
 
 
 
 
На основу члана 56 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 

88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша" број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 
125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша на седници од  22.12.2010. године доноси 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I  Утврђује се Предлог одлуке о изменама Одлуке о ауто такси превозу 
путника на територији Града Ниша  
 
 II Предлог oдлуке 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: 1312-11/2010-03 
Датум: 22.12.2010. 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________2010.године, доноси  

 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА 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 4/2010-пречишћен текст), у члану  6 став 2 се 
брише. 

                                                    Члан 2. 
У члану 9 став 3 речи:“привредно друштво, односно друго правно лице“ 

замењује се речима:“превозник“. 
  

Члан 3. 
 У члану 11 став 1 речи "тачка 1 - 5" замењују се речима "тачка 1 - 3, 5"  
 У ставу 2  речи: "тачка 1 - 5" замењују се речима: "тачка 1 - 3, 5" и бришу се 
речи "и пртљага" 

Члан 4 
У члану 48 став 1 речи: „у року до 30.06.2010.“ замењују се речима „у року до 

30.06.2011.“. 
 
                                                    Члан 5 
Ова одлука ступа на снагу осмог 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 број 769-14/2010-
03 од 22.07.2010.године којим се налаже Управи за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај да такси превозницима омогући да до 30.06.2011.год. 
ускладе своје пословање са условима за обављање такси превоза предвиђених 
Одлуком о ауто-такси превозу путника на територији Града Ниша („Сл.лист Града 
Ниша“ бр.4/2010), 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 



Чланови Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији града Ниша 
(''Службени лист града Ниша'', број 4/2010-пречишћен текст) који се мењају: 
 

Члан 6. 
 
 За обављање такси-превоза предузетник, поред услова прописаних законом, мора да 
испуњава и следеће услове: 
1. да има возачку дозволу "Б" категорије, најмање пет година; 
2.  да има најмање трећи степен стручне спреме; 
3. да има лекарско уверење о способности за  возача за управљање возилом којим се 
обавља такси- превоз, које није старије од три године; 
4.  да је власник такси-возила којим се обавља такси-превоз путника (у даљем тексту: 
такси- возило), односно да поседује ваљан  правни акт којим се утврђује право 
коришћења такси-возила (уговор о лизингу  или уговор о закупу); 
5.  да има положен испит о познавању прописа који регулишу такси-превоз и о познавању 
Града Ниша, што се доказује уверењем о положеном испиту; 
6.  да му није изречена мера забране  управљања моторним возилом "Б" категорије, 
што се доказује уверењем које  није старије од шест месеци; 
7.  да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање одређене делатности, 
односно да му правоснажним решењем о прекршају није изречена заштитна мера забране 
обављања делатности, док трају  правне последице осуде, односно мере, што се доказује 
уверењем које није старије од шест месеци; 
8. да је извршио преглед такси-возила код управе надлежне за инспекцијске послове, 
 што се доказује решењем саобраћајног инспектора о испуњености услова прописаних 
законом и чланом 10. ове  одлуке; 
9.  да су испуњени саобраћајно технички услови у складу са програмом из члана 2 став 1 
ове  одлуке. 
 
 Предузетник може да обавља такси-превоз само са једним такси-возилом за које му 
је одређен евиденциони број и за које је издата такси-дозвола и исто не може уступити 
другим превозницима. 
 

Члан 9. 
 
 Такси-возач мора да испуњава услове прописане чланом 6. став 1. тач. 1,2,3,5. и 6. 
ове одлуке. 
 Поред услова из става 1. овог члана, такси-возач мора да има закључен уговор о раду 
са превозником и пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М-1). 
 Привредно друштво, односно друго правно лице не може уступити такси-возило за 
које је издат евиденциони број и за које су издате такси-дозволе, другим превозницима. 
 

Члан 11. 
 
 Управа надлежна за инспекцијске послове - саобраћајни инспектор, проверава 
испуњеност услова за такси-возило прописаних законом и чланом 10. став 1. тачка 1 - 5, 8 
и 9 ове одлуке, о чему доноси решење.  



 Испуњеност услова утврђених законом и чл. 10. став 1. тачка 1 - 5, 8 и 9 и чл. 12. ове 
одлуке, градска управа надлежна за инспекцијске послове утврђује прегледом возила и 
увидом у следећу документацију: важећу саобраћајно-техничку документацију 
(саобраћајну дозволу), потврду о стандарду мотора и полису о осигурању путника и 
пртљага од последица несрећног случаја у јавном превозу. 
 О донетим решењима градска управа надлежна за инспекцијске послове води 
евиденцију. 
 Превозник је дужан да једном годишње изврши редован преглед  такси-возилa   у 
градској управи надлежној за инспекцијске послове, најкасније до истека важења решења о 
испуњености услова за такси-возило из става 1 овог члана. 
 Уз захтев за редован преглед такси-возила, из претходног става превозник подноси и 
важећу такси-дозволу за такси возило. 
 Приликом прегледа из става 4. овог члана, саобраћајни инспектор, проверава 
испуњеност услова за такси - возило прописаних законом и чланом 10. ове одлуке, о чему 
доноси решење. 
 
 

Члан 48. 
 

 Превозници који су регистровани за обављање делатности такси-превоза у складу са 
Одлуком о ауто-такси превозу путника на територији Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број  28/03 и 25/04), дужни су да ускладе своје пословање са одредбама члана 6, 8, 
10, 12. и 14. ове одлуке и изврше замену такси-дозвола возача из члана 15. ове одлуке и 
налепнице из члана 13. ове одлуке у року до 30.06.2010. године, а да се до истека рока за 
усаглашавање на њих примењују одредбе Одлуке о ауто такси превозу на територији 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша", бр. 28/03 и 25/04).  
 Уколико превозник не усклади своје пословање у складу са ставом 1. овог члана, 
надлежна управа, обавестиће регистар привредних субјеката, да нису испуњени услови за 
обављање такси-превоза. 
 
  
 
 


