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Страна 1 

 

Подаци о кориснику картице (предузетник/правно лице регистровано за обављање 
такси делатности)  

Пун назив предузетника/правног 
лица: 
 

 

Поштански број и место:   

Телефон (фиксни и/или мобилни):  

Е-маил:  

Број личне карте:  

Број такси дозволе:  

Име и презиме такси возача:  

Статус такси возача (предузетник 
и/или запослени): 

 

Врста течног горива и/или ауто гас 
који ћу користити: (одабрати само 
једну опцију): 

   Евро Дизел/ОПТИ дизел(лимит: 600 литара) 
   Евро Премијум BMB 95/ОПТИ бензин(лимит: 600 литара) 
   Ауто гас (лимит: 600 литара) 
   Ауто гас + Евро Премијум BMB 95/ОПТИ бензин (лимит: 500 

литара Ауто гаса + 100 литара Евро Премијум BMB 95/ОПТИ бензин) 
   Компримовани природни гас ЦНГ Метан (лимит: 800 килограма) 
   Г Дриве 100 (лимит: 600 литара) 
   Евро Премијум BMB 95/ОПТИ бензин+ Г Дриве 100 (лимит: 300 

литара Евро Премијум BMB 95/ОПТИ бензин + 300 литара Г Дриве 
100) 

   Г Дриве Дизел (лимит: 600 литара) 
   Евро Дизел/ОПТИ дизел + Г Дриве дизел (лимит: 300 литара 

Евро Дизела/ОПТИ дизел + 300 литара Г Дриве Дизела) 

Сагласан сам да НИС а.д. Нови Сад прикупља, обрађује и чува моје личне податке 
унете у овај Захтев. 
Обавештен сам да НИС а.д. Нови Сад: 
- Неће моје личне податке из овог Захтева уступати трећим лицима, осим у случају 
захтева надлежних органа, а у складу са законима РС, 
- Предузима одговарајуће мере заштите личних података из овог Захтева, 
- Сагласан сам да повремено добијам промотивне материјале/поруке, као и 
обавештења на следећи начин: 
 

 Путем СМС-а   
 

 Путем email-а 
 

 
Основна документа за издавање НИС Идентификационе картице за таксисте: 

 
лична карта и такси картица које је корисник дужан да запосленом на ССГ/Пословни центар Београд, 
Милентија Поповића 1, Нови Београд, канцеларија 613, да на увид, а ради провере тачности унетих 
података у Захтев за издавање и коришћење НИС идентификационе картице за таксисте. 
 
-Захтев за издавање и коришћење НИС идентификационе картице за таксисте се може преузети на званичној 
интернет страници www.nisgazprom.rs, на ССГ или на адреси Милентија Поповића 1, Нови Београд, Дирекција за 
малопродају, канцеларија 613. 
Попуњен захтев се може предати на ССГ или на адресу Пословни центар Београд, Милентија Поповића 1, Нови 
Београд, канцеларија 613. 

    
 

____________________________     __________________________________ 

 
            Место и датум                                          Печат и потпис одговорног лица 
                                                                                                                    Корисника НИС Идентификационе Картице 

 
 
 

                                                                                                                   __________________________________ 

 
                                                                                                                 Потпис и САП број запосленог који је имао                                                                 
                                                                                                                  увид у оригинал документације Корисника 
 
Сва потребна обавештења у вези са издавањем, коришћењем и/или изменама општих правила и услова за НИС Идентификационе картице за 
таксисте можете добити путем наше званичне интернет странице www.nisgazprom.rs. 

http://www.nispetrol.rs/
http://www.nisgazprom.rs/


Сва потребна обавештења у вези са издавањем, коришћењем и/или изменама општих правила и услова за НИС Идентификационе картице за 
таксисте можете добити путем наше званичне интернет странице www.nisgazprom.rs. 

