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НИШ, 4. фебруар  2015.  
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ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
1. 
 

На основу члана 32 Одлуке о jaвном градском и приградском превозу путника на територији града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 38/2011, 2/2012 и 85/2014) и члана 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 1/2013),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 3. фебруара 2015. године донело је 
 
 

Т А Р И Ф Н И  С И С Т Е М 

У ЈАВНОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НИША 

 
I Интегрисани зонски тарифни систем 

 
 У јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша у примени је 

интегрисани зонски тарифни систем са четири тарифне зоне. 
 

II Границе зона 
 

Границе зона дефинисане су следећим стајалиштима на градским и приградским линијама: 
 

Границе I (прве) зоне: 
 
 Ћеле Кула, Дурлан (Чалије, Доња Врежина)*, Пантелеј раскрсница (Сомборска)*, Бранко Бјеговић 
МК (Подвиник II, Доњи Комрен)*, Насеље Ратко Јовић (Аеродром)*, Медошевац - центар, Ледена Стена - 
брдо, Миново насеље, (Миново насеље 1)*, Споменик Бубањ (Ново Гробље)*, Трафо (Габровачка Река)*. 
 
*Стајалишта у загради важе само за градске линије ЈГПП 
 
 Границе II (друге) зонe: 
 
 Бањска рампа-Јелашнички пут (Нишка Бања)*, Бреница, Каменица споменик, Рујник излаз, Горња 
Врежина, Горња Врежина МК, Лалинац, Горњи Матејевац излаз, Горња Топоница-село, Горња Топоница 
излаз, Мрамор, Трупале излаз, Горње Међурово, Доње Власе, Бербатово, Вукманово, Прва Кутина 
излаз. 
 
*Стајалишта у загради важе само за градске линије ЈГПП 
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 Границе III (треће) зонe: 
 
 Сићево, Сићево-брана, Врело, Церје, Веле Поље раскрсница, Горња Трнава, Сечаница, Суповац, 
Мраморски Поток, Лазарево Село, Јелашница окретница, Ханови излаз.  
 
 Границе IV (четврте) зоне: 
 
 До границе територије града Ниша са другим општинама, по правцима:  
а. правац Сврљиг, б. правац Бела Паланка, в. Правац Гаџин Хан, г. правац Дољевац, д. правац 
Алексинац, ђ. правац Мерошина. 
 

На приградским линијама унутар једног насеља важи неутрална зона што подразумева да се 
граница зоне одређује према последњем стајалишту у насељеном месту. 

 
 Графички приказ тарифних зона Интегрисаног тарифног система: 
 

 
 

III Систем  карата, групе корисника и продајна мрежа 
 
А. Карте за једну вожњу (појединачне карте), купљене ван возила: 
 

А.1. Карте за једну вожњу у једној зони: 
А.1.1. Карта за једну вожњу у једној зони за I зону, 
А.1.2. Карта за једну вожњу у једној зони за II зону, 

 А.1.3. Карта за једну вожњу у једној зони за III зону, 
А.1.4. Карта за једну вожњу у једној зони за IV зону. 

А.2. Карте за једну вожњу у две зоне: 
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А.2.1. Карта за jедну вожњу у две зоне за I + II зону 
А.2.2. Карта за jедну вожњу у две зоне за II + III зону 

 А.2.3. Карта за jедну вожњу у две зоне за III + IV зону 
А.3. Карте за једну вожњу у три зоне: 

А.3.1. Карта за једну вожњу у три зоне за I + II + III зону 
А.3.2. Карта за једну вожњу у три зоне за II + III + IV зону 

А.4. Карта за једну вожњу у четири зоне за I + II + III + IV зону. 
 

Карте важе за једну вожњу (без преседања) у одговарајућем броју зона, на свим градским и 
приградским линијама. 
 

Карте важе само ако су поништене у возилу. 
 
