
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008,  143/2016 и  18/2019),  члана  72.  Пословника  о  раду  Градског  већа  Града
Ниша  („Службени  лист  Града  Ниша”  број  1/2013,  95/2016,  98/2016,  124/2016  и
144/2016) и  члана  12. Правилника  о  поступку  припреме,  израде  и  доставе
материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници од 24.10.2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о условима издавања и коришћења Градске
карте за употребу дела ауто-пута Е-75 и Е-80.  

II Предлог  одлуке о условима издавања и коришћења Градске карте за
употребу дела ауто-пута Е-75 и Е-80, доставља се  председнику Скупштине Града
ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша одређују се Владислава Ивковић, секретар Секретаријата за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај Градске управе Града Ниша.

Број: 1018-1/2019-03
У Нишу, 24.10.2019. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић



На основу члана 198. став 16. Закона о накнадама за коришћење јавних 
добара (''Службени гласник РС'', број 95/2018 и 49/2019) и члана 37. Статута Града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),   

Скупштина Града Ниша, на седници од ___.___. 2019. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВИМА ИЗДАВАЊА И КОРИШЋЕЊА ГРАДСКЕ КАРТЕ ЗА 

УПОТРЕБУ ДЕЛА АУТО-ПУТА Е-75 и Е-80 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уређују се начин и услови издавања и коришћења Градске 
карте и услови под којим Град Ниш плаћа посебну накнаду за употребу дела ауто-
пута Е-75 и Е-80 (у даљем тексту: путаринa), у име лица са пребивалиштем на 
подручју градских општина Црвени Крст, Медијана, Палилула, Пантелеј и Нишка 
Бања.  
 

Члан 2. 
 

Град Ниш плаћа путарину у име лица из члана 1. ове одлуке којем је издата 
Градска карта за употребу делова ауто-пута Е-75 и Е-80, односно свих релација 
између следећих наплатних станица: Ниш југ, Ниш север, Ниш исток и Ниш 
Малча (у даљем тексту: наплатне станице у зони Града Ниша). 

Градска карта издаје се за употребу делова ауто-пута Е-75 и Е-80 од места 
пребивалишта до наплатне станице у зони Града Ниша и обратно.  

Градска карта издаје се физичком лицу из члана 1. ове одлуке, које је 
власник моторног возила прве категорије регистрованог на територији Града 
Ниша, односно члану породичног домаћинства тог лица које има пребивалиште 
на адреси власника возила, под условом да лице на које гласи Градска карта 
поседује возачку дозволу. 

Возило прве категорије, у смислу одредаба ове одлуке је моторно возило са 
две осовине и висине једнаке или ниже од 1,30 m, мерено код прве осовине и 
моторно-комби возило са две осовине и укупне висине једнаке или ниже од 1,9 m, 
а чија највећа допуштена маса не прелази 3.500 kg. 
 

Члан 3. 
 

Градска карта издаје се на име лица које испуњава услове из члана 2. ове 
одлуке, за возило чији је регистарски број унет у Градску карту, а за употребу 
аутопута на релацијама које су у њој назначене. 

Градска карта издаје се за период од три године. 
   

Члан 4. 
 

Физичко лице коме је издата Градска карта дужно је да: 
-приликом укључивања на ауто-пут узме магнетну картицу из дистрибутера 

за издавање картица и 



-приликом искључења са ауто-пута преда магнетну картицу, а Градску 
карту пружи на увид инкасанту на наплатној станици. 
 

Члан 5. 
 

Средства за плаћање путарине обезбеђују се у буџету Града Ниша, а 
уплаћују се на рачун буџета Републике Србије.  

Међусобна права и обавезе, као и начин и динамика плаћања уговорених 
обавеза ближе ће се уредити уговором који закључују Град Ниш и ЈП „Путеви 
Србије“. 

Уговор из става 2. овог члана, у име Града Ниша закључује Градоначелник 
Града Ниша. 

 
Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

"Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
Број: ____________________ 
У Нишу, ___.___.2019. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

Председник 
 

Мр Раде Рајковић 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Одлуке о условима издавања и коришћења 
Градске карте за употребу дела ауто-пута Е-75 и Е-80  је члан 198. став 16. Закона 
о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'', број 95/2018 и 
49/2019) којим је прописано да територијална јединица прописује услове 
издавања и коришћења Градске карте за употребу дела ауто-пута и члан 37. 
Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008,  143/2016и 
18/2019), којим је регулисана надлежност Скупштине Града Ниша.  

 Одлуком о условима издавања и коришћења Градске карте за употребу 
дела ауто-пута Е-75 и Е-80 (путарина) утврђују се начин и услови издавања и 
коришћења Градске карте за лица са пребивалиштем на подручју градских 
општина Црвени Крст, Медијана, Палилула, Пантелеј и Нишка Бања.  

Одлуком је прописано да се  Градска карта издаје физичком лицу са 
пребивалиштем на подручју градских општина Црвени Крст, Медијана, Палилула, 
Пантелеј и Нишка Бања, које је власник моторног возила прве категорије 
регистрованог на територији Града Ниша, односно члану породичног 
домаћинства тог лица које има пребивалиште на адреси власника возила и које 
испуњава и друге неопходне услове за издавање Градске карте.  

Имајући у виду почетак периода издавања и коришћења Градске карте за 
употребу дела ауто-пута, неопходно је да ова Одлука ступи на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“, а у складу са 
одредбама члана 196. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике 
Србије“, број 83/2006 и 98/2006) којима је регулисано да закони и други општи 
акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и могу да ступе 
на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, утврђени 
приликом њиховог доношења. 

У складу са прописаном процедуром, Секретаријат за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај прибавио је мишљење Службе за послове 
Скупштине Града и Секретаријата за финансије. 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

СЕКРЕТАР 
 

Владислава Ивковић 
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