Страна 2 

 
ОПШТА ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ НИС ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ЗА ТАКСИСТЕ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРОГРАМА СТИМУЛИСАЊА ПРОДАЈЕ АКТИВНИМ ТАКСИСТИМА  
1.1. Општа правила и услови за издавање и коришћење НИС Идентификационе Картице за таксисте дефинишу учешће корисника у Програму стимулисања 
продаје деривата - нафтних деривата, ТНГ и ЦНГ (у даљем тексту Робе) активним таксистима на свим станицама за снабдевање горивом (у даљем тексту ССГ) 
НИС а.д. Нови Сад, који су клијенти компаније „НИС а.д. Нови Сад“, издавањем картица којима ће таксисти остварити попуст при готовинској куповини Робе 
(Евро Премијум BMB 95, ОПТИ БМБ95, Евро Дизел, ОПТИ Евро дизел, Ауто гас, Компримовани природни гас  ЦНГ, Г Дриве 100, Г Дриве Дизел). 
1.2. Програм се реализује у малопродаји на ССГ „НИС а.д. Нови Сад“, Блок „Промет“ (у даљем тексту Продавац). Актуелни списак ССГ које учествују у Програму 
је доступан на Интернет страници  
1.3. Основни термини:Програм: Скуп узајамних односа који настају између Корисника и Продавца у оквиру Општих правила и услова ради остварења Попуста 
при готовинској куповини Робе; Општа правила и услови: Правила учешћа у Програму која су изложена у овом захтеву; Корисник: Таксиста (предузетник или 
правно лице) регистровано за обављање ауто такси превоза путника; Продавац: НИС а.д. Нови Сад, Блок Промет; НИС Идентификациона картица за 
таксисте: пластична картица информационо-евиденционог карактера коју Кориснику издаје Продавац ради остваривања права на Попуст приликом куповине 
Робе готовинским плаћањем; Основна документа: Документа која су назначена на Захтеву и којима Корисник потврђује свој правни статус; Попуст: Умањење 
продајне цене Робе коју Кориснику одобрава Продавац, а који се одређује одлукама Продавца; ССГ: Станица за снабдевање горивом – место где Продавац 
продаје Робу у оквиру Програма; Рачун: фискални исечак, односно документ који Продавац издаје Кориснику за купљену робу; Слип: Обрачунски листић, 
односно одштампани документ са исказаним попустом за купљену робу и евидентираном трансакцијом куповине робе; ПИН код: Ковертиран лични 
идентификациони број који Корисник добија од Продавца заједно са НИС идентификационом картицом; Интернет страница Програма: Интернет презентација 
Програма која се налази на адреси ; „Call“ центар: Телефонски центар за опслуживање Корисника. 
2. ПРАВИЛА УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ СТИМУЛИСАЊА ПРОДАЈЕ АКТИВНИМ ТАКСИСТИМА 
2.1. Kорисник НИС Идентификационе Картице за таксисте може бити предузетник или правно лице које је регистровано за обављање ауто-такси превоза путника 
и има важеће одобрење за обављање такси превоза на територији градoва, што потврђује достављањем на увид Основних докумената назначених у Захтеву 
за издавање и коришћење НИС Идентификационе Картице. Општа правила и услови за издавање и коришћење НИС Идентификационе Картице за таксисте, 
који су саставни део Захтева се односе искључиво на наведена лица. У случају да Корисник не достави неопходна документа на увид запосленом на ССГ/ 
Пословни центар Београд, Милентија Поповића 1, Нови Београд, канцеларија 613 за потврду свог статуса Продавац има право да прекине учешће Корисника у 
Програму.   
2.2. За стицање статуса Корисника Програма и учествовање у Програму, неопходно је да Корисник попуни, потпише и достави Продавцу Захтев у писаној форми 
на прописаном обрасцу. Корисник самоиницијативно прибавља Захтев на ССГ Продавца/Пословни центар Београд, Милентија Поповића 1, Нови Београд, 
канцеларија 613  или га преузима са Интернет странице Програма. Пошто попуни исти и уз њега да на увид Основна документа, Продавац проверава документа 