Б. Карте за једну вожњу, за одређени број зона, купљене у возилу: 
 

Б.1. Карте за једну вожњу у једној зони: 
Б.1.1. Карта за једну вожњу у једној зони за I зону, 
Б.1.2. Карта за једну вожњу у једној зони за II зону, 

 Б.1.3. Карта за једну вожњу у једној зони за III зону, 
Б.1.4. Карта за једну вожњу у једној зони за IV зону. 

Б.2. Карте за једну вожњу у две зоне: 
Б.2.1. Карта за jедну вожњу у две зоне за I + II зону 
Б.2.2. Карта за jедну вожњу у две зоне за II + III зону 

 Б.2.3. Карта за jедну вожњу у две зоне за III + IV зону 
Б.3. Карте за једну вожњу у три зоне: 

Б.3.1. Карта за једну вожњу у три зоне за I + II + III зону 
Б.3.2. Карта за једну вожњу у три зоне за II + III + IV зону 

Б.4. Карта за једну вожњу у четири зоне за I + II + III + IV зону. 
 

Карте важе за једну вожњу (без преседања) у одговарајућем броју зона, на свим градским и 
приградским линијама. 
 

Карте важе само ако су поништене у возилу. 
 

В.  Сет карата за 10 вожњи, за одређене  зоне, купљене ван возила: 
 

В.1. Сет карата за 10 вожњи у једној зони за I зону 
В.2. Сет карата за 10 вожњи у две зоне за I + II зону. 

 
Сет карата важи за одређени број (10) вожњи, у одговарајућем броју зона, на свим градским и 

приградским линијама.  
 
 Карте из сета карата важе само ако су поништене у возилу. 
 
Г. Временске претплатне карте "на  име" за одређене зоне 
 
Г1. Месечне претплатне карте за све категорије путника (за I зону, за I+II зону, за I+II+III зону и за 
I+II+III+IV зону) 

 
Г2. Полумесечне претплатне карте, за први или други део текућег месеца, за све категорије 
путника (за I зону, за I+II зону, за I+II+III зону и за I+II+III+IV зону) 
 

Полумесечне карте важе за месец дана односно 15 дана одређеног месеца, за неограничени број 
вожњи путника, на свим градским и приградским линијама.   

   
IV Модел за формирање цена карата 

 
А. Карте за једну вожњу (појединачне карте), купљене ван возила: 

Цена карте за одређени број зона: Cz, формира се на основу основне цене C0 и тарифног корака 
за појединачне карте (КZP)  по моделу: 
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0CKC ZPZ          (динара)  

 
где су тарифни кораци:   K1P : K2P : K3p : K4P = 1.00 : 1.33 : 1.50 : 1.67,  тако да су:  
 

цена карте за I зону:                                 01 00.1 CC   (динара) 

 

цена карте за I + II зону:                                    02 33.1 CC   (динара)  

 

цена карте за I + II + III зону:                             03 50.1 CC   (динара) 

 

цена карте за I + II + III + IV зону:                      04 67.1 CC   (динара) 

 
Напомена: Код примене модела за прорачун цена за сваку карту за једну вожњу, крајњи износ 

цене треба заокружити и прилагодити постојећим апоенима новца.     
 
Б. Карте за једну вожњу, купљене у возилу  
  

Цена карте купљене у возилу Czv зависе од цене карте за одређени број зона Cz и увећане за 50% 
због повећања трошкова наплате:    
 

 
5.1ZVZZV CKCC

        (динара)  
 

Напомена: До увођења новог система наплате, цена карте за једну вожњу купљене у возилу 

је иста као и цена карте купљене ван возила ZVZZV CKCC
 

 
В. Сет карата - карте за одређени број вожњи и одређени број зона, купљене ван возила       
 

Карте за 10 вожњи зависе од цене карте за једну вожњу за одређени број зона Cz и процента 
комерцијалног поуста p10k и израчунавају се према следећем моделу: 
    

 ZZZkZ CCCpC 99.01010 1010  (динара) 
 
Г. Временске претплатне карте "на име" за одређене зоне (I, I+II, I+II+III, I+II+III+IV) 
 
Г.1. Месечне претплатне карте  
 

Цене месечних претплатних карата за одређену групу корисника Cmg зависе од месечне 
мобилности појединих карактеристичних група, броја зона односно тарифног корака Kz, процента 
комерцијалног попуста pk, процента попуста који се одобрава за поједине карактеристичне  групе 
корисника ppg. 
 

