
 

Година  XXII      Бр. 4                              25. фебруар 2014. године                        Бесплатан примерак 

   
На основу члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС" бр.46/95, 

66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 2. Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији 

општине Алексинац („Службени лист Општине Алексинац" број 7/2011) и члана 66.став 1. Пословника 

Општинског већа општине Алексинац („Службени лист Општине Алексинац" број 1/09)  Општинскo Веће 

општине Алексинац, доноси  

 

ПРОГРАМ ОПТИМАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ У ПЕРИОДУ 2014. - 2019. ГОДИНЕ 

 

1. Овим Програмом дефинисане су смернице којима се утврђује оптимална организација такси 

превоза у односу на регистровани број такси возила на територији општине Алексинац за период од 2014. до 

2019. године.  

Програм се доноси на основу „АНАЛИЗЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА У АЛЕКСИНЦУ“ коју је 
израдио Биро за пројектовање, инжењеринг и техничко саветовање „Сигнал про дизајн“ из Ниша, октобра 

2013. године. 

 

2. У оквиру планираних потреба града за такси превозом из тачке 1.oвог Програма и Закључка 

Савета безбедности саобраћаја општине Алексинац, потребно je на територији општине Алексинац 

обезбедити 9 такси-стајалишта са 43 такси-места.  

У планском периоду неопходно је ускладити потребе за такси стајалиштима, односно анализирати 

могућност проширења капацитета постојећих и увођења нових локација за такси стајалишта.  

 

3. Преглед локација такси-стајалишта са бројем такси-места из тачке 2. овог Програма, саставни је 

део овог Програма.  
 

4. У планском периоду неопходно је вршити периодично испитивање квалитета такси услуге 

спровођењем анализа рада такси превозника у периодима не дужим од две године од предходно рађене 

анализе.  

5. По добијању сагласности Општинског Већа општине Алексинац, Програм оптималног 

организорганизовања ауто-такси превоза на територији општине Алексинац у периоду 2014-2019. године 

објавити у"Службеном листу општине Алексинац".  

 

6. Програм оптималног организовања ауто-такси превоза на територији општине Алексинац у 

периоду 2014-2019. године ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“.  

 
II/01 Број: 344-31  

У Алексинцу,24.02.2014. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                        ПРЕДСЕДНИК,  

                                                      Ненад Станковић, c.p. 
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ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈА ТАКСИ СТАЈАЛИШТА СА БРОЈЕМ ТАКСИ МЕСТА 

 

 
Локација 

Број планираних  

такси места 

1. 
Улица Мајора Милана Тепића - на коловозу у смеру од раскрснице 

са ул. Душана Тривунца до раскрснице са ул. Кнеза Милоша 
9 

2. 
Улица Кнеза Милоша - на коловозу у смеру од раскрснице са ул. В. 

Југославије ка раскрсници са ул. Мајора Милана Тепића 
3 

3. 
Улица Мајора Милана Тепића – на коловозу од раскрснице са ул. 7. 

Јули до раскрснице са улицом Кнеза Милоша  
10 

4. 
Улица Момчила Поповића - на коловозу у смеру од раскрснице са 

ул. 7 јули ка раскрсници са ул. Кнеза Милоша 
4 

5. 
Улица Кнеза Милоша - на коловозу од раскрснице са ул. Тихомира 

Ђорђевића ка раскрсници са ул. Момчила Поповића 
3 

6. Улица Момчила Поповића код Градске болнице - на тротоару 3 

7. Паркинг код Аутобуске станице - на уређеном паркингу 3 

8. Железничка станица „Житковац“ - на тротоару 5 

9. 
Тржни центар ,,Житковац'' – на уређеном платоу испред млекаре 

''Лазар'' 
3 

                                                                                                     УКУПНО 43 

 
САДРЖАЈ 

  

      Рег.бр.                                                                                                                                                                                                          Страна 
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