
На основу члана 4б став 3. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени 
гласник РС“, бр. 31/20, 36/20, 38/20 и 39/20), Обавезних инструкција Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС и Министарства државне управе и локалне 
саоуправе, о примени уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области 
превоза путника у друмском саобраћају од 21.03.2020. године, члана 56. Статута Града Ниша 
(„Сл. лист Града Ниша“, број 88/2008,143/2016 и 18/2019) и чланa 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 
144/2016),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 26.03.2020. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Дозвољава се превознику „Ниш-експрес“ АД Ниш, обављање посебног облика градског 
и приградског превоза путника на територији Града Ниша у циљу омогућавања 
обављања радних обавеза и задатака медицинског и немедицинског особља које је 
запослено у здравственим установама и запослених са радним налогом на територији 
Града Ниша, за време трајања ванредног стања које је уведено због епидемије заразне 
болести COVID-19.  
 

2. Превоз из тачке 1. овог Решења обавља се на 9 посебно организованих линија градског и 
приградског превоза путника, и то:  

 
Линија В1 Кнез Село – Клинички центар,  
Линија В2 Врело – Клинички центар,  
Линија В3 Лесковик – Клинички центар, 
Линија В4 Палиграце – Клинички центар,  
Линија В5 Сечаница – Клинички центар,  
Линија В6 Чокот – Клинички центар,  
Линија В7 Горња Студена – Клинички центар (Црвени певац), 
Линија В8 Островица – Клинички центар (Црвени певац) и  
Линија В9 Габровац – Клинички центар. 
 

3. Дозвола за обављање превоза из тачке 1. овог Решења важи од 25.3.2020. године до 
25.6.2020. године уз могућност прекида или продужења у зависности од трајања 
ванредног стања. 
 

4. Саставни део овог Решења су времена полазака на линијама из тачке 2. овог Решења, 
трасе линија из тачке 2. овог Решења, регистарски бројеви возила којима се обавља 
превоз, подаци о возачима и претходна сагласност Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре од 25.3.2020. године.  

 
5. Обавезује се превозник „Ниш-експрес“ АД Ниш да обезбеди и спроведе све неопходне 

заштитне услове и мере безбедности путника и возног особља. 
 

6. Решење доставити: Превознику „Ниш-експрес“ АД Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз 
града Ниша, Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај и архиви Градског већа. 
 
Број: 324-1/2020-03 
У Нишу, 26.03.2020. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 
Дарко Булатовић 



 
Образложење 

 
 
 

Правни основ за доношење решења је члан 4б, став 3. Уредбе о мерама за време 
ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 31/20, 36/20, 38/20 и 39/20), којим је прописано 
да се обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима забрањује осим 
превоза за који је, у складу са епидемиолошком ситуацијом, уз претходну сагласност 
министарства надлежног за послове саобраћаја, добијена дозвола јединице локалне самоуправе 
на чијој територији се превоз обавља. 

Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша је дана 23.3.2020. године, на основу 
оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду, закључио да је организовање овог 
вида превоза неопходно, те је у том смислу и донета Наредба да надлежно јавно-комунално 
предузеће приступи уговарању ради реализације истог прикупљањем понуда од стране три 
превозника са којима су закључени седмогодишњи уговори о јавно-приватном партнерству у 
обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града 
Ниша.  

Наведеном наредбом наложено је утврђивање коридора којима ће се обављати превоз 
искључиво медицинског и немедицинског особља које је запослено у здравственим установама 
и запослених са радним налогом , дефинисање термина полазака, обезбеђивање неопходних 
информација, обрачунавање накнаде и предузимање других мера које ће омогућити 
функционисање превоза. 

У складу са Обавезним инструкцијама о примени уредбе о изменама и допунама мера за 
време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају од 21.03.2020. године, 
Град Ниш је дана 25.3.2020. године, добио претходну сагласност  Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за издавање дозволе за обављање градског и 
приградског саобраћаја у посебном режиму. 

ЈКП Дирекција за јавни превоз, у складу са Наредбом Градског штаба за ванредне 
ситуације, предузело је активности на дефинисању коридора и времена полазака као и 
активности на прикупљању понуда од стране превозника и дана 25.3.2020. године закључило 
уговор о обављању превоза путника на посебно организованим линијама градског и 
приградског превоза путника са превозником „Ниш-експрес“ АД Ниш. 

Имајући у виду наведено, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

 

 
СЕКРЕТАР 

 
 

Владислава Ивковић 
 