Модел за израчунавање месечне претплатне карте на показ: 
 

 pgkZmgmg ppCKMC 0  (динара) 
 

Месечне мобилности за поједине групе корисника износе: 
 

социјална група запослени 
студенти и ученици 

средњих школа 
пензионери* и 

инвалиди** 
лица старија од 70 

година*** 

Ммg (вож/мес) 62 72 30 30 

* пензионери чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи који 
објављује министарство надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на територији града 
Ниша и пензионери од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе 
најнижи износ пензије* у Републици Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша, 
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** војни инвалиди рата од V до X групе и цивилни инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на 
територији града Ниша. 
*** која имају примања већа од 15.684,04 динара до износа oд 38.179,00 динара, са пребивалиштем на 
територији града Ниша 

 
Цена свих претплатних карата рачуна се на основу просечне мобилности свих корисника Мs и 

осталих елемената цене на основу модела: 
 

pgZpgkZSpgkZSmg pCKppCMppCKMC 5155.064 00   (динара) 

 
Средња мобилност на нивоу целине система јавног превоза Мs=64 вожњи месечно. 

 
Тарифни кораци су: 

 
 К1 : К2 : К3 : К4 = 1.00 : 1.33 : 1.67 : 2.00.   
 

Комерцијални попуст износи: pk = 0.5155. 
 

Вредност социјалног попуста - ppg за поједине социјалне групе износи: 
 

социјална 
група 

запослени 
студенти и ученици 

средњих школа 
пензионери* и 

инвалиди** 
лица старија од 

70 година*** 

ppg 1.0 0.7 0.7 0.5 

pk*ppg 0.5155 0.3609 0.3609 0.2578 

* пензионери чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи који 
објављује министарство надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на територији града 
Ниша и пензионери од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе 
најнижи износ пензије* у Републици Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша, 
** војни инвалиди рата од V до X групе и цивилни инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на 
територији града Ниша. 
*** која имају примања већа од 15.684,04 динара до износа oд 38.179,00 динара, са пребивалиштем на 
територији града Ниша 
 
Г.2. Полумесечне претплатне карте за одређене зоне (I, I+II, I+II+III, I+II+III+IV) 
 

Цена полумесечне карте износи 60% цене месечне претплатне карте односно:  
 

mgCC 6.015  (динара) 

 
V Прелазне и завршне одредбе 

 
Даном почетка примене овог Тарифног система престаје да важи Тарифни систем у јавном 

градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
94/2014 и 95/2014-исправка). 

Оваj Taрифни систем ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града 
Ниша", а примењиваће се од 01.03.2015. године. 

 
 
 

 Број: 178-15/2015-03 
 У Нишу, 3. фебруар 2015. године 

 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Проф. др Зоран Перишић, с.р. 
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2. 
 

 На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС", број 46/95, 
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 Одлуке о јавном градском и приградском превозу 
путника на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број  38/2011, 2/2012 и 85/2014) и 
члана 72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 3. фебруара 2015. године донело је 
  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу                                    

путника на територији Града Ниша 

 
I 

 

Утврђују се цене услугa превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији 
Града Ниша са урачунатим ПДВ-ом на следећи начин: 

1. Цене месечних претплатних карата: 

р.бр. Категорија корисника 
врста 
(зона) 

ЦЕНЕ СА 
ПДВ-ом   

(дин) 

1 

месечне карте за организовани превоз радника "на име" 

