
На  основу  ЧЛ! 57. и  94. Закона  о  превозу  путника  у  друмском  саобраћају  
( Службени  гласнпк  Републике бр. 68/15, 41/18, 44/18 — др. закон, 83/18, 31Ј19 и  
9/20) и  члана  39. тачка  39. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  na XV седници  од  26. маја  2021. године , доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  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, 31/19, 61/19, 1/20- испр. u 55/20) у  члану  
9. став  11. мења  се  и  гласи : 

,,У  случају  из  става  10. овог  члана  Градска  управа  издаје  реіпење  на  основу  кога  
издаје  нову  одговарајућу  такси  дозволу  којом  замењује  постојећу  и  врши  промену  података  
у  регистру  из  члана  22. став  1. ове  одлуке. 

Члан  2. 

У  члану  10. став  11. после  речи: ,,податке  додају  се  речи: ,,о  издатим  кровним  
ознакама  за  возила  која  имају  важеће  одобрење  и  списак  запослених  такси  возача  једном  
месечно , 

Став  14. мења  се  и  гласи: 
,,Уколико  је  на  крову  возила  поставњен  реkламни  пано, рекламни  пано  мора  бити  

поставјuен  тако  да  не  заклања  кровну  ознаку, а  број  на  рекламном  паноу  не  може  да  се  
разликује  од  броја  кровне  ознаке . 

Члан  3. 
У  члану  13. став  2. мења  се  и  гпаси : 
,,Ако  се  у  вршењу  провере  утврди  даје  такси  превозник  престао  да  испуњава  неки  

од  услова  за  обавњање  такси  превоза , Градско  веће  ће  донети  решење  којим  се  укида  
одобрсње , с  тим  што  се  пре  укидања  одобрења  одређује  рок  од  осам  дана  у  коме  је  такси  
превозник  дужан  да  достави  доказе  о  испуњености  нрописаних  услова, осим  дсказа  о  
чињеницама  о  којима  се  води  службена  евиденција . 

После  става  2. додају  се  ст. 3. и  4. који  гласе : 

,,Решење  из  става  2. овог  члана  доставјuа  се  такси  превознику , Градској  управи , 
Градској  управи  за  инспекцијске  nослове  и  правном  лицу  из  члана  10. став  7. ове  одлуке . 

даном  коначности  решења  којим  се  укида  одобрење  из  члана  9. став  2. ове  одлуке  
престају  да  важе  акти  на  основу  којихје  вршена  промена  података  у  регистру  из  члана  22. 
став  1. ове  одлуке  и  такси  превозник  је  дужан  да  врати  издату  такси  дозволу  за  возило  и  
такси  дозволу  за  возача  



Члан  4. 

У  члану  15. у  тачки  8. број : ,7  замењује  се  бројем: 8. 

Члан  5. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавЈbивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
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