На основу члана 36 став 1 тачка Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС",
бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 20 став 1 тачка 13 Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр.129/07) и чланова 21 став 1 тачка 13 и 29 став 1 тачка 6 Статута општине Пирот
(„Сл. лист града Ниша“, бр.11/08 и 44/12), Скупштина општине Пирот на седници одржаној дана
04.07.2014 год., донела је

ОДЛУКУ
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПИРОТ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређује обављање ауто-такси превоза путника на територији општине
Пирот.
Члан 2.
Ауто-такси превоз путника (у даљем тексту: такси превоз) је вид јавног превоза путника и
ствари на територији општине Пирот.
Такси превоз је вид ванлинијског превоза за који путник утврђује релацију и за то плаћа износ
који покаже таксиметар.
Такси превоз се обавља возилом, које је намењено и погодно за такси превоз и уколико
испуњава услове прописане законом и овом одлуком.
Члан 3.

Ауто-такси превоз могу обављати правна лица и предузетници чија је претежна
делатност ауто-такси превоз путника, који су за обављање те делатности регистровани у
Регистру привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација
привредних субјеката и који имају одобрење надлежног органа локалне самоуправе за
обављање ауто-такси превоза путника.
Члан 4.
Такси возач је физичко лице које обавља такси превоз, као предузетник или као запослени код
правног лица или предузетника, у смислу закона и одредаба ове одлуке.
Члан 5.
Правно лице и предузетник могу почети са радом, односно обављати такси превоз, под условом
да поред законом утврђених услова испуне и услове утврђене овом одлуком.
Акт о испуњавању услова за обављање такси превоза у смислу става 1. овог члана издаје
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
Општинске управе Пирот.
II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
А) Предузетник
Члан 6.
Физичко лице може обављати такси превоз као предузетник, ако поред општих услова

утврђених законом, испуњава и услове утврђене овом одлуком и то:
1) да поседује возачку дозволу „Б“ категорије најмање 3 (три) године, изузев лица која поред
возачке дозволе „Б“ категорије поседују диплому са стручним занимањем „возач моторних
возила“
2) да је здравствено способан за обављање делатности ауто такси превоза,
3) да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање одређене делатности, односно
да му правоснажним решењем о прекршају није изречена заштитна мера забране обављања
делатности, док трају правне последице осуде, односно мере,
4) да је власник, односно корисник најмање једног регистрованог путничког моторног возила по
уговору о лизингу,
5) да моторно возило којим обавља такси превоз у погледу намене и погодности испуњава услове
из члана 8. ове одлуке
За обављање делатности такси превоза у статусу запосленог код правног лица или предузетника
регистрованог за обављање ове врсте делатности, физичко лице мора да испуни услове из става 1.
овог члана, осим услова под тачком 4 и 5. и да има закључен уговор о раду са послодавцем и да је
пријављен на обавезно социјално осигурање.
Б) Правно лице
Члан 7.
За обављање такси превоза правно лице мора поред услова прописаних законом, да испуни и
следеће услове:
 да је регистровано за обављање делатности такси превоза у складу са законом и овом одлуком,
 да има седиште на територији општине Пирот, односно на територији Републике Србије,
 да такси возач запослен у правном лицу испуњава услове прописане чланом 6. став 2. ове
Одлуке,
 да има најмање једно моторно возило у власништву или по основу уговора о лизингу,
 да моторно возило којим обавља такси превоз испуњава услове из члана 8. ове одлуке.
В) Такси возило
Члан 8.
Ауто такси превоз може се обављати моторним возилом које испуњава следеће услове:

1) да је фабрички произведено путничко возило које има највише 5/пет/ седишта
рачунајући и седиште возача и најмање 4/четворо/ врата,
2) да има ознаку која садржи број ознаке и грб општине Пирот издат од стране Одељења за
урбанизам, стамбено – комуналне делатности, грађевинарство и инспекцијске послове,
3) да има четворотактни мотор снаге најмање 35кw,
4) да је технички исправно у складу са прописима,
5) да је моторно возило регистровано на територији општине Пирот
6) да има таксиметар који мора бити технички исправан, баждарен на важећу тарифу у
складу са одлуком којом се утврђује економски најнижа цена у оквиру такси тарифе по
којој се ауто-такси превоз мора обављати на територији општине Пирот, пломбиран и
постављен тако да износ који се откуцава буде видљив и да се његовим укључењем
светло на такси ознаци искључује,
7) да је опремљено инсталацијом за осветљење кровне ознаке „ТАXИ“,

