
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 превозу                                    
путника 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 
36 лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима у 
Градској управи Града Ниша за послове озакоњења објеката. 

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 31.08.2018. године. 

III Решење доставити: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Градској управи 
Града Ниша – Служби начелника Градске управе и архиви Градског већа. 

                                                                
                                                               

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

Број: 598-4/2018-03 
У Нишу, 16.05.2018. године 
                ПРЕДСЕДНИК 
 
 

    Дарко Булатовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 

 У складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-3855/2018-1 од 
25.04.2018. године ангажовано је 36 лица по основу уговора о привременим и повременим 
пословима у Градској управи Града Ниша за послове озакоњења објеката за период од 03. 
маја до 31. августа 2018. године и то 19 лица, дипломираних правника и 17 лица, 
дипломираних, односно мастер или спец. струк. инжењера грађевине/архитектуре. 
 Како наведена лица ангажована на основу уговора о привременим и повременим 
пословима немају право на накнаду трошкова превоза, а имајући у виду да врста послова 
које ће обављати подразумева свакодневни рад на терену и коришћење јавног градског и 
приградског превоза у све четири зоне, указала се потреба обезбеђења легитимацијa за 
бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града 
Ниша (I, II, III и IV зона) за период трајања уговора.  
 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 – Службa 
начелника Градске управе израдила је решење као у диспозитиву. 
 
 

СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 

 
У Нишу,                                                                                      
мај 2018. године                                                       Овлашћено лице по овлашћењу 
                В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 
 
         Ивана Петровић 
 

 
 

      