I 1,980.00 

2 I+II 2,635.00 

3 I+II+III 3,305.00 

4 I+II+III+IV 3,960.00 

5 

месечне карте за превоз редовних ученика средњих школа  

I 1,385.00 

6 I+II 1,845.00 

7 I+II+III 2,315.00 

8 I+II+III+IV 2,770.00 

9 

месечне карте за превоз редовних  студената (до 26 год. старости)  

I 1,385.00 

10 I+II 1,845.00 

11 I+II+III 2,315.00 

12 I+II+III+IV 2,770.00 

13 месечне карте за превоз:  
- пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног 
износа новчане социјалне помоћи који објављује министарство 
надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на 
територији града Ниша, 
- пензионера од 65 до 70 година живота чија  примања по основу 
права на пензију не прелазе најнижи износ пензије* у Републици 
Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша, 
- војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата 
од V до VII групе, са пребивалиштем на територији града Ниша, 

I 1,385.00 

14 I+II 1,845.00 

15 I+II+III 2,315.00 

16 I+II+III+IV 2,770.00 

17 
месечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају 
примања већа од 15.684,04 динара до износа oд 38.179,00 динара, 
са пребивалиштем на територији града Ниша 

I 990.00 

18 I+II 1,315.00 

19 I+II+III 1,655,00 

20 I+II+III+IV 1,980.00 

*најнижи износ пензије утврђује се према подацима Републичког фонда за пензијско инвалидско 
осигурање 

 

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0000cc/85.htm?encoding=Ћирилица#ZK46_95
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0000cc/85.htm?encoding=Ћирилица#zk31/11
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2. Цена карата за једну непрекидну вожњу: 

Карте за једну непрекидну вожњу: 
ЦЕНЕ СА ПДВ-ом 

(дин) 

I (у једној зони) 60.00 

I+II (у две зоне) 80.00 

I+II+III (у три зоне) 90.00 

I+II+III+IV (у четири зоне) 100.00 

3. Цене полумесечних карата: 

р.бр. Категорија корисника 
врста 
(зона) 

ЦЕНЕ СА 
ПДВ-ом 

(дин)  

1 

полумесечне карте за организовани превоз радника "на име" 

I 1,190.00 

2 I+II 1,580.00 

3 I+II+III 1,985.00 

4 I+II+III+IV 2,375.00 

5 

полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школа  
 

I 830.00 

6 I+II 1,105.00 

7 I+II+III 1,390.00 

8 I+II+III+IV 1,660.00 

9  
полумесечне карте за превоз редовних  студената (до 26 год. 
старости)  
 

I 830.00 

10 I+II 1,105.00 

11 I+II+III 1,390.00 

12 I+II+III+IV 1,660.00 

13 полумесечне карте за превоз:  
- пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног 
износа новчане социјалне помоћи који објављује министарство 
надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на 
територији града Ниша, 
- пензионера од 65 до 70 година живота чија  примања по основу 
права на пензију не прелазе најнижи износ пензије* у Републици 
Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша, 
- војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата 
од V до VII групе, са пребивалиштем на територији града Ниша 

I 830.00 

14 I+II 1,105.00 

15 I+II+III 1,390.00 

16 I+II+III+IV 1,660.00 

17 
полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која 
имају примања већа од 15.684,04 динара до износа од 38,179.00 
динара, са пребивалиштем на територији града Ниша 

I 595.00 

18 I+II 790.00 

19 I+II+III 995.00 

20 I+II+III+IV 1,190.00 

*најнижи износ пензије утврђује се према подацима Републичког фонда за пензијско инвалидско 
осигурање 

    4. Цена доплатне карте: 

Цена доплатне карте износи 1,000.00 динара са урачунатим ПДВ. 

 

 

5. Бесплатна вожња: 
 

5.1. Право на бесплатну вожњу, без издате легитимације, имају следеће категорије корисника: 
 

- лица до 7 година старости. 
 

