На основу члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник
PC", бр. 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011) и члана 27. Одлуке о
ауто-такси превозу на територији општине Пирот ("Службени лист Града Ниша", бр.
44/2006 и 41/2009), Скупштина општине Пирот на седници одржаној дана 04.07.2014.
године доноси:
Oдлуку
о утврђивању економски најниже цене у оквиру такси тарифе
по којој се ауто-такси превоз мора обављати
на територији општине Пирот
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се економски најнижа цена у оквиру такси тарифе по којој
се ауто-такси превоз мора обављати на територији општине Пирот.
(цене у динарима)
редни број

назив

Тарифа I

Тарифа II

Тарифа III

1.

Старт

50

50

50

2.

Вожња по километру

40

45

50

3.

Чекање по часу

300

300

300

У цене ауто-такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага путника.
Члан 2.
Тарифа I примењује се радним данима и суботом у времену од 06:00- 22:00 часова.
Тарифа II примењује се у времену од 22:00-06:00 часова, у дане државних
празника и недељом.
Тарифа III примењује се ван градског насеља.
Члан 3.
Ауто-такси превозници су дужни да ценовнике услуга и мерне инструменте
ускладе са чланом 1 и 2, у року од 90 календарских дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Моторно возило којим се обавља ауто такси превоз мора имати мерни инструмент
- таксиметар који је технички исправан, баждарен на прописану тарифу, пломбиран и
постављен тако да износ који се откуцава буде видљив.
Ауто-такси превозник је дужан да у прописаном року из става 1 овог члана
надлежном органу за послове саобраћаја Општинске управе Пирот достави Уверење о
оверавању мерила, издато од стране Министарства привреде – Дирекције за мере и
драгоцене метале, односно овлашћеног тела које поседује акт о акредитацији издат у
складу са Законом о метрологији.
Члан 4.
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 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Града Ниша".
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