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На основу члана 33. Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника 
на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број  1/2016-пречишћен текст 
и 18/2017) и 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),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 04.03.2020. године донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА ТАРИФНОГ СИСТЕМА У ЈАВНОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 

ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 
I 
 

У Taрифном систему у јавном градском и приградском превозу путника на 
територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 4/2020), тачка II „Границе 
зона“, мења се и гласи: 

„II Границе зона 
 

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

ЗОНЕ 

ПРАВЦИ I зона II зона III зона 
Последње стајалиште Прво стајалиште Последње стајалиште Прво стајалиште 

Нишка Бања Економска школа Агроградња Коњички клуб Просек 

– – – Кожара Јелашнички 
ханови 

– – – Прва Кутина излаз Лазарево село 
Делијски вис Делијски Вис – – – 

Габровац Расадник Кафана Палма Сва стајалишта на 
правцу – 

Доње Власе Конванлук Турски шанчеви Сва стајалишта на 
правцу – 

Горње 
Међурово Гoрњомеђуровачки пут Горње Међурово 

улаз 
Сва стајалишта на 

правцу – 

Дорње 
Међурово Виногради Бубањ село 

(раскрсница) 
Сва стајалишта на 

правцу – 

Мрамор Ледена стена - брдо Ветеринарски завод Мраморско Брдо Квалитет 
– – – Мрамор окретница Крушце (улаз) 
– – – Лалинац –  

Медошевац Медошевац излаз Медошевац гробље Трупале излаз Вртиште улаз 
Топонички 

пут Н.Р.Јовић (аеродором) Ловопромет Горња Топоница излаз Берчинац улаз 

 –  –  – Горња Топоница село 
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Мезграја 
раскрсница 

Лесковик Гoрњи Кoмрен Хум улаз Рујник излаз Лесковик чесма 
Церје Превалац III (Виник) Бабин Кал Каменица/Бреница Дабило чесма 

Кнез Село Пруга Чегар Горњи Матејевац 
излаз 

Кнез село 
болница 

Горња 
Врежина Подвожњак Викенд насеље Горњa Врежина излаз Малча бензинска 

станица 
 

На приградским линијама унутар једног насеља важи неутрална зона што 
подразумева да се граница зоне одређује према последњем стајалишту у насељеном 
месту. 
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 Графички приказ тарифних зона Интегрисаног тарифног система: 
 

 
*Напомена: стајалишта у загради важе за градске линије 

„ 
II 

У осталом делу Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу 
путника на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 4/2020), остаје 
непромењен. 

III 

 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Ниша". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
Број: 251-2/2020-03 
 
У Нишу, 04.03.2020. године 

Председник 
 
 

Дарко Булатовић 
 



Oбразложење 
 
 

Правни основ за доношење Решења о изменама Tарифног система је члан 
33. Одлуке о jaвном градском и приградском превозу путника на територији града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 1/2016-пречишћен текст и 18/2017) којим 
је прописано да Тарифни систем доноси Градско веће Града Ниша.  

 
Тарифни систем обухвата скуп начела и принципа по којима се утврђују 

цене услуге превоза, организује продаја возних исправа и систем наплате услуге 
превоза, подручје примене, систем карата, модел за формирање цене услуга и 
остале елементе на основу којих се утврђују цене превоза. 

 
Повод за израду Решења о изменама тарифног система јесте захтев 

Градске општине Нишка Бања бр. 30/2020-03 од 03.02.2020. године за померање 
границе друге зоне oд стајалишта „Бањска рампа“ ка стајалишту „Кожара“ у улици 
Железничкој које се налази на раскрсници са улицом „Рузвелтовом“ како би 
становници овог дела Нишке Бање имали исте услове за превоз на територији 
целог насељеног места. У складу са наведеним, предложеним изменама тарифног 
система, као граница друге тарифне зоне одређује се стајалиште „Кожара“ у улици 
Железничкој за приградске линије ка Банцареву, Јелашници и Горњој Студени као 
и стајалиште „Коњички клуб“ у улици Цариградској за приградске линије ка Сићеву, 
Островици и Равном Долу, обзиром да се наведено стајалиште налази у 
непосредној близини стајалишта „Кожара“. 

 
У осталом делу, Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу 

путника на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 4/2020), 
остаје непромењен. 

 
На основу наведеног, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај, израдио је нацрт Решења о изменама Тaрифног система у јавном 
градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша. 

 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

 
У Нишу, 
марта 2020. године 

СЕКРЕТАР 
 
 

Владислава Ивковић 
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