5.2. Уз поседовање одговарајуће легитимације право на бесплатну вожњу имају:  
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5.2.0. Ученици основних школа на територији града Ниша  

 

 Право на бесплатну вожњу ученици основних школа стичу на основу поднетог захтева са: 1) 

овереном потврдом о похађању школе за школску годину, 2) копијом ђачке књижице (оригинал на увид), 

3) одговарајућом фотографијом. 

 

Легитимације се издају за период текуће школске године укључујући и период летњег распуста до 

почетка наредне школске године, односно за период од 1. септембра текуће до 31. августа наредне 

године.  

 

 За почетак примене овог решења, за школску 2014/2015. годину, легитимације за превоз ученика 

основних школа важиће од 01. марта до 31. августа 2015. године. 

 

 Захтев за остваривање права на бесплатан превоз ученика основних школа на територији града 

Ниша подноси се ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша.  

 

5.2.1. Лица старија од 70 година, са пребивалиштем на територији Града Ниша чија месечна примања 

не прелазе 15.684,04 динара. 

 

Право на бесплатну вожњу стичу добијањем легитимације на основу поднетог захтева, доказа о 
месечним примањима и фотокопије личне карте уз подношење оригинала на увид. 
 
 Под месечним примањима подразумевају се примања која ова лица остварују по основу пензије 
чија се висина доказује последњим пензионим чеком.  

 
Захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз лица старија 

од 70 година подносе ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша 
                              

5.2.2. Ратни војни инвалиди од I до IV групе; 

     Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се  прилаже решење o     
утврђивању  својства ратног војног инвалида од I до IV  групе; 

5.2.3. Цивилни инвалиди рата од I до IV групе; 

  Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење о 
утврђивању  својства цивилног  инвалида рата од I до IV   групе; 

5.2.4. Лица  са утврђеном I категоријом инвалидности према прописима о раду и о пензијском и 

инвалидском осигурању; 

Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење фонда ПИО о 
утврђеној I категорији  инвалидности; 

5.2.5. Лица са утврђеним потпуним губитком радне способности према прописима о раду и о 

пензијском и инвалидском осигурању; 

           Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење фонда ПИО о 
потпуном губитку радне способности; 

5.2.6. Лица са утврђеним телесним оштећењем од 70% до 100%; 

Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење фонда ПИО 
о телесном оштећењу од 70% до 100%; 

5.2.7. Лица оболела од рака и са стомом; 
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 Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се  прилаже  медицински документ 
о постојању наведених болести; 

5.2.8. Слепа лица са пратиоцем; 

             Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински документ 
о постојању 70 и више процената оштећења вида; 

5.2.9. Лица умерено, теже, тешко и вишеструко ометена у менталном развоју и лица оболела од 

аутизма са пратиоцем; 

Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже  медицински 
документ о постојању наведених болести; 

5.2.10. Лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења са 

пратиоцем; 

Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински  
        документ о постојању наведених болести; 

5.2.11. Лица оболела од параплегије, квадриплегије, церебралне и дечије парализе и мултипле 

склерозе са пратиоцем; 

             Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се  прилаже медицински 
документ о постојању наведених болести; 

5.2.12. Лица са Дауновим синдромом са пратиоцем; 

           Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже  медицински      
документ о постојању наведене болести; 

5.2.13. Глува лица и наглува лица са процентом оштећења слуха 70 и више процената, са  

пратиоцем; 

           Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински документ 
о постојању оштећења слуха 70 и више процената; 

5.2.14. Ученици са сметњама у развоју који похађају основне и средње школе за ученике са 

сметњама у развоју, са пратиоцем. 

Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже  потврда о својству 
ученика наведених школа. 

5.2.15. Труднице право на бесплатан превоз остварају уз потврду добијену од одговарајуће 

здравствене установе. 

5.2.16. Свако треће, четврто и наредно дете у породици стиче право на бесплатан превоз од седме 

године до пунолетства. 

