
 
 

 
 
 
 

Република Србија 
Град Ниш 

Градска управа за комуналне делатности 
и инспекцијске послове 

 

 
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање решења за одобравање обављања делатности такси превоза 

на територији града, одређивање евиденционог броја, издавање кровне ознаке са 
евиденционим бројем за такси возило, издавање дупликата кровне ознаке, издавање 
такси дозволе за такси возило и издавање такси дозволе за такси возача 

Сврха захтева: 
1) ПРОМЕНА ПОДАТАКА У ТАКСИ ДОЗВОЛИ (број кровне ознаке: ______________) 
2) НОВА КРОВНА ОЗНАКАКРОВНА ОЗНАКА И ТАКСИ ДОЗВОЛ 

 
А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Р.Бр Документа Форма 
1. Решење Aгенције за привредне регистре Фотокопија 

2. Уверење Привредног суда и Прекршајног суда за ДОО (Прекршајног суда за 
ПРЕДУЗЕТНИКЕ) да привредном субјекту није изречена заштитна мера забране вршења 
делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују 
привредни преступи или законом којим се уређују прекршаји 

Фотокопија 

3. 
 
 

Доказ да привредно друштво или предузетник има измирене пореске обавезе по основу 
регистроване делатности или доказ да се дуговања пореских обавеза измирују редовно на 
основу репрограма дуга: 
– Уверење Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Ниш 
– Уверење Градске управе за финансије 

Фотокопија 

4. Доказ да привредно друштво у свом седишту поседује пословни простор (очитана ЛК за 
предузетнике) 

Фотокопија 

Изјављујем да ћу сву потребну документацију прибавити сам-а и благовремено доставити Градској управи 
за комуналне делатности и инспекцијске послове, ради одлучивања.  

Изјављујем да ћу потребну документацију под редним бројем _______ прибавити сам-а и благовремено 
доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, ради одлучивања.  

 

Б) ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАКСИ ВОЗИЛО 

Р.Бр Документа Форма 

1.  Уговор о купопродаји возила, ЈЦИ, рачун и др. Фотокопија  

2. Саобраћајна дозвола за возило или потврда о регистрацији возила Фотокопија 

3. Записник о извршеном инспекцијском прегледу возила  Фотокопија 

4. Решење о испуњености услова у погледу опремљености возила за обављање такси 
превоза путника на територији града Ниша 

Фотокопија 

Изјављујем да ћу сву потребну документацију прибавити сам-а и благовремено доставити Градској управи 
за комуналне делатности и инспекцијске послове, ради одлучивања.  

Изјављујем да ћу потребну документацију под редним бројем _______ прибавити сам-а и благовремено 
доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, ради одлучивања.  

 
 

В) ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАКСИ ВОЗАЧА 

Р.Бр Документа Форма 

1.  Такси дозвола за такси возача - оригинал и фотокопија возачке дозволе Фотокопија 

2. Лекарско уверење не старије од 3 године Фотокопија 

3. Уговор о раду Фотокопија 

4. Пријава на обавезно социјално осигурање – МА образац Фотокопија 

5.  Уверење да није изречена мера забране за управљање моторним возилом (МУП) – не 
старије од 6 месеци 

Фотокопија 

6. Уверење да лице није правоснажно осуђивано на казну затвора дужу од две године за 
кривично дело против живота и тела, полне слободе, имовине, безбедности јавног 
саобраћаја, здравља људи и јавног реда и мира (МУП) не старије од 6 месеци 

Фотокопија 

7. 2 (две) фотографије возача формата 3 x 3.5 cm Фотографија 

Изјављујем да ћу сву потребну документацију прибавити сам-а и благовремено доставити Градској управи 
за комуналне делатности и инспекцијске послове, ради одлучивања.  



Изјављујем да ћу потребну документацију под редним бројем _______ прибавити сам-а и благовремено 
доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, ради одлучивања.  

Сагласан сам да податке о личности садржане у захтеву, утврђене на основу идентификационе јавне 
исправе, као и у другим приватним или јавним исправама које уз захтев предајем, Градска управа за комуналне 
делатности и инспекцијске послове, може обрађивати у складу  са Законом о заштити података о личности и 
задржати их у предатим исправама у списима предмета. 

 
 

Г) ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА 

Р.Бр Документа Форма 

1. Доказ о плаћеној локалној административној такси Оригинал 

Локална административна такса за подношење захтева у износу од 200,00 динара (Тарифни број 1), 
уплаћује се на рачун број 840-742341843-24 са моделом 97 и позивом на број 87-521, сврха уплате: Локална 
административна такса, прималац: Град Ниш. 

Локална административна такса за доношење решења у износу од 150,00 динара (Тарифни број 3),         
уплаћује се на рачун број 840-742341843-24 са моделом 97 и позивом на број 87-521, сврха уплате: Локална 
административна такса, прималац: Град Ниш. 

Локална административна такса за издавање такси дозволе у износу од 300,00 динара по такси дозволи 
(Тарифни број 26), уплаћује се на рачун број 840-742341843-24 са моделом 97 и позивом на број 87-521, сврха 
уплате: Локална административна такса, прималац: Град Ниш. 

Локална административна такса за издавање нове кровне ознаке због губитка, оштећења или крађе 
већ издате кровне ознаке за такси возило, у износу од 6.720,00 динара (Тарифни број 27), уплаћује се на рачун 
број 840-742341843-24 са моделом 97 и позивом на број 87-521, сврха уплате: Локална административна такса, 
прималац: Град Ниш.  

Такође потврђујем да сам упознат са процедуром и сагласан сам да се мој ЈМБГ и остали лични подаци 
користе у сврху поступања по поднетом захтеву. 

 
Инфо телефон 018 504-565 

 
У Нишу, ___________________ године 

Подносилац захтева: 
 

(назив привредног субјекта) 

 

(име и презиме овлашћеног лица) 

 

(адреса пребивалишта/седишта и телефон) 
 