8) да има важећи ценовник у складу са одлуком којом се утврђује економски најнижа цена
у оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз мора обављати на територији
општине Пирот, постављен тако да његов садржај буде видљив путницима,
9) да је возило без оштећења и чисто,
10) да возило има светлећу кровну ознаку „ТАXИ“, правоугаоног, полуелипсастог, или
сличног облика,
11) да има противпожарни апарат причвршћен на лако уочљивом и приступачном месту са
важећим роком употребе,
12) да рекламе и други натписи не буду на стакленим површинама и да не заклањају ознаке
такси возила,
13) да се у возилу налази блок рачун, тако да на захтев путника може издати рачун.
На крову такси возила иза кровне ознаке „ТАXИ“ може се налазити рекламни пано.
Рекламни пано мора бити постављен тако да не заклања кровну ознаку „ТАХИ“.
Предузетници и правна лица могу на бочним странама моторног возила којим се обавља такси
превоз исписати натпис са пословним именом и бројем телефона.
III ОДOБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА И ТАКСИ ДОЗВОЛА
Члан 9.
Захтев за издавање решења којим се одобрава обављање такси превоза подноси се Одељењу за
урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове.
Подосилац захтева за издавање решења из става 1. овог члана дужан је да поднесе:
1) оверену фотокопију саобраћајне дозволе
2) фотокопију возачке дозволе
3) фотокопију личне карте предузетника
4) решење о упису предузетника/правног лица у регистар Агенције за регистрацију привредних
субјеката
5) уверење о извршеном баждарењу таксиметра
6) уговор о лизингу уколико возило није у власништву подносиоца захтева
7) потврду надлежног органа о измирености доспелих пореских обавеза и потврда надлежног

органа о измиреној обавези плаћања комуналане таксе за такси стајалиште.
Члан 10.
Саобраћајни инспектор општинске управе општине Пирот, у року од 7 дана од дана подношења
захтева, решењем утврђује да ли су испуњени прописани услови за обављање ауто такси превоза.
Решење којим се одобрава обављање ауто-такси превоза и којим се потврђује испуњеност
услова из ове одлуке издаје се са роком важења од 2 (две) године.
Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу општине
Пирот у року од 15 дана од дана достављања решења.
Решење којим се одобрава обављање ауто-такси превоза служи као доказ да возило испуњава
услове за обављање такси превоза прописане овом одлуком и садржи: регистарски број возила,
идентификациони број, серијски број, број мотора, име и презиме власника или корисника по основу
уговора о лизингу, марку и тип возила и рок важности.
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
на основу решења Агенције за привредне регистре о упису предузетника или правног лица за
обављање делатности такси превоза и решења којим се одобрава обављање ауто-такси превоза, издаје
ознаку возила са бројем и грбом општине Пирот о којима води посебан регистар.

1)
2)
3)

Ауто-такси превоз може обављати правно лице или предузетник ако поседује:
важеће решење о одобрењу за обављање ауто-такси превоза
решење Агенције за привредне регистре о упису у регистар са претежном делатношћу
обављања ауто-такси превоза и
ознаку за идентификацију возила

Ознака за идентификацију возила садржи:
1) идентификациони број ознаке и
2) грб општине Пирота
Одређивање изгледа и димензија, постављање и издавање ознаке за идентификацију возила
(број и грб општине Пирот) врши надлежно одељење Општинске управе.
Забрањено је неовлашћено уступање и отуђење ознаке за идентификацију возила.
Корисник ознаке дужан је да у случају престанка обављања делатноси ауто такси превоза врати
исту у исправном и неоштећеном стању надлежном одељењу Општинске управе.
У случају оштећења или губитка ознаке корисник сноси трошкове набавке нове ознаке са истим
бројем.
Члан 11.
Такси дозвола је исправа такси возача коју носи са собом приликом обављања делатности такси
превоза и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица.
Захтев за издавање такси дозволе подноси предузетник или правно лице, за сваког такси возача
предузетника или запошљеног код правног лица или предузетника.
Подносилац захтева дужан је да уз захтев поднесе:
1) фотокопију личне карте такси возача, односно предузетника,
2) решење о упису предузетника/правног лица у регистар Агенције за регистрацију привредних
субјеката са претежном делатношћу обављања ауто-такси превоза,
3) уговор о раду закључен између такси возача и послодавца,
4)

пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М)

5)
6)

једну фотографију такси возача,
лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом категорије „Бтакси“,
оверену фотокопију возачке дозволе.