 

5.2.17. Дупли близанци, тројке и четворке стичу право на бесплатан превоз од седме године до 

пунолетства. 

 

5.2.18. Добровољни даваоци крви који су крв дали педесет и више пута на основу потврде 

здравствене  установе надлежне за трансфузију крви. 

Захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз, лица која су 
наведена под тачкама од 5.2.2. до 5.2.18. подносе надлежној управи преко Градског услужног центра, 
односно услужних центара градских општина.  

Градско веће Града Ниша, у изузетним случајевима, може одобрити издавање легитимације за 
коришћење бесплатног превоза, са роком важења најдуже до једне године. 
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6. Пратиоци 

Пратиоци из тачака од 5.2.8 до 5.2.14. имају право на бесплатан превoз без издате посебне 
легитимације искључиво у присуству лица које има право на бесплатан превоз са пратиоцем. 

Пратиоци из тачака 5.2.8 до 5.2.14. имају право на бесплатан превоз и без присуства лица које има 
право на бесплатан превоз са пратиоцем, уз издавање посебне легитимације, са роком важења од 
најдуже годину дана, уколико испуњавају следеће услове: 

-  да имају пребивалиште на територији града Ниша што доказују фотокопијом личне карте уз 
подношење оригинала на увид, 

-  да су у својству родитеља, старатеља, члана уже породице или хранитеља лица која имају право 
на бесплатан превоз са пратиоцем из тачака 5.2.8. до 5.2.14. што доказују одговарајућом 
документацијом, 

-  да живе у заједничком домаћинству са лицима која имају право на бесплатан превоз са 
пратиоцем из тачака 5.2.8. до 5.2.14. што доказују одговарајућом документацијом, 

-  да су одређени за пратиоца што доказују овереном изјавом лица које има право на бесплатан 
превоз са пратиоцем из тачака 5.2.8. до 5.2.14. или изјавом родитеља, старатеља или другог 
овлашћеног лица у посебним случајевима, 

-  да лице које има право на бесплатан превоз са пратиоцем из тачака 5.2.8. до 5.2.14. поседује 
важећу и исправну легитимацију за бесплатан превоз што се доказује копијом исте уз подношење 
оригинала на увид, 
 

Лице које има право на бесплатан превоз са пратиоцем из тачака 5.2.8. до 5.2.14. може имати 

само једног пратиоца са посебном легитимацијом за бесплатан превоз. 

Захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз, пратиоци из 

става 2 ове тачке подносе надлежној управи преко Градског услужног центра, односно услужних центара 

градских општина. 

Легитимација за бесплатан превоз за пратиоца из става 2 ове тачке, поред прописаних података, 

мора да садржи и основне податке о лицу за које је пратилац одређен. 

     7.    Бесплатна вожња за избегла и интерно-расељена лица: 
Избегла и интерно расељена лица могу остварити сва права у складу са овим решењем, уколико 

имају боравиште на територији Града Ниша.  
 
Избегла лица свој статус и место боравишта доказују: 

 фотокопијом избегличке легитимације 
Интерно расељена лица свој статус и место боравишта доказују: 

 фотокопијом личне карте, 

 фотокопијом легитимације интерно расељеног лица и 

 фотокопијом пријаве боравишта код Полицијске управе у Нишу. 
 

II 
 

 Даном почетка примене овог решења престаје да важи Решењe о утврђивању цена услуга превоза 
у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша", број 94/2014 и 95/2014-исправка). 

III 
 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша", а 
примењиваће се од 01.03.2015. године.                                                                                                             

 
 Број: 178-16/2015-03 
 У Нишу, 3. фебруар 2015. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Проф. др Зоран Перишић, с.р. 
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ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 
3. 
 

