
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКА УПРАВА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

Ул. Николе Пашића, бр. 24, Ниш 
 

  

 

П Р И Ј А В А 
 

за полагање испита из области познавања прописа којима се регулише такси превоз и области 

познавања Града Ниша 
 

Уз пријаву достављам: 
 

1. Очитану личну карту, 

2. Фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије, 

3. Фотокопију дипломе и оригинал на увид, као доказ да поседујем звање возача моторног возила 

или звање техничара друмског саобраћаја или звање возача специјалисте петог степена стручне 

спреме, 

4. Доказ о радном искуству на пословима возача моторног возила од најмање пет година (потврда 

послодавца и сл.), 

5. Фотокопију квалификационе картице возача или возачке дозволе са уписаним кодом „95” или 

сертификата о стручној компетентности за обављање послова професионалног возача; 

 Напомена: Возач који достави доказ да поседује квалификациону картицу возача или возачку 

дозволу са уписаним кодом „95” или сертификат о стручној компетентности за обављање 

послова професионалног возача, сматра се да испуњава услове из тачке 3. и 4. и НЕ 

ДОСТАВЉА доказе предвиђене у тим тачкама, 

6. Уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима је управљање возилом основно 

занимање, које није старије од три године, 

7. Уверење МУП - казнена евиденција, као доказ да нисам осуђен/а на казну затвора дужу од две 

године за кривично дело против живота и тела, полне слободе, имовине, безбедности јавног 

саобраћаја, здравља људи и јавног реда и мира (док трају правне последице осуде),  

8. Уверење МУП као доказ да ми није евидентирана мера забране управљања моторним возилом, 

9. Доказ о уплати градске административне таксе и накнаде за полагање испита: 
 

 

- Градску административну таксу у износу 450,00 динара, уплаћена на рачун број  840-

742341843-24 са моделом 97 и позивом на број 87-521, сврха дознаке: „Градска 

административна такса“, прималац: Град Ниш, 
 

- Накнаду за полагање испита у износу од 6.000,00 динара уплаћена на рачун број 840-

742341843-24 са моделом 97 и позивом на број 87-521, сврха дознаке: „Трошкови полагања 

испита кандидата за такси возача“, прималац: Град Ниш. 
 

Пријава са документацијом се подноси на шалтеру писарнице у ул. Николе Пашића бр. 24. 

 
 

У Нишу,  

___________године 

Подносилац захтева: 
 

 

(Име и презиме) 

 

(Адреса) 

 

(Контакт телефон и мејл адреса) 

 
 


