
 
 
 
 
 
 
 
           На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 
 Градско веће Града Ниша, на седници, од 18.12.2009. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

   I  Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о ауто такси 
превозу путника на територији Града Ниша. 
 
            II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о ауто такси превозу 
путника на територији Града Ниша, доставља се председнику Скупштине Града 
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Дејан Јовановић, начелник Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај. 
 
 
 
 
Број: 1756-1/2009-03 
У Нишу, 18.12.2009. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

  
Председник 

 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 



  
На основу члана 7 и 36 Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 46/95, 66/01, 91/05 и 62/06) и члана 37 Статута Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), Скупштина Града Ниша, на седници 
од________2009.године, доноси  

 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о ауто-такси превозу путника на територији Града Ниша („Службени 

лист Града Ниша“, број 27/2009), у члану 2 став 1 се мења и гласи: 
 „Управа надлежна за послове саобраћаја, уз сагласност Градског већа Града 
Ниша доноси годишњи програм којим се дефинише оптимално организовање такси-
превоза у текућој за наредну годину, у складу са законом и саобраћајно техничким 
условима.“ 
 

Члан 2. 
Члан 4 мења се и гласи: 

 „Такси-возач је физичко лице које обавља такси-превоз као предузетник, као 
запослени код предузетника или као запослени у привредном друштву, односно 
другом правном лицу, у складу са законом и овом одлуком (у даљем тексту:такси 
возач).“ 

Члан 3 
У члану 6 став 1 тачка 3 речи: „годину дана“ замењују се речима.“ три године“   
У ставу 1 тачка 8 реч:“актом“ замењује се речју:“решењем“. 

 У ставу 1 тачка 9 мења се и гласи : 
„ да су испуњени саобраћајно технички услови у складу са програмом из члана 2 
став 1 ове Одлуке.“ 

Члан 4. 
 У члану 8 после става 1 додаје се став 2 који гласи: 
 "Поред услова из става 1 овог члана привредно друштво, односно друго 
правно лице регистровано за обављање делатности такси превоза мора да има 
запослене раднике-такси-возаче , у складу са чланом 9 ове одлуке." 
 Став 2 постаје став 3 

Члан 5. 
 У члану 11 став 2 бришу се речи: "решење о регистрацији за обављање 
делатности." 
 У ставу 4 речи:" такси-дозволе", замењују се речима: " решења о испуњености 
услова за такси-возило из става 1 овог члана." 
 После става 4, додаје се став 5, који гласи: 
  "Уз захтев за редован преглед такси-возила, из претходног става превозник 
подноси и важећу такси-дозволу за такси возило." 
 став 5 постаје став 6. 

Члан 6. 



У члану 12 бришу се речи: „и пртљаг“. 
 

Члан 7. 
У члану 14 став 2 тачка 10 се брише. 
У ставу 2 тачка 11, постаје тачка 10. 
У  ставу 3 брише се број "11". 

 
Члан 8. 

У члану 15 став 2 брише се тачка и додају речи: 
„док такси дозвола за такси возача код предузетника садржи податке о  

регистрацији предузетника.“ 
Члан 9. 

Члан 20 став 1. се мења и гласи: 
„Такси стајалишта могу да користе само превозници који су регистровани за 

обављање делатности у складу са одредбама ове одлуке на основу решења о 
коришћењу такси стајалишта која издаје управа надлежна за послове саобраћаја.“ 

Став 2 се брише. 
 

Члан 10. 
У члану 21 бришу се речи: „важећу налепницу“ и  „и пртљага“. 

Члан 11. 
После члана 21, додаје се члан 21а, који гласи: 
"За време вршења услуга такси-превоза, такси-возило мора да има: 
-важећу налепницу у горњем десном углу ветробранског стакла 
- истакнуту такси-таблу  на крову возила, дефинисану чланом 10 став 1 тачка 

9. 
-светлећу кровну ознаку Града Ниша, видно постављену на крову возила." 

 
Члан 12 

 
У члану 47 став 1 после речи:"члана 6", уместо тачке, додаје се зарез и бришу 

речи „став 1. тач. 3, 4, 5, 8 и 9, чл.“ 
У ставу 1 речи: „31.12.2009.“ замењују се речима „30.06.2010.“. 
У ставу 1 после речи године уместо тачке додаје се зарез и речи: „да се до 

истека рока за усаглашавање на њих примењују одредбе Одлуке о ауто такси 
превозу на територији Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“, бр.28/03 и 25/04).  

 
 
 

Члан 13 
Овлашћује се служба за послове Скупштине Града да сачини и објави 

пречишћени текст Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Града Ниша. 
Члан 14 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Ниша“. 

 
Број:  
У Нишу,  
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
   ПРЕДСЕДНИК 

Проф.др Миле Илић 



 
  

 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

У циљу реализације закључка Градског већа Града Ниша од 17.12.2009. 
године којим се предлаже продужавање рока за усаглашавање регистрованих ауто 
такси превозника са важећом одлуком до 30.06.2010.год. као и ефикасније примене 
појединих одредби, а на основу члана 7 и 36 Закона о превозу у друмском 
саобраћају, израђен је нацрт Одлуке као у диспозитиву. 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 
 

                                                                              НАЧЕЛНИК 
                                                                             Дејан Јовановић 

 


