На основу члана 87б став 4. Закона о превозу путника у друмском
саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др.закон,
83/2018 и 31/2019), члана 56. Статута Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број
88/2008,143/2016 и 18/2019), чланa 72. Пословника о раду Градског већа Града
Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и
144/2016), Градско Веће Града Ниша, на седници одржаној 04.02.2020. године
доноси
ПРАВИЛНИК
О ПРОГРАМУ, НАЧИНУ И ТРОШКОВИМА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ
ПОЗНАВАЊА ПРОПИСА КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ
И ОБЛАСТИ ПОЗНАВАЊА ГРАДА НИША

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује поступак полагања испита и остала
питања од значаја за полагање испита из области познавања прописа којима
се уређује такси превоз и области познавања Града Ниша.
Члан 2.
Програм за полагање испита (у даљем тексту: Програм), који је саставни
део овог правилника, обухвата следеће области:
- познавање прописа који регулишу такси превоз
- познавање Града Ниша.
I НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА
Члан 3.
Пријаву за полагање испита о познавању прописа којима се уређује такси
превоз и област познавања Града Ниша (у даљем тексту: испит) може поднети
лице које испуњава услове законом и подзаконским прописом предвиђене за
обављање послова такси возача.
Пријаву за полагање испита кандидат упућује Градској управи Града
Ниша – Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај (у
даљем тексту: Секретаријат).
Испит се полаже пред комисијом коју решењем образује Градоначелник
Града Ниша (у даљем тексту: Комисија).
Испит се полаже пред Комисијом у саставу од три члана, односно
заменика члана.
Административне послове за потребе Комисије обавља један од чланова
кога Комисија одреди.

Члан 4.
Задатак Комисије је да:
- испит организује за најмање 10 пријављених кандидата или најмање
четири пута годишње,
- обезбеди неопходне услове за полагање испита,
- обавести сваког кандидата појединачно о термину и месту полагања
испита најкасније 5 дана пре дана одређеног за полагање испита,
- изради материјал за припрему испита,
- изради испитна питања,
- сачини записник и извештај о резултатима испита који доставља
Секретаријату и
- решава приговоре кандидата изјављене на резултат испита.
Члан 5.
Приликом полагања испита кандидат је дужан да код себе има важећи
идентификациони документ (личну карту, пасош или возачку дозволу).
Члан 6.
Испит се полаже решавањем теста у писаној форми.
Одговори на тесту су вредновани са укупно 100 бодова.
Време за решавање теста износи најдуже 90 минута, рачунајући од
поделе теста.
Кандидат не може да напусти просторију у којој се полаже испит изузев у
оправданом случају.
Кандидат је дужан да преда одговоре на тест у оквиру временa
предвиђеног за решавање теста, а уколико то не учини или у току полагања
неоправдано одустане, сматраће се да испит није положио.
Пошто кандидат преда решени тест, дужан је да у најкраћем року и без
непотребног задржавања напусти просторију у којој се полаже испит.
Члан 7.
Уколико су одговори на тесту вредновани са најмање 60 бодова,
кандидат је положио испит.
Члан 8.
О току испита води се записник, у који се уноси:
-састав испитне комисије,
-презиме и име кандидата,
-број и датум пријаве за полагање испита,
-дан и час полагања испита,
-резултат који је кандидат постигао на испиту и
-друга запажања од значаја током испита.
Записник потписују присутни чланови Комисије.

По завршетку испита и истеку рока за приговор, односно по доношењу
одлуке по поднетом приговору, примерак записника Комисија доставља
Секретаријату.
Члан 9.
По завршеном испиту Комисија је у обавези да у року од пет дана објави
резултате испита на огласној табли у просторијама Секретаријата.
Члан 10.
Комисија може кандидату да одложи испит за термин наредног полагања,
ако је овај из оправданих разлога спречен да полаже испит у заказаном
термину, с тим што уз молбу за одлагање испита кандидат прилаже доказе који
разлоге оправдавају.
Члан 11.
Испит није положио кандидат чији одговори на тесту су вредновани са
мање од 60 бодова, или који изричито или прећутно одустане од полагања већ
започетог испита.
Члан 12.
Кандидат који сматра да његов успех није правилно оцењен има право на
писмени приговор Комисији, у року од три дана по објављивању резултата.
Комисија је дужна да о приговору одлучи у року од три дана од дана
пријема приговора.
Ако усвоји приговор, Комисија може кандидату да преиначи раније дату
оцену или дозволи поновно полагање испита.
Члан 13.
На основу записника Комисије, кандидатима који су положили испит
Секретаријат издаје уверење.

II TРОШКОВИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА
Члан 14.
Накнада за полагање испита, коју уплаћује кандидат, утврђује се у износу
од 6.000,00 динара, по испиту.
Градску административну таксу и накнаду за полагање испита у износу из
става 1 овог члана кандидати уплаћују на припадајући рачун буџета Града
Ниша.
Председнику Комисије и члановима Комисије који присуствују испиту,
односно њиховим заменицима, појединачно, за рад у Комисији, припада
накнада у нето износу од 300,00 динара по пријављеном кандидату за
полагање испита.