и обавештава Корисника о месту и начину преузимања НИС Идентификационе картице за таксисте. 
2.3. Корисник је одговоран за тачност свих података датих у Захтеву и приложеним Основним документима, као и за накнадно измењене податке. Потписивањем 
Захтева сматра се да је Корисник упознат и да прихвата Општа правила и услове. У случају да лични подаци које је Корисник навео у Захтеву нису веродостојни 
или се разликују од података у Основним документима, Продавац задржава право да не прихвати Захтев Корисника без претходног обавештавања Корисника 
и да поништи учешће Корисника у Програму. Корисник је у обавези да у року од 3 (три) календарска дана од тренутка промене података обавести Продавца о 
насталим изменама. 
2.4. Корисник може да поднесе само један Захтев за издавање картице и у прилогу Основна документа за одобравање овог Захтева. У случају да Корисник 
поднесе више Захтева, важећим се сматра први поднети Захтев, а остали Захтеви се проглашавају за неважеће и Продавац их поништава. 
2.5. У циљу заштите пословања или из других оправданих разлога, Продавац може изменити Општа правила и услове. О изменама и допунама Корисник ће 
бити благовремено обавештен преко званичне интернет странице Програма и приликом наредног коришћења НИС идентификационе картице за Таксисте.  
2.6. Рок трајања Програма није ограничен, с тим што на основу одлуке Продавца Програм може бити прекинут без претходног обавештења. О прекиду Програма 
Продавац ће обавестити Купца приликом наредног покушаја Купца да користи НИС идентификациону картицу за таксисте. 
3. УСЛОВИ ИЗДАВАЊА И КОРИШЋЕЊА НИС  ИНДЕТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ЗА ТАКСИСТЕ 
3.1. Продавац издаје Кориснику НИС Идентификациону Картицу за таксисте без накнаде и за лично коришћење, а по добијању попуњеног Захтева Корисника. 
Овлашћена организациона јединица Продавца по пријему документације и након извршене провере Захтева, врши одобравање Картице и о томе обавештава 
Корисника у року не дужем од 14 (четрнаест) радних дана од дана пријема документације.   
3.2. Право на све погодности које НИС Идентификациона Картица за таксисте даје има само лице које је наведено у Захтеву. Истовремено коришћење више 
од једне картице од стране Корисника (показивање приликом куповине Робе) није дозвољено. Остваривање права на Попуст куповином Робе од стране трећих 
лица уз коришћење НИС Идентификационе Картице за таксисте није дозвољено. Давање НИС Идентификационе Картице за таксисте трећим лицима није 
дозвољено.  
3.3 НИС Идентификациона Kартица за таксисте је евиденционо-информативна картица којом Корисник остварује право на добијање Попуста приликом 
готовинског плаћања за купљену Робу на ССГ Продавца. НИС Идентификациона Картица служи и за евидентирање настале трансакције куповине Робе.  
3.4. Начин плаћања за купљену Робу је искључиво готовински.   
3.5. Сваки  Корисник Програма остварује право на Попуст при куповини било које Робе, у складу са одлуком Продавца о висини Попуста. Сва потребна 
обавештења о износу одобреног Попуста и осталим условима у Програму Корисник може добити путем званичне Интернет странице Програма и средстава 
јавног информисања.  
3.6. Да би стекао право на попуст, Корисник је у обавези да пре куповине робе обавести о томе Продавца на ССГ и да покаже НИС Идентификациону Картицу 
за таксисте.   
3.7. НИС Идентификациона Картица за таксисте је средство за остваривање права на попуст и евидентирање трансакција и не може бити прихваћена као 
средство плаћања за робу, набављену на ССГ Продавца. 
3.8. Корисник за купљену Робу добија Рачун и обрачунски листић (Слип) о евидентираној трансакцији путем НИС Идентификационе Картице за таксисте. 
Корисник је дужан да провери износ трансакције на Слипу и Рачуну. Уочене неисправности Корисник је дужан да одмах рекламира особљу Продавца на ССГ. 
