На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008 и 143/2016), 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 23.08.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о
утврђивању накнаде за ванредни превоз на општинским путевима и улицама на
територији Града Ниша.
II
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању
накнаде за ванредни превоз на општинским путевима и улицама на територији
Града Ниша доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у
дневни ред седнице Скупштине Града.
III
За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша, одређују се Владислава Ивковић, Градска управа Града Ниша –
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Бранислав Јоцић,
директор ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“.

Број: 1043-1/2017-03
У Нишу, 23.08.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

На основу члана 17. став 2. Закона о јавним путевима (''Службени
гласник РС'', број 101/2005, 123/2007, 101/11, 93/12 и 104/13) и члана 37.
Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/16),
Скупштина Града Ниша, на седници од ______ године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању накнаде за ванредни
превоз на општинским путевима и улицама на територији Града Ниша, број
05-3223-3/17, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за
изградњу Града Ниша, на седници од 24.07.2017. године.
II
Ово решење доставити: Јавном предузећу Дирекција за изградњу града
Ниша, Служби начелника Градске управе Града Ниша, Секретаријату за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије.
Број:______________
У Нишу, ___________

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

Мр Раде Рајковић

Образложење
Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша
донео је Одлуку о утврђивању накнаде за ванредан превоз на општинским
путевима и улицама на територији Града Ниша број 05-3223-3/17 од
24.07.2017. године и исту доставио Секретаријату за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај на даљу надлежност.
Основ за доношење акта представља члан 17. став 2. Закона о јавним
путевима (''Службени гласник РС'', број 101/2005, 123/2007, 101/11, 93/12 и
104/13) и члан 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008 и 143/16)
Наиме, члан 17. став 1. Закона о јавним путевима (''Службени гласник
РС'', број 101/2005, 123/2007, 101/11, 93/12 и 104/13), одређује да се за
употребу јавног пута плаћају накнаде, између осталог и накнада за ванредни
превоз. Ставом 2. овог члана прописано је да управљач општинских путева и
улица утврђује висину накнаде за ванредни превоз, уз сагласност скупштине
општине, односно скупштине града.
Такође, одредбама члана 21. и 22. наведеног закона, прописано је да
средства од накнаде представљају приход управљача пута, а користе се
наменски, за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавних путева,
као и за трошкове коришћења и отплате кредита за наведене намене.
Одлуком о утврђивању накнаде за ванредан превоз на општинским
путевима и улицама на територији Града Ниша, коју је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша урећује се висина,
начин обрачуна и наплате накнаде за ванредни превоз на општинским
путевима и улицама на територији Града Ниша за возила која осовинским
оптерећењем, укупном масом, ширином, дужином и висином прекорачују
прописане мере.
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
разматрајући достављени материјал утврдио је да је исти сачињен у складу са
важећим прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и
израдио нацрт решења као у диспозитиву.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
По овлашћењу начелника
Градске управе Града Ниша
___________________________
Снежана Јовановић

JABHO nPEAy3EhE
gl4PEKI-ltlJA 3A U3rPAfl

tty

rPMA

HHIXA
Spoj: 05-3223-3/17
Huw, 24.07 .201 7. rogu ue

HlocHosy'an.lT.cr.2.3aroxaojaenraunyreBuMa("Cn.rnacnnKpC",6p.101/05, 123tO2,101t11,
u 104113), a y cK-naAy ca qfl. 23. Ognyre o ocHhBatsy JaeHor npe4yseha,[rapexqraja 3a u3rpa.q6y
l-paga Huura ("Cn. nucr rpata HfiuJa", 6p. 141116 - npevuuheH rercr), HaglopFrr'on'6op lh
flraperq1,rlJ sa
93112

usrpaAtsy l-paAa Hrar.ua je xa LXV ceAHHqt4 o4pxar-roj aaaa 24.07.2017'. ro1une,'4oreo cneaeny

oAJryKy

o

yrnp$uearby HaKHaAe 3a BaHpeAHIt npeBo3 Ha onrrrrr.rHcmuM tryreBuMa
Ha repuTopnjr.r fpaaa lfuura

rr yJrr.rqaMa

9nan 1.
oaoru o4nyKoM ce ypelyje BucuHa I HaqhH o6pavyna HaKHage 3a BaHpeAHr npeBo3 Ha
onujrl4HcKl4M nfreBuMa x ynuqaMa Ha repuropt4jr l-pa4a Hrar.ua (y
AarbeM rercry: nyr) sa eosuna roja

ocoBt4HcKt'lM onrepeherueM, yKynHoM MacoM, lul,lpuHoM,
Ayxr,rHoM

14

Br,rcl4HoM

npexopavyjy npon[caHe Mepe.

