
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, 144/2016 и 117/2020) и члана I Решења о 
утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу 
путника на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
4/2020 и 5/2020-исправка), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 05.04.2021. 
године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I  Oдобрава се доделa 5(пет) легитимација за бесплатан превоз у јавном 
градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + II + 
III зона), које ће гласити на Градску управу за комуналне делатности и 
инспекцијске послове, а које ће користити сви запослени на пословима 
инспектора у овој Градској управи, приликом одласка на терен и повратка са 
терена.  
 

 II Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша 
Ниш ће за лица из тачке I израдити легитимације за бесплатан превоз са 
роком важења до 31. децембра 2021. године. 
 
 III Решење доставити: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша 
Ниш,  Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове и 
архиви Градског већа. 
 
   
   

 
Број: 376-28/2021- 03    
У Нишу,  дана 05.04.2021.године 
  

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
                                                                         ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 
                                                                  Драгана Сотировски 



 
Oбразложење 

 
      
 У  циљу несметаног обављања послова инспекцијског надзора, Градска 
управа за комуналне делатности и инспекцијски надзор упутила је  Градском 
већу нацрт решења којим се одобрава додела легитимација за бесплатан 
превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији 
Града Ниша (I + II + III зона) запосленима у управи који обављају послове 
инспектора.  
 Обзиром да обављање послова инспекцијског надзора подразумева 
одлазак на терен, који обухвата целокупну територију Града Ниша, а да је 
број расположивих службених возила недовољан за обављање наведених 
послова, то је неопходно обезбедити 5(пет) легитимација за бесплатан превоз 
(I + II + III зона), које ће гласити на име Градске управе за комуналне 
делатности и инспекцијске послове, а које ће користити запослени на 
пословима инспектора,  на основу налога за инспекцијски надзор, и уз 
легитимацију инспектора.  
 Имајући у виду наведено, као и то да је чланом I Решења о утврђивању 
цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на 
територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 4/2020 и 5/2020-
исправка),  прописано да Градско веће Града Ниша, у изузетним случајевима, 
може одобрити издавање легитимације за коришћење бесплатног превоза, са 
роком важења најдуже до једне године, то је израђен нацрт Решења као у 
диспозитиву. 
 
  

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 

 ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
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