
На основу члана 87д став 2. Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају  ( „Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др.закон, 
83/2018, 31/2019 и 9/2020), члана 56. Статута града Ниша („Службени лист 
града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), и члана 72. Пословника о 
раду Градског већа града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 1/2013, 
95/2016, 98/ 2016, 124/2016, 144/2016 и 117/2020), 

Градско веће града Ниша, на седници одржаној 26.07.2021. године, 
доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 УКИДА СЕ решење Градске управе града Ниша - Секретаријата за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-75/2018-09 од 
14.05.2018. године, којим се привредном субјекту MILAN JOVANČIĆ 
PREDUZETNIK RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA NIŠ одобрава 
обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mitshubishi  
Space Star“ са евиденционим бројем 894. 
   
 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е      
 

Поступајући по захтеву привредног субјекта MILAN JOVANČIĆ 
PREDUZETNIK RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA NIŠ, Секретарјат за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај је издао решење број 313-
75/2018-09 од 14.05.2018. године, којим овом привредном  субјекту одобрава 
обављање такси превоза на територији града Ниша, возилом „Mitshubishi  
Space Star“ регистарске ознаке NI 723-TX, за које је одређен евиденциони 
број и издата кровна ознака 894.  

У поступку провере испуњености услова за обављање такси превоза, у 
смислу чл. 87д ст.1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018, 
31/2019 и 9/2020; у даљем тексту: Закон), Градска управа за комуналне 
делатности и инспекцијске послове је  утврдила да је такси превозник  
MILAN JOVANČIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA 
NIŠ престао да испуњава услов  за обављање такси превоза  у погледу такси 
возила (да је возило регистровано према месту седишта привредног друштва, 
односно предузетника са регистарским таблицама чија регистарска ознака 
садржи латинична слова ТХ на задње две позицје-чл.87в ст.1. тач.7. Закона), 
па му је опоменом остављен рок од 15 дана за доставу доказа о испуњености 
услова за обављање такси превоза  у погледу возила, а осим тога и у погледу 
седишта, возача и пословног угледа (чл. 87а, 87б, 87в  и 87г Закона).  

 



 
 

По опомени број 777/2021-09 од 17.03.2021. године, наведени такси 
превозник  је поднеском од 11.06.2021. године обавестио Градску управу за 
комуналне делатности и инспекцијске послове да враћа кровну ознаку и такси 
дозволу евиденцони број 894, за такси возило „Mitshubishi  Space Star“, због 
престанка обављања делатности такси превоза путника наведеним возилом. 

Чланом 87д ст.2. Закона прописано је да ће општинско, односно градско 
веће укинути одобрење, ако се у вршењу провере утврди да је такси 
превозник престао да испуњава неки од услова за обављање такси превоза. 

С обзиром да је  неспорно утврђено да је такси превозник MILAN 
JOVANČIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA NIŠ 
престао да испуњава услов за обављање такси превоза, и то у погледу возила, 
прописан чл. 87в Закона, то је Градско веће донело решење као у 
диспозитиву.  

   
Поука о правном средству: Против овог решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана 
достављања решења странци.  

 
     
Број: 900-5/2021-03 
У Нишу, 26.07.2021. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
               ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 
                                                 Драгана Сотировски 
                                                                    
 