t{nar 2.
IloA aaHpeAH[M npeBo3oM noApa3yMeBa ce npeBo3 Bo3rnoM roje ocoeraucxru onrepeherueu,

yKynHoM MacoM, r.u14p14HOM, AyXr,rHoM

1,r

Br4cr4HOM

nperopavyje nponxcaHe Mepe.

o6eesxuK HaKHaAe 3a BaHpeAHlr npeBo3

je npea6snur vrje Bo3[no ocoBr,rHcKr4M

yKynHoM MacoM, trjl,tptlHoM, AyXnHOM I,l Br,tcuHoM npexopavyje nponilcaHe
Mepe.

onrepeherueu,

9nax 3.
HaxnaAa 3a BaHpeEHh npeBos Hm4 y Be3lr ca BaHpeAH[M npeBo3oM noApa3yMeBa:

1
2.
3.

HaKHaAy 3a npeKopaqer"e tos"orueHhx AhMeHsrja (4pxrana, uJr4pr4Ha, emcuxa);
HaKHaAy 3a npexopaqebe AmBorbeHe y(ynHe Mace;
HaKHaAy 3a npeKopaqe'"e Ao3BorbeHor ocoBl,rHcKor,onrepeherua.

Harua4a sa npeKopaqere najeeh" oo."]XlXJor*rr" Bo3rra, a*o Boar4ro c€r unu 6es repera
npena3l, AGBorbeHy Ayxt4Hy, oEpavynaea ce y AhHaprna no npe[eHoM KunoMerpy ra yrapfiyje y
cne4ehuu
M3HOCUMa:

3a npeKopaqebe Ao 20o/o 3a npefienux

og0-3km
o43,1 -6km

2.000,00 4un.
4.000,00 Rrn.

npero 6 km

5.000,00 Ar,rn.

3a npexopaqeFbe npeKo 2e% sa npelenrx

og0-3km
-6km

o43,1

3.000,00 4rax.
5,000,00 gyrx.

npexo 6 km

6.000,00

rquH.

9nax 5.
Harxaga 3a npeKopaqerue xajeehe Ao3BorbeHe ulltptlHe Bo3ufla o4 2,50 m, aro Bo3ilno ca rnra
6es
repera nperla3u Ao3BorbeHy ul4p14Hy, o6pauyHaea ce y AuHapHMa no npeflenou KurroMerpy u yrepfyje y
cnegehnru u3HocuMa:

7

-

-

3a npeKopaqebe

og0-3km
o4 3,1 - 6 km
npexo 6 km

oA2,51m Ao 4,00 m 3a npeteHfix
2-000,00.qux.
4.000,00 gran.
5.000,00 gran.

3a npexopaqelbe npexo 4,00 m sa npetlenux

og0-3km
oa3,1 -6km

3.000,00 4r,rn.
5.000,00 4un.

npexo 6 km

6.000,00 4uri.

9nax 6.
Haxna4a 3a npeKopaqerse najsehe AmBorbeHe BucuHe Bo3rna og 4,00 m, aKo Bo3uro ca unr
6ea
repera npenasH Ao3BorbeHy Bl4ct4Hy, o6pavynaaa ce y AnHaphMa no npetleHorvr KilnoMerpy ra yreplyje y
cnegehnna u3HocnMa:

-

sa npexopaqelbe o.q 4,01 m 4o 5,00 m ea npeleHnx

o40-3km
oa3,1 -6km

2.000,00 .qrH.
4.000,00 4ran.
5.000,00 .quH.

npero 6 km

-

3a npexopaqelbe npexo 5,00 m sa npeflexux

o40-3km
os3,1 -6km

3.000,00 4ux.
5.000,00 Ayrx.

npexo 6 km

6.000,00,qun.

9nax 7.