Захтев за исплату накнаде за рад председнику Комисије и члановима
Комисије или њиховим заменицима одобрава се на основу решења о
образовању Комисије, извештаја и записника о полагању испита.
Исплата накнаде Председнику Комисије и члановима Комисије или
њиховим заменицима, вршиће се у року од тридесет дана по одржаном испиту.
Средства за исплату накнаде за рад у Комисији, као и за остале
трошкове одржавања испита, обезбеђују се у буџету Града Ниша.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Програм за
полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз и
области познавања Града Ниша број 3099/2009-09 од 30.11.2009. године.
Кандидати који су поднели пријаву за полагање испита у складу са
Програмом за полагање испита из области познавања прописа који регулишу
такси превоз и области познавања Града Ниша број 3099/2009-09 од
30.11.2009. године, а за које до почетка примене овог правилника полагање
испита није организовано, испит полажу у складу са овим правилником.
Кандидати из претходног става, уколико су до почетка примене овог
правилника извршили уплату накнаде у складу са Програмом за полагање
испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области
познавања Града Ниша број 3099/2009-09 од 30.11.2009. године, за потребе
изласка на пријављени испит немају обавезу уплате разлике између раније
предвиђеног износа накнаде и износа накнаде утврђене овим правилником.
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу Града Ниша".
Број: 128-3/2020-03
Датум, 04.02.2020. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник Градског већа
Дарко Булатовић

ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЗНАВАЊА ПРОПИСА
КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ
И ОБЛАСТИ ПОЗНАВАЊА ГРАДА НИША
Програм полагања испита о познавању прописа који регулишу такси
превоз на територији града Ниша садржи следеће испитне области:
I.

Познавање прописа који регулишу такси превоз
1. Закон о превозу путника у друмском саобраћају
- поглавље I. Основне одредбе
- поглавље II. Услови и начин обављања превоза путника у друмском
саобраћају
- поглавље IV. Домаћи превоз
- поглавље VII. Инспекцијски надзор
- поглавље VIII. Казнене одредбе
2. Закон о безбедности саобраћаја на путевима
- поглавље I. Основне одредбе
- поглавље II. Основна начела безбедности саобраћаја на путевима
- поглавље IV. Правила саобраћаја
- поглавље VII. Саобраћајна сигнализација
- поглавље IX Техничко регулисање регулисање саобраћаја
- поглавље X. Дужности учесника у саобраћају у случају саобраћајне
незгоде
- поглавље XI. Возачи
3. Одлука о такси превозу путника на територији града Ниша
4. Решење о одређивању такси стајалишта на територији града Ниша

5. Решење о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси
превоз мора обављати на територији града Ниша
6. Решење о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси
превоза на територији града Ниша
II.

Познавање Града Ниша

Познавање града Ниша и насељених места обухвата познавање
основних информација о граду Нишу, познавање делова града и градских
општина, познавање улица у граду и насељеним местима, познавање најкраћих
праваца на путу од полазишта до одредишта путника, као и познавање локација
најважнијих објеката у граду и насељеним местима, и то:
- објекти органа Града Ниша (Скупштина Града Ниша, Градоначелник
Града Ниша, Градско веће Града Ниша, Градска управа, секретатијати,
службе и сл.),
- Полицијска управа Ниш и испоставе полиције;
- седишта јавних комуналних и других јавних предузећа;

- објекти правосудних органа (основни, привредни, прекршајни,
апелациони суд);
- домови здравља, болнице и друге здравствене установе;
- установе дечије и социјалне заштите (предшколске установе, центар
за социјални рад, домови за смештај старих лица);
- објекти образовања(основне, средње школе, факултети, универзитети)
- хотели, угоститељски објекти и туристички центри у Нишу;
- седишта установа културе и спортских центара (позоришта, музеји,
галерије, биоскопи, спортски објекти и др.);
- историјски и културни споменици;
- значајни привредни, финансијски и трговински објекти;
- верско-црквени објекти (цркве, манастири, гробља и др.);
- ауто-мото друштва и ауто сервиси;
- саобраћајна инфраструктура (железничка станица, аутобуска станица,
аеродром и сл.).

Образложење
Чланом 87б Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени
гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др. закон, 83/2018 и 31/2019)
прописано је да возач такси-возила мора имати положен испит о познавању
јединице локалне самоуправе ако према подацима Републичког завода за
статистику на последњем попису становништва јединица локалне самоуправе
има више од 100.000 становника, као и да јединица локалне самоуправе
прописује програм, начин и трошкове полагања наведеног испита.
Имајући у виду да је у претходном периоду Закон о превозу путника у
друмском саобраћају мењан у више наврата, појавила се потреба за израдом
новог акта којим се ближе уређују програм, начин и трошкови полагања испита,
те се приступило изради Правилника о програму, начину и трошковима
полагања испита из области познавања прописа којима се регулише такси
превоз и области познавања Града Ниша.
Правилником се ближе уређује поступак полагања испита и остала
питања од значаја за полагање испита и истовремено се врши и усаглашавање
са изменама закона и подзаконских аката који се односе на обављање
делатности такси превоза путника.
Саставни део правилника је Програм полагања испита из области
познавања прописа којима се регулише такси превоз и области познавања
Града Ниша, којим се прецизније дефинишу наведене области и стварају
предуслови за квалитетнију припрему испита.
На наведени правилник Секретаријат за финансије је дао мишљење број
11-89/2020 од 16.01.2020. године.
Имајући у виду наведено, израђен је нацрт акта као у диспозитиву.
У Нишу,
јануар 2020. године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
СЕКРЕТАР
Владислава Ивковић