На основу члана 54. Статута Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008) и 
члана 8. Правилника о ближим критеријумима, 
начину и поступку доделе средстава или 
недостајућег дела средстава из буџета града 
Ниша за подстицање програма и пројеката од 
јавног интереса која реализују удружења 
(''Службени лист Града Ниша'', број 82/2014),  

Градоначелник Града Ниша, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровођење 

конкурса за избор програма и 

пројеката од јавног интереса 

 
I Образује се Комисија за спровођење 

конкурса за избор програма и пројеката од јавног 
интереса (у даљем тексту: Комисија), у следећем 
саставу: 

 председник Комисије 
 
Милан Златановић, шеф Одсека за 
приступ информацијама од јавног значаја, 
права јавности и грађана, Служба за 
послове Градског већа 
 

 чланови Комисије 
 

1.  Мирослава Јовановић, координатор Групе 
за израду пројеката, Управа за привреду, 
одрживи развој и заштиту животне 
средине  

2.  Павлина Михајленко, самостални стручни 
сарадник, Управа за културу 

3.  Александра Брзаковић, шеф Одсека за 
развој образовања и подстицај развоја 
талентованих ученика и студената, Управа 
за образовање 

4.  Јордан Ивановић, координатор Групе за 
послове праћења рада  организација и 
удружења особа са инвалидитетом, 
Управа за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту  

II Одређује се мр Милан Пешић, члан 
Градског већа Града Ниша, за координатора рада 
Комисије, који ће организовати, координирати и 
пратити рад чланова Комисије на извршењу 
одређеног задатка. 

 
III Конкурсни поступак за доделу средства 

за подстицање програма или пројеката од јавног 
интереса која спроводе удружења спроводи 
Комисија, у складу са Правилником о ближим 
критеријумима, начину и поступку доделе 

средстава или недостајућег дела средстава из 
буџета града Ниша за подстицање програма и 
пројеката од јавног интереса која реализују 
удружења (''Службени лист Града Ниша'', број 
82/2014). 

 
IV Начин рада и одлучивања Комисија 

уређује Пословником о раду. 
 
V Организационе и административно-

техничке послове за потребе Комисије обављаће 
Служба за послове Градског већа, а стручне 
послове управа надлежна за област за коју се 
конкурс расписује. 

 
VI Ово решење објавити у ''Службеном 

листу Града Ниша''. 
 
 
 Број: 357/2015-01 
 У Нишу, 04.02.2015. 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Проф. др Зоран Перишић  
 

 
 
 

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА 

 
4. 
 

  
 На основу члана 32. став 1. Тачка 6 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 
129/2007 и 83/2014), члана 31, став 1, тачка 6 
Стаута општине Бела Паланка (''Службени лист 
Града Ниша'', бр. 67/08) и члана 74. став 2. тачка 
4. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији (''Службени гласник РС'', бр. 
80/02...93/12, 47/13, 108/12, 68/14), 
 Скупштина општине Бела Паланка на 
седници одржаној 28. јануара 2015. године 
 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за давање 

јемства као средства обезбеђења 

наплате пореског дуга 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  за давање јемства 
Предшколској установи ''Драгица Лаловић'' Бела 
Паланка, као средства обезбеђења одлагања 
плаћања пореског дуга у износу од 13.769.319,45 
дин. 
 
 Јемство се даје за уредно извршавање 
уговора по основу пореског дуга. 



 
 
 
 
 
Страна 12  Број 7                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                       4. фебруар 2015. године 
 

 
 

 

 Овлашћује се Председник општине да као 
средство обзебеђења наплате пореског дуга ПУ 
''Драгица Лаловић'' може да изврши упис хипотеке 
на непокретностима општине Бела Паланка у 
корист Републике Србије, које су као својина 
општине Бела Паланка уписане у лист 
непокретности бр. 808 КО Бела Паланка – ван 
Варош, издатог од Републичког геодетског завода 
– Службе за катастар непокретности. 
 
 Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
 
 Број: 40-1/2015- I 
 У Белој Паланци, 29. јануар 2015. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 
 

Председник 
Александар Пејчић, с.р. 
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