HaxxaAa 3a npeKopaqebe Ao3BorbeHe yKynHe Mace Bo3una

ArHaplrMa no npeflenona KrnoMerpy 3a cBaKy roHy

-

1,r

o4 40 rona,

o6paqyHaBa

yrBpnyje y cnegehru r3Hoc.4Ma:

ce

y

3a npeKopaqebe

o441

-

60 rona
80 rosa
npexo 81 rone

oA 61

200,00 gran./km
300,00 4rn./km
500,00 4ran./km

Yxynna Maca y cMlrcay oBe oAnyKe npeAcraBrba o6up uace Bo3hna

r

Mace

repera

Ha Bo3tany.

t{nax 8.

y cnyvajeauua xaga je Ha nyry nnu je xa rueroaoj
AeoH[L[4 orpaH[qeHo ocoBr4Hcr(o onrepeherue na
8^ rona, I yKynHa Ao3BorbeHa Maca Ha 32 roxe, xaxia4a ce oopavynaBa y AuHapt,tMa no'npef;enorta
KunoMerpy 3a cBaKy roHy npeKopaqelba u yrapfiyje cnegehuu usHocl4Ma:

-

3a nperopaqebe o4 33
3a npeKopaqerbe og 46

-

45
60
3a npeKopaqebe npeKo 60

rona
roxa

rona

200,00 4ux./km
300,00 grn./km
500,00 gran./km

9nax 9.

Y cnyuajeeuua ra4a je Ha nyry nnn-je na seroeojAeoHlr.+4 orpaHmqeHo ocoBr4HcKo onrepeherue
na
6 rona, yKynHa Ao3BorbeHa Maca Ha 24 toue, xaria4a ce'o6pavyxaBa y AuHaprMa no npeflexou
Kr4noMerpy 3a cBaKy roHy npeKopaqeEa u yrapfiyje cnegehuu Lr3HocuMa:

^

r

-

3a npeKopaqebe o425

3a npeKopaqebe og 37

- 36 roxa 200,00
- 45 rona 300,00

sa npeKopaqeFbe npeKo 45

rona

4ran./km
gran./km

500,00 4nt./km

TilJ#r"r",

Ka^a aaxpe4xr npeBo3 npexopavyje,

Ao3BorbeHo ocoBr4HcKo onrepeherse

Ao3BOrbeHy yKynHy Macy, HaKHa4a ce o6pauyHaBa 3a cBaKo npeKopaqebe, nojeguxauno.

ra

Llnan 11.
Kaga eosnno ca unu 6ea repera nperopavyje B[rue AfiMeHsraja (4yxrrrna, uuphHa, eucuna), xao ra
yKynHy Macy htlt4 ocoBl4HcKo onrepeheue, o6pavynaea ce najeeha BpeAHocr r/,t3 cBaror
npeKopaqeba u ro
3a cBaKy Bpcry npeKopaqeba noce6Ho, oAHocHo s6up Haxna4a 3a cBaKo npeKopaqebe.

9nan 12.
Kog o6pavyua xarHale sa npexopaqelbe Ao3BorbeHor ocoBr4HcKor onrepehersa, npe(opaqebe y
ToHaMa ce paqyHa raKo.qa ce Ao nona roHe 3aoKpyxyje na Malbu l,r3Hoc, a npeKo nofla roHe xa eehr
ugFtoc.

9nan 13.
flpeeoanur cHoct4 oAroBopHocr 3a lurery xoja xacraue ycfie4 BaHpeAHor npeBo3a Ha
Apyrhx suauurux u irpaexux flr,rqa, oAHocFro ycneg yrpoxaBaba xrBora H 3ApaBrba rbyAw.

HMoBr,rHr,r

9nan 14.
llpeeosxur cHoct4 Apyre rpolrJKoBe xojn nacrany y Bffir4 ca BaHpeAHuM npeBo3ou, a xoju nucy
yrep[enr u o6yxeahenn HaKHaAaMa Ha ocHoBy oBe oAnyre, Ha ocHoBy crBapHilx rporx6oBa u
HcnocraBrbeHlix paqyHa npe4yseha rojeje uaa6pano sa usaoflerue paAoBa, Kao:

