
На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 
46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15), члана 4. и 39. став 2. и 3. Закона о прекршајима („Сл. 
гласник РС“, број 65/13, 13/2016 и 98/16 – одлука УС) члана 2. став 3. тачка 5. члана 3 став 1. тачка 5. 
и члана 13.  Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16), члана 
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 37. 
став 1. тачка 7. Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“ број 69/2008, 89/10, 14/12, 
32/12, 70/12, 57/13, 9/14, 26/15, 99/15 и 100/16), 

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној 13.03.2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  

О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ  
  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о превозу у друмском саобраћају на територији општине Дољевац  („Сл. лист Града Ниша“, 
број 98/14),  у делу  I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ,  у члану 3. тачке:  5), 17) и 18) бришу се. 
 

Члан 2. 
У члану 4. у ставу седам  речи: „ и путнички аутомобил којим се обавља ауто – такси превоз путника“, 

бришу се. 
У истом члану  у ставу осам речи: „осим путничког аутомобила којим се обавља ауто-такси превоз 

путника“, бришу се. 
У истом члану  у ставу девет  речи: „осим путничког аутомобила којим се обавља ауто-такси превоз 

путника“, бришу се. 
Члан 3. 

У члану 5.  ставу два,  речи: „ осим ауто-такси превза  путника“, бришу се. 
У истом члану став три, брише се. 

Члан 4. 
У делу  „II  ЈАВНИ ПРЕВОЗ, у тачки 1. Заједничке одредбе“ , у члану 6, речи „и ауто такси превоз“, 

бришу се. 
У истом делу, у члану 7. став четири, брише се. 

 У истом члану у ставу пет, речи „и 4“ бришу се. 
 У истом члану  у ставу шест, речи: „осим ауто-такси превоза путника“, бришу се. 
 

Члан 5. 
У истом делу, у тачки „2. Линијски превоз“,  у члану 17. став пет, брише се. 
 

Члан 6. 
У истом делу, тачка “4. Ауто-такси превоз“, као и чланови од 25. до 46, бришу се. 

Остали чланови се смањују за 22. 
Члан 7. 

У делу „IV НАДЗОР“, у досадашњем члану  50, а сада члану 28. речи: „и ауто такси превоза“, бришу 
се. 

Члан 8. 
У делу „V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ“, у досадашњем члану 54, а сада члану 32. у првом ставу речи: „ од 

300.000 до 1.000.000 динара“, замењују се речима „ 100.000,00“. 
У истом делу и истом члану у тачки 1) речи: „осим путничког аутомобила којим се обавља ауто-

такси превоз путника“, бришу се. 
У истом члану у тачки 2) речи: „осим у путничком аутомобилу којим се обавља ауто-такси превоз“, 

бришу се. 
У истом члану у тачки 3) речи: „осим ауто-такси превоза путника“, бришу се. 
У истом члану тачке  6), 13) и 14) бришу се. 
У истом члану у ставу два, речи: „од 30.000 до 100.000 динара“, замењују се речима: „15.000 динара“. 
У истом члану у ставу три, речи: „ из става 1. тач. 1),2), 11)  и 14)“ замењују се речима: „ из става 1. 

тач.1), 2) и 10)“. 
У истом члану у ставу четири речи: „ из става 1. тач. 3), 4), 6), 7), 8), 10) и 12)“ замењују се речима: „ 

из става 1. тач. 3), 4), 6), 7), 9) и 11)“. 
У истом члану став пет, брише се. 



 
Члан 9. 

У досадашњем члану 55. сада члану 33. у ставу један, речи: „од 150.000 до 600.000 динара“ , замењују 
се речима: „100.000 динара“. 

У истом члану у ставу један тачке 16), 17), 18) 19) и 20) бришу се, а досадашње тачке 21) и 22) постају 
тачке  16) и 17). 

У истом члану у ставу два речи: „ од 20.000 до 50.000 динара“, замењују се речима „20.000 динара“. 
У истом члану став три мења се и гласи: „Новчаном казном од 50.000 динара  казниће се предузетник 

за прекршај из става 1. тачке 1) до 5) и тачке 10) до 17)“. 
У истом члану став четири мења се и гласи: „Новчаном казном од 15.000 динара  казниће се физичко 

лице за прекршај из става 1. тачке 1) до 5) и тачке 16) и 17)“. 
 

Члан 10. 
У досадашњем члану 56. сада члану 34. у ставу један, речи: „од 100.000 до 500.000 динара“ замењују 

се  речима: „100.000 динара“. 
У истом члану у ставу два речи: „ од 10.000 до 40.000 динара“ замењују се речима: „10.000 динара“. 
У истом члану у ставу три  речи: „ од 25.000 до 100.000 динара“ замењују се речима: „10.000 динара“. 
У истом члану у ставу четири  речи: „ од 25.000 до 80.000 динара“ замењују се речима: „20.000 

динара“. 
Члан 11. 

У досадашњем члану 57. сада члану 35. у ставу један, речи: „од 50.000 до 300.000 динара“ замењују 
се  речима: „100.000 динара“. 

У истом члану у ставу два речи: „ од 10.000 до 30.000 динара“ замењују се речима: „10.000 динара“. 
У истом члану у ставу три речи: „ од 20.000 до 80.000 динара“ замењују се речима: „30.000 динара“. 
У истом члану у ставу четири  речи: „ од 20.000 до 50.000 динара“ замењују се речима: „10.000 

динара“. 
Члан 12. 

У досадашњем члану 58. сада члану 36. у ставу један, речи: „од 150.000 до 500.000 динара“ замењују 
се  речима: „30.000 динара“. 

У истом члану у тачки 1), речи: „осим путничког аутомобила којим се обавља ауто-такси превоз 
путника“, бришу се. 

У истом члану у тачки 2), речи: „осим у путничком аутомобилу  којим се обавља ауто-такси превоз“, 
бришу се. 

У истом члану у тачки 3), речи: „осим ауто такси превоза путника“, бришу се. 
У истом члану тачке:  5), 6) и 7) бришу се. 
У истом члану, став два и три, бришу се. 

 
Члан 13. 

Члан 59. брише се. 
Члан 14. 

У осталом делу Одлука остаје непромењена. 
 

Члан 15. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“. 
 

Број: 344 - 5 
У Дољевцу, 13.03.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
Председник,  

          Дејан Смиљковић 
  