7)

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове у
року од 7 дана од дана подношења захтева издаје такси дозволу .
Такси дозвола издаје се за период за који је закључен уговор о раду између такси возача и
послодавца, а најдуже на период од 3 године.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Такси дозвола садржи:
пословно име правног лица или предузетника,
редни број ,
име и презиме такси возача,
статус такси возача (предузетник или запослени),
јединствени матични број такси возача,
адресу и
слику.
Надлежно одељење општинске управе прописује изглед и димензије и издаје такси дозволе.
Члан 12.

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Правно лице и предузетник су поред законом прописаних обавеза дужни:
да све измене података које садржи такси дозвола и друге исправе у смислу ове одлуке пријаве
надлежном одељењу општинске управе у року од 3 дана од дана наступања измене,
да све измене у вези моторног возила пријаве надлежном одељењу општинске управе у року од
три дана од дана наступања измене,
да се на возилу којим обављају такси превоз налази кровна ознака ,,ТАXИ“, идентификациони
број и грб општине Пирот, а у возилу важећи ценовник,
да у року од 3 дана од дана подношења захтева за брисање из регистра Агенције за привредне
регистре надлежном одељењу општинске управе
врате такси дозволу, ознаку са
идентификационим бројем и грбом општине Пирот
да у року од 3 дана од дана подношења захтева Агенцији за привредне регистре о привременом
прекиду обављања делатности такси превоза, надлежном одељењу општинске управе врати
такси дозволу и ознаку са идентификационим бројем и грбом општине Пирот
да у року од 3 дана по правоснажности решења о брисању из регистра донетом по сили закона,
надлежном одељењу општинске управе врати такси дозволу и ознаку са идентификационим
бројем и грбом општине Пирот
да након истека важности решења из члана 10. став 2. надлежном одељењу општинске управе
поднесе захтев за поновно испитивање услова за обављање такси превоза, или да врати такси
дозволу и ознаку са идентификационим бројем и грбом општине Пирот

IV ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 13.
Предузетнику престаје важност акта из члана 10. става 2. ове одлуке, којим је дато одобрење за
обављање ауто такси превоза у случају:
1) одјаве,
2) ако престану да постоје услови из члана 6. и 8. ове одлуке,
3) да једном у две године не изврши испитивање услова за возило, најкасније даном истека
важности решења којим је дато одобрење за обављање ауто такси превоза, у складу са
одредбама ове Одлуке,
4) у другим случајевима прописаним законом.
Правном лицу престаје важност акта из члана 10. става 2. ове одлуке, којим је дато одобрење за
обављање ауто такси превоза у случају:
1) наступања околности које су у супротности са чланом 7. Одлуке и
2) у другим случајевима прописаним законом
Акт из ст. 1. и 2. овог члана надлежно одељење општинске доставља Агенцији за регистрацију
привредних субјеката.
V ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ
Члан 14.
Такси стајалиште је одређено и уређено место на јавној саобраћајној површини, на коме такси
возила пристају, чекају и примају путнике.
Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
Хоризонталном сингнализацијом жуте боје обележава се простор за стајање такси возила, у
оквиру такси стајалишта, уписује се натпис „ТАXI“ жутом бојом.
На почетку стајалишта поставља се вертикални саобраћајни знак за означавање такси

стајалишта.
Члан 15.
На такси стајалишту возила се паркирају према редоследу доласка.
На такси стајалишту могу се паркирати само возила која су обележена у складу са овом
одлуком.
Такси возила се паркирају на стајалишту само у оквиру обележених места и на начин како је
дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
За време стајања возила на такси стајалишту возач је дужан да остане поред возила или у
возилу.
Члан 16.
Локацију стајалишта на јавним саобраћајним површинама, одређује надлежно одељење
Општинске управе општине Пирот.
VI ТАКСИ ПРЕВОЗ
Члан 17.
Такси возач је обавезан да такси превоз започне по уласку путника у возило.
Такси возач је обавезан да прихвати вожњу на траженој релацији, осим у случају предвиђеним
чланом 25. ове одлуке.
Члан 18.
Такси возач је обавезан да по уласку путника у возило укључи таксиметар.
За време превоза путника светло на кровној ознаци у делу који садржи назив ,,ТАXИ“ мора
бити искључено.
Члан 19.
Такси возач је обавезан да такси превоз обави путем који путник одреди, односно најкраћим
путем до места опредељења путника.
Члан 20.
Такси возач је обавезан да прими у возило сваког путника у границама расположивих седишта,
као и лични пртљаг путника у границама величине и носивости простора за пртљаг.
Под личним пртљагом путника подразумевају се путне торбе и кофери чија укупна тежина не
прелази 20 килограма.
Такси возач је обавезан да се за време обављања такси превоза према путницима опходи са
пажњом и предусретљиво.
Члан 21.
Такси возач, у време обављања такси превоза не сме такси возило паркирати на јавној
површини ван такси стајалишта.
Члан 22.
За време обављања делатности такси возач мора код себе да има такси дозволу.
Решење којим се одобрава обављање ауто такси превоза мора се налазити у возилу све време
обављања делатности такси превоза.
Члан 23.