-

TpoLuKoBe a4spa.qe TexHnqKe AoKyMeHraquje sa norpe6e paAoBa ocurypaba H 3a
Apyre
nperxoAHe paAoBe (npojerar),
TpoLuKoBe nperxoAHor u HaKHaAHOT BaHpe,qHor u cneqrjannor nperfleAa nyra I nyrHilx oojerara,
rpoulxoee useofe]ba pa,qoBa ocrryparba I Apyrrx npegxoAHyrx paAoBa (nogynrapaue o6jexara,
rcrpaAlba 4eaujaqnja, npoun pelbe o6jerara, npoullrpeba nocrojeh rx n poQrana r,rr4.
)
rpotuxoBe 3a paAoBe Ha ycnocraBrbarby npeo6urnor craFba,
rpoulKoBe 3a BaHpeAHx KOHrponHr4 nperneA BaHpeAHOr TepeTa npe noqerKa unr xacxrje xog
Bpulelba npeBo3a,
rpoLxKoBe 3a nonpaBKy HaCTan[X BuArbuBr,rx uTeTa Ha nyry u Ha nrrHHM oojerrrua,

rpo[lKoBe o6es6ef;erua nparrbe, yronuxoje ucra norpe6xa ur4.

Harxa4y sa BaHpeAHrl npeBo3,

a nnaha

npeBo3Hl4K (noAHocnnaq
BaHpeAHlt npeBo3.

Tpotuxoee

143

ucTVx.

ooprry"#il,l"t;*ri"

Jl-t ,{urperqraja 3a r,l3rpaAny t-pa4a HruJa,

aarreaa), na npe4enf;eHn paqyH, npt,tnuKoM r43,qaBa[ba o4o6persa sa

qrlaHa 14. oae oAnyKe nnaha npeBoaHr4x (nognocnnaq sarreea), xaron yrspflrBa15a

9nax 16.
Ha oay oAnyKy carnacHocr gaje Crynurruxa l-paga Hurua.

Oea o4nyxa,

H_aKoH

4o6rajaua carnacHocn4 oA crpaHe Crynu:rune l-pa4a Huura, cryna Ha cHary

ocMor.qaHa oA AaHa o6jaeruusaua y "Cnyx6eHoM

Y

Hur.r.ry,

nrcry rpa4a Huula".

naxa 24.07.2017. ro1nxe

3

OEPA3JIOxtEILE
fipasnn ocHoB 3a AoHolxebe ognyre o yrepfir,taauy HaKHaAe 3a BaHpeAHLr npeBo3 Ha onu]nrHcK6M
nyreBuMa u yrlt4qaMa-Ha repuropuju l-pa4a Hrua ca4pxan je y 3axony o jaaHuru nfreBrMa ("Cn. rnacnrx
PC", 6p.101/05, 123107, 101111 n 93t12 u 104t13) ra O4nyqr,r o ocHuBarby ja"nor nfegyseha
[urperqur;a aa
rcrpaAFby l-paga Hraua ("cn. nilcr rpaAa Huura", 6p.141116 - npevru:hen rexcr).
HnaH 2. crae 1. raqKa 50. 3axona o jaenuu nfreBuMa ge$ranur.r.re
4a je ynpaeruav jaenor nyra jaeno
npe4yaehe, npuBperqHo .qpyurBo, orqHocHo Apyro npaBHo nfiqe ,rnr npe4yserirr,rx, xo.;r,t cy perficrpoBaHI
sa
o6aerbabe Aefl arHocrt4 yn paBrba Fba jaen u na nyreM.
YnpaBrbaH,e jaenru nyreBilMa, y cMt4clry qnaHa 7. 3arona o jaanuru nyreBuMa jecre: ropuuherue
jaaxor nyra (opraHu3oBarbe u KoHrpona Hannare HaKHaAa sa ynoipe6y
laanor nyra, epu.rerue jaenux
'6yrlmlrje

.

