
На  основу  чл. 57. и  94. 3акона  о  аревозу  путника  у  друМскоМ  саобраћају  (,,Службени  
гласник  Републике бр. 68/15, 41/18, 44/18 

- др. закон, 83/18, 3 1/19 и  9/20) и  члана  
39. тачка  39. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  VІ  седници  оД  27. новембра  2020. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУлАМА  ОдЛУКЕ  О  ТАКСИ  ПРЕВОЗУ  НА  ТЕРИТОРИЈи  

ГРАДА  НоВог  САдА  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  такси  превозу  на  територији  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр.  12/19, 13/19- испр., 20/19 - испр., 3 1/19, 61/19 и  1/20- испр.) у  члану  7. став  
1. мења  ее  и  гласи: 

,,Испуњеност  услова  из  члана  6. тач! 2-5. ове  одлуке  доказује  се  потврдом  о  
извршеном  техничком  прегледу  возила, који  је  такси  превозник  дужан  да  изврши  сваких  
шест  месеци, потврдом  овлашћене  ауто  куће, очитаном  саобраћајном  дозволом  или  
регистрационим  листом  за  моторно  возило . 

Члан 2. 

У  члану  9. после  става  10. додаје  е  нови  став  11. који  гласи: 
,,У  случају  из  става  10. овог  члана  Градска  управа  издаје  ново  одобрење  на  основу  

кога  издаје  одговарајућу  такси  дозволу  којом  замењује  постојећу  и  врши  промену  података  
у  регистру  и3 члана  22. став  1. ове  одлуке . 

Досадашњистав  11. постајестав  12. 

Члан  3. 

У  члану  10. после  става  5. додаје  се  нови  став  6. који  гласи: 
У  случају  промене  података  на  кровној  ознаци  такси  превозникје  дужан  да  о  томе  

писаним  путем  обавести  Градску  управу  у  року  од  15 дана  од  дана  настале  промене  и  врати  
кровну  ознаку, а  Градска  управа  издаје  уверење  за  нову  кровну  ознаку, одговарајућу  такси  
дозволу  и  врши  промену  података  у  регистру  из  члана  22. став  1. ове  одлуке. 

Досадашњи  ст. 6. и  7. постају  ст. 7. и  8. 
После  досадашњег  става  8. који  постајс  став  9. додаје  се  нови  став  10. који  гласи: 
,,У  случају  промене  података  на  кровној  ознаци  такси  превозник  је  дужан  да  о  томе  

писаним  путем  обавести  Градску  угтраву  у  року  од  15 дана  од  дана  настале  промене, а  
Градска  управа  издаје  уверење  којим  се  даје  сагласност  за  коришћење  кровне  ознаке  коју  
издаје  правно  лице, издаје  одговарајућу  такси  дозволу  и  врши  промену  података  у  регистру  
из  члана  22. став  1. ове  одлуке . 

Досадашњи  ст. 9-12. постају  ст. 11-14. 

Члан  4. 

Учлану  11. став  2. реч: ,,решењем, брише  се. 
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Члан  5. 

У  члану  12. став  2. реч: брише  се. 

Члан  6. 

У  члану  13. у  ставу  1. после  речи: додаје  се  реч: ,,најмање . 

У  ставу  2. број : ,,15 замењује  се  речју: ,,осам . 

Став  3. брише  се. 
Члан  7. 

У  члану  15. у  тачкн  2. речи: ,,решење  из  члана  1 1. став  2. ове  одлуке  и  бришу  се. 

У  тачки  3. речи: ,,решење  из  члана  12. став  2. ове  одлуке  и  брипіу  се. 

Члан  8. 

У  члану  17. став  7. речи: ,,не  могу  се  без  сагласности  такси  возача  замењују  се  
речима: ,,могу  се . 

Члан 9. 

У  члану  35. тач. 6. и  7. мењају  се  и  гласе: 
,,б. не  осветли  кровну  ознаку  кадаје  возило  слободно  (члан  10. став  12.), 
7. користи  таксн  возило  за  сопствене  потребе, а  не  скuне  кровну  ознаку  (члан  10. 

став  
Члан  10. 

У  члану  36. тачка  5. мења  се  и  гласи: 
,,5. не  поступи  у  складу  са  чланом  10. ст.1, 2, 3, 7, 9. н  11. ове  

Члан  11. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  !lслужбеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕјІУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  возводивл  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 34-550612020-ј  
27. новембар  2020. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Јел z lаршжовић  Радомировић  
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