Такси возач може управљати такси возилом које је у власништву предузетника или правног лица
код кога је такси возач у радном односу, односно чије пословно име је уписано у такси дозволи
возача.
Члан 24.
Када такси возило користи за сопствене потребе такси возач је обавезан да уклони, или прекрије
кровну ознаку ,,ТАХИ“.
Члан 25.
Такси возилом се не могу превозити:
1) Деца до 6 година старости без пунолетног пратиоца.
2) Такси возилом не могу се превозити лица под дејством дроге и лица оболела од заразне болести.
3) Такси возилом не могу се без пристанка такси возача превозити кућни љубимци.
4) Посмртни остаци и угинуле животиње
5) Експлозивне, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, заразне, нагризајуће и друге материје које
због својих особина могу бити опасне по безбедност и здравље људи или могу нанети другу
штету.
Члан 26.
Такси возач је обавезан да за време такси превоза буде уредан .
Такси возач у току рада не сме бити одевен у кратке панталоне, шортс, мајицу без рукава и без
адекватне обуће.
VII ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 27.
Накнада за обављање такси превоза утврђује се важаћим ценовником услуга који мора бити у

складу са одлуком којом се утврђује економски најнижа цена у оквиру такси тарифе по којој
се ауто-такси превоз мора обављати на територији општине Пирот, и наплаћује се у износу који
покаже таксиметар на месту опредељења путника.
Цена такси превоза наплаћује се у износу који покаже таксиметар.

Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу са одлуком којом се утврђује
економски најнижа ценау оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз мора обављати
на територији општине пирот.
У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње, путник није у обавези да
плати цену услуге такси превоза.
У цену такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага путника.

Ауто-такси превозник је дужан да, на захтев корисника услуге ауто-такси превоза, изда
рачун за обављени превоз који садржи датум, релацију или километражу, цену превоза и који
је потписан и оверен печатом превозника.
Члан 28.
У случају да није у могућности да заврши започети такси превоз такси превознику припада као
накнада износ који у моменту превоза покаже таксиметар умањен за цену старта уз обавезу
обезбеђивања другог такси возила.
Члан 29.
О пријему других путника у току такси превоза до места опредељења одлучује путник који је
започео коришћење такси превоза уз сагласност такси возача.

Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење такси превоза после
места опредељења путника који је започео коришћење овог превоза, наставак вожње се сматра
започињањем такси превоза.
Члан 30.
Ако више путника истовремено користи превоз до истог места опредељења, цену такси превоза
плаћа путник који је започео коришћење такси превоза.
VIII НАДЗОР
Члан 31.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска управа општине Пирот – Одељење
за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и над обављањем ауто такси превоза
путника на територији општине Пирот врши саобраћајни инспектор Општинске управе Пирот.
Члан 32.
Саобраћајни инспектор Општинске управе има право и дужност да у вршењу инспекцијског
надзора :
1)
2)
3)

прегледа возила којим се обавља ауто такси превоз на територији опшптине Пирот.
утврђује идентитет такси возача, предузетника и правног лица које обавља такси превоз
нареди отклањање недостатака у погледу:
(1) испуњености прописаних услова и начина за обављање ауто такси превоза,
(2) уредне контроле техничке исправности возила.

Члан 33.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор Општинске управе има право и
дужност да забрани превоз и употребу моторног возила којим се обавља такси превоз ако се ауто
такси превоз обавља противно одредбама закона и ове одлуке, те да искључи возило којим се врши
ауто такси превоз и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 48 сати, а у
случају поновног искључења истог возила горе наведене мере се предужимају у трајању од пет дана.
Члан 34.
Против решења саобраћајног инспектора Општинске управе може се изјавити жалба
Општинском већу општине Пирот у року од осам дана од дана достављања решења.
Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење решења.
Члан 35.
Саобраћајни инспектор Општинске управе Пирот за време обављања инспекцијских послова
мора носити службену легитимацију која садржи име, презиме и фотографију саобраћајног
инспектора са печатом и потписом овлашћеног лица.
Члан 36.
Правно лице и такси возач дужни су да саобраћајном инспектору омогуће неометано вршење
послова, ставе на увид сва потребна документа и да у року који инспектор одреди доставе потребне
податке и поступе по налогу инспектора.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице:
1)