Ha rcrpaAlbr4 u
.u cn,); , aau.rrta jaaxor - nyra; Bpuerue uHaeilaiopcrl
peroncrpyxquju jaanor nyra; opraHuooBalte
u o6asrbalbe crpyr{Htlx nocnoBa Ha u3rpaArt,il,
peKoHcrpyKLlrju, ogpxaealby l,t 3aururl4 jaauor nfra; ycrynalbe paAoBa
Ha oApxaearuy jaenor nnr;
opraHu3oBabe crpy'{Hor HaA3opa HaA rsrpaAt+oM, peKoHcrpyrqrajoru, o.qpxaBabeM u saui[rorra jaenor
nyra; nnaHLtpa}be u3rparqrbe, peKoHcrpyxqrje, oApxaBalba u 3alurtlre jaeHor nyra; o3Haqaaaue jaenor
nyra
tl soferue eeugenqrje_o jaenuna nyreB[Ma r o cao6pahajno-rexHrvxrM noAallfiMa 3a re nyreBe.
t{nanou 3. OAnyxe o ocH[Baby JaeHor npegyseha
firapexquja 3a u3rpaAruy t-pa4a Hraua
npe4er[exa je 4enarnocr npe4yseha - ypeferue il oApxaBaFbe ynnqi u cao6pahajnnqa, sa xojy npegysehe
oenauJheBa

uMa,rcKrbyr{a4Bo npaBo.

Y crna4y ca qJIaHoM 14. crae 1. ra.{ra 6. 3axona o jaenuu nyreBhMa ynpaBrbaqy jaenor nyra
noBepaBa ce Bpuebe jaenux osnau:helba roja ce oAHoce Ha u3AaBabe noce6He-Ao3Bone ia o6aerbarbe
BaHpe,qHor npeBosa xa jaanorvr nyry.
Banpe4uu npeBo3, y npeBGy y ApyMcKoM cao6pahajy Ha reprropujra Peny6nraxe Cp6raje, oAHocHo
'o'jaexnrta
y ueflynapo,qHoM npe_Bo3y y ApyMcrou cao6pahajy, y crrrncny qnaHa 48. crae. 2. 3aroni

nyreBuMa' Moxe ce o6aeruaru na jaenurra nyreBnMa Ha ocHoBy noce6He
,qosBorre xojy r,ts4aje ynpl"rua,
jaenor nyra 3a cearr noje4uHaqHu npeBm unn sa Brlue npeBosa, xojorrrr'ce ogpeiyjy
xarm x ycnoB]t
npeBo3a, Kao

r

ll3Hoc HaKHaAe 3a BaHpeAHr4 npeBo3.

t{nax 17' 3axoxa o jaanuu nyreBrMa npegarafia
,qa ce 3a ynorpe6y jaanor nyra nnahajy HaKHa,qe,
rsruefly ocraror u HaKHaAa 3a BaHpe,qH]4 npeBo3, a cpeAcrBa o4 xannanen-e xaxnaie, cxo4xo unaay 21 .
3aroHa, npuxoA cy ynpaBrbaqa nyreBa a ynuqa. r4nan 22.3axosa je npegara4eo
Aa ce cpe,qcrBa oA

nannahenux HaKHaAa na oaaj HaqHH Kopmcre 3a u3rpaAby, peKoHcrpyxraujy, oApxaBalbe u sautrr,rry jaenrai
nyreBa, Kao u 3a rporxKoBe ropur.uherea I ornnary KpeArra 3a HaBeAeHe HaMeHe.
Kaxo je qrIaHoM 17. cr.2 3aroua o jaenuu nrreBhMa npegeu[eno
Aa ynpaBJbaq onlurrrHc1r,rx
nfreBa !4 ynhqa yrBpiyje BuctlHy HaKHaAa aa ynorpe6y jaenor nyra, y3 carnacxoir cKynrun4He onuJrrHe,
oAHocHo cKynllrxHe rpa.qa, ro je 4oxera O4nyxa Kao y Aucno3firr4By.

Ilocrynax yceajarua je cne4ehr,r:
Hagsopnu og6op ycaaja oMyKy o yreplraeaby HaKHa.qe 3a BaHpe,qHu npeBos Ha onuJrr,rHcKgrM
nyreBuMa u ynl4qaMa Ha rephroptljtt l-paga Huua r ucra ce,qocraBrba npexo Cerpetapujata3a KoMyHanHe

AenarHocrl'l' eHeprerxKy u cao6pahaj l-pa4cxe ynpaBe l-paga Huu:a Cxynlurr4Hl4 l-paAa Hrag.ra, pa,qyt
AaBaba carnacHocrt4. IIo 4o6r,rjaruy carnacHocrr, O4nyxa ce o6jaeruyje y "Cnyx6eHoM nucry rpa4a Hr,ru.ra"
I cryna Ha cHary ocMor AaHa o,q 4axa o6jaeruuBaba.
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