
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 и 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и члана I Решења о утврђивању 
цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозупутника на територији Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 38/2016), Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној дана 16.05.2018. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 I Oдобрава се издавање легитимацијa за коришћење бесплатног превоза у јавном 
градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона) за 8 
лица ангажована у Градској управи Града Ниша – Секретаријату за локалну пореску 
администрацију у оквиру Програма реформе пореза на имовину на пословима унапређења 
администрирања пореза на имовину. 
 II Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша ће, за потребе лица 
из става I овог решења са списка достављеног од Градске управе Града Ниша израдити 
легитимације за бесплатан превоз за период до 31.12.2018.године. 
 III Решење доставити: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Градској управи 
Града Ниша – Секретаријату за локалну пореску администрацију и архиви Градског већа. 
 
 
 
Број: 598-3/2018-03 
У Нишу, 16.05.2018. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
            ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
У оквиру Програма реформе пореза на имовину, решењем Градског већа Града Ниша 

бр.77-33/2018-03 од 22.01.2018.године формирана је Радна група за пружање административно-
техничке подршке у поступку провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања 
обавеза по основу пореза на имовину. Наведено решење је накнадно измењено тако што је број 
чланова Радне групе повећан за 8 лица. 

Имајући у виду да ће и накнадно ангажована лица обављати посао на терену на целој 
територији Града Ниша и да ће користити услуге јавног превоза, потребно је обезбедити 
легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на 
територији Града Ниша за све четири зоне за период трајања Програма.  

 
Имајући у виду 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 38/2016), између осталог, прописано да Градско веће Града Ниша, у изузетним 
случајевима, може одобрити издавање легитимације за коришћење бесплатног превоза, са 
роком важења најдуже до једне године, Градскa управa Града Ниша – Секретаријат за локалну 
пореску администрацију израдио је решење као у диспозитиву. 

 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 
 
 

 
У Нишу, 
мај 2018. године 
 
 
          СЕКРЕТАР  
 
 
          Нина Илић 
 

 