ако обавља делатност ауто такси превоза без Решења којим се одобрава обављање ауто-такси
превоза и којим се потврђује испуњеност услова из ове одлуке, а које издаје Одељење за
урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове Општинске
управе Пирот,

2)

ако обавља ауто-такси превоз, а није му претежна делатност ауто-такси превоз или није
регистрован у Регистру привредних субјеката за обављање ауто-такси делатности (Члан
3. Одлуке),

3)

ако обавља такси превоз путника возилом које не испуњава услове из члана 8. Одлуке,
ако у такси возилу таксиметар није технички исправан, баждарен у складу са одлуком којом се

4)

утврђује економски најнижа цена у оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз
мора обављати на територији општине Пирот, пломбиран или постављен тако да износ који

5)

откуцава није видљив за путника, или се његовим укључивањем светло на такси ознаци не гаси
( члан 8. став 1. тачка 6. Одлуке),
ако у такси возилу нема важећи ценовник у складу са одлуком којом се утврђује економски

најнижа ценау оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз мора обављати на
територији општине Пирот, или је ценовник постављен тако да није видљив за путнике (члан
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

8. став 1. тачка 8. Одлуке),
ако се на такси возилу не налази ознака за идентификацију возила са идентификационим бројем
и грбом општине Пирот издата од надлежног одељења ( члан 8. став 1. тачка 2. Одлуке),
ако неовлашћено уступи или на други начин отуђи идентификациону ознаку ( члан 10. став 8.
Одлуке),
ако на такси возилу носи ознаку коју није издало надлежно одељење (члан 10. став 5. Одлуке),
ако поступи супротно одредбама члана 8. став 3. Одлуке,
ако поступи супротно одредбама члана 12. став 1. тачка 1-7. Одлуке
ако поступи супротно члану 36. Одлуке,
ако у такси возилу нема важеће решење којим се одобрава обављање ауто такси превоза (члан
22. став 2.)
ако накнаду за обављени такси превоз наплати супротно одредби члана 27. став 1 и 2. Одлуке,
таксиметар није подешен искључиво у складу са одлуком којом се утврђује економски најнижа
цена у оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз мора обављати на територији општине
Пирот (члан 27. став 3)
на захтев корисника услуге ауто-такси превоза не изда рачун за обављени превоз (члан 27. став
6)
ако у случају немогућности да заврши започети такси превоз поступи супротно одредби члана
28. Одлуке,

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 10.000 до 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000 до
200.000 динара.

1)

Члан 38.
Новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара казниће се такси возач ако:
поступи супротно одредбама члана 15. Одлуке,

поступи супотно одредбама члана 17. Одлуке
по уласку путника у возило не укључи таксиметар (члан 18. Одлуке)
не обави такси превоз путем који путник одреди, односно најкраћим путем до места
опредељења (члан 19. Одлуке)
5) поступи супротно одредбама члана 20. Одлуке
6) поступи супротно одредбама члана 21. Одлуке
7) за време обављања делатности такси превоза код себе нема важећу такси дозволу (члан 22. став
1)
8) поступи супротно одредбама члана 24. Одлуке,
9) поступи супротно одредбама члана 25. Одлуке,
10) поступи супротно одредбама члана 26. Одлуке,
2)
3)
4)

Члан 39.
Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице или
предузетник ако за обављање такси превоза ангажује лице супротно одредби чл. 7. став 1. тачка.3.
Одлуке.
Члан 40.
Новчаном казном од 20.000 до 75.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1) обавља ауто-такси превоз, а није регистрован у регистру привредних субјеката за обављање
ауто-такси делатности, или нема одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање
ауто-такси превоза;
2) обавља ауто-такси превоз путника супротно одредбама о ближим условима за обављање аутотакси превоза путника које прописује општина Пирот.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Правна лица и предузетници који на дан ступања на снагу ове одлуке обављају такси превоз
дужни су да ускладе своје пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 календарских дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 42.
Решавање поднетих захтева за обављање такси превоза по којима до дана ступања на снагу ове
одлуке није донето решење, решиће се применом одредаба ове одлуке.
Члан 43.
Надлежно одељење може донети програм којим ће дефинисати оптимално организовање ауто
такси превоза сходно саобраћајно-техничким условима.
Члан 44.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ауто такси превозу на територији
општине Пирот (Службени лист града Ниша бр.44/06 и 41/09)
Члан 45.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“.
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