3.9. Уношење ПИН-а је један од обавезних елемената за коришћење и заштиту картице. Корисник, заједно са НИС Идентификационом Картицом, добија и 
ковертиран ПИН код. Корисник се идентификује ПИН-ом и тиме прихвата да је идентификација ПИН-ом једина и неспорна потврда о обављеној трансакцији. 
Корисник је дужан да додељени ПИН код чува и да га, на захтев особља Продавца на продајном месту, приликом сваког вршења трансакције унесе у ПОС 
терминал. У случају да Корисник унесе ПИН узастопно три пута погрешно, картица ће бити блокирана, и неће моћи да се користи на продајним објектима, док 
се иста не деблокира.  
3.10. Продавац ће Кориснику извршити замену НИС Идентификационе Картице за таксисте (пластике) у случају било каквог губитка и/или оштећења које би 
евентуално проузроковало немогућност њеног даљег коришћења. У случају оштећења НИС идентификационе картице за таксисте, Корисник је у обавези да 
Продавцу врати исту ради поништења. Продавац ће обавестити Корисника о начину преузимања нове Картице . 
3.11. У случају губитка или крађе НИС Идентификационе картице и/или ПИН кода, Корисник је дужан да одмах обавести Продавца на телефон „Call“ центра 08 
0000 8888 и да од Продавца тражи блокаду картице. За добијање нове НИС идентификационe картицe за таксисте, Корисник је дужан да попуни нови захтев и 
проследи га према горе наведеном упутству. 
4.ОСТАЛИ УСЛОВИ 
4.1.У циљу сталног усавршавања Програма, Продавац задржава право на унос измена у важећа Општа правила и услове Програма, у складу са утврђеном 
процедуром у „НИС а.д. Нови Сад“, обезбеђујући објављивање тих измена на Интернет-страници Програма минимум 3 (три) радна дана пре ступања измена 
на снагу. На Интернет-страници Програма Продавац објављује комплетне и ажурне информације о Програму, са свим изменама и допунама, као и списак ССГ. 
Наведене информације Продавац може да достави  Кориснику и преко других комуникационих канала. 4.2. НИС Идентификациона Картица је персонална. НИС 
Идентификациону Картицу Кориснику доставља Продавац у циљу реализације Општих правила и услова овог Програма. 4.3. Продавац не сноси одговорност 
за прекид у раду Интернет-странице Програма и прекид њеног рада услед противправних поступака трећих лица (неовлашћени/незаконити приступ итд). 4.4. 
Продавац не сноси одговорност за прекид у раду мрежа телекомуникационих привредних друштава. 4.5. Корисник има право да у било ком тренутку прекине 
своје даље учешће у Програму, уз слање писменог обавештења Продавцу. 4.6. Продавац има право да привремено обустави или да прекине учешће у Програму 
било ког Корисника без претходног обавештења у случају када Корисник не поштује или прекрши Општа правила и услове; ако постоји основана сумња да се 
уз помоћ НИС Идентификационе Картице врше незаконите трансакције, везане за учешће у Програму; као и у случају да Корисник не купује робу у оквиру 
Програма у току периода од 3 месеца од датума последње куповине робе без обзира на износ купљене робе. 4.7.   У случају једностраног раскидања сарадње 
са Корисником од стране Продавца, Продавац је у обавези да о томе обавести Корисника приликом прве наредне употребе НИС Идентификационе Картице. 
4.8. Корисник и Продавац признају обавезу решавања жалбеним (вансудским) путем спорова, који проистичу из и/или који проистичу у вези са учешћем у 
Програму. 4.9. У случају да се не постигне договор, односно у случају потпуног или делимичног одбијања жалбеног захтева, спор се решава пред судом, у 
складу са важећим законима Републике Србије. 
 
 
____________________________      __________________________________________ 
                Место и датум          Печат и потпис одговорног лица  Корисника 
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