І-Іа осНоВу ЧЛ. 57. и 94. Закона о пренозу путника у друмском саобраћају
(,,Службени гласник Републике
бр. 68/15, 41Г18, 44/18 др. закон, 83/18, 31/19 и
9/20) и члана 39. тачка 39! Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада ,
број 11/19), Скупнпина Града Новог Сада на ХХІ седници од 29. новембра 2021! године,
доноси
-

одлуку
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ТАКСИ НРЕВОЗУ 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, 55/20 и 24/21) у
члану 9. став 1 1. мења се и гласи:
-

,,У случају из става 10! овог члана Градска управа издаје решење на основу кога
издаје нову одговарајућу такси дозволу којом замењује постојећу и врши промену
података у регистру из члана 22. став 1. ове одлуке, с тим да рок важења нове издате
такси дозволе у односу на лостојећу такси дозволу остаје непромењен.
После става 11. додају сест. 12. и 13. који гласе:
,,Такси превозник који пријави промену у погледу возила дужан је да у року од 40
дана од дана пријема решења из става 1 1. овот члана Градској угірави достави решење
Градске управе за инспекцијске послове о испуњености услова за возидо.
Ако такси превозник у оставеном року не достави решење из става 12. овог
члана, такси превозник је престао да испуњава услов у погледу возила и Градско веће ће
донети решење којим се укида одобрење из става 2. овог члана.
досадашњи став 12. постаје став 14.
Члан 2.
После члана 12. додаје се нови члан 12а који гласи:
,,Члан 12а
Такси превозник је дужан да Градској управи поднесе захтев за продужење рока
важења такси дозволе за возача и такси дозволе за возило пре истека рока важења такси
дозволе за возача и такси дозволе за возило које су издате на основу одобрења из члана 9.
став 2. ове одлуке.
Градска управа издаје решење којим се продужава рок важења издате такси
дозволе за возача и такси дозволе за возило, ако такси превозник достави доказе о
испуњености услова из чл. 4, 5, 7. ст.1. и 3. и члана 8. ове одлуке.
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На освову решења из става 2. овог члана Градска управа издаје такси дозволу за
возача и Такси дозволу за возило на период од три годиве и врши промену података у
регистру из члана 22. став 1. ове одлуке.
Члан 3.
Члан 14. мења се и гласи:
,,Члан 14.
Одобрење из члана 9. став 2. ове одлуке на основу кога су издате такси дозвола за
возача и такси дозвола за возило престају да важе у следећим случајевима:

1.брисањем привредног друштва и предузетника из регистра привредних субјеката,
2. променом седипјта привредвог друштва, односно седишта или пребивалишта
предузетника, га територију друге јединице локалгге самоуправе,
3. правноснажношћу одлуке којом је привредном друштву изречена заштитна мера
забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају, прописана законом
којим се уређују привредни преступи или законом којим се уређују прекршаји,
4. правносна)квошћу одлуке којом је предузетнику изречена заштитна мера забране
вршења делатвости јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се
уређују прекршаји,
5. истеком рока важења такси дозволе за возача и такси дозволе за возило, које су издате
на основу одобрења из члана 9. став 2. ове одлуке, а такси превозник не поступи сходно
одредби члааа 12а став 1. ове одлуке!
У случајевима из става 1. овог члана бришу се подаци у регистру из члана 22. став
1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на свагу осмог дана од дана објавливања у Службеном листу
Града Новог Сада

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОј-ІОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 347б32!2О21-Ј
29. новембар 2021. године
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