
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени 
лист Града Ниша” број 1/2013) 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  22.12.2015. године доноси 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I  Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавном 
градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша. 
 

II Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавном градском и 
приградском превозу путника на територији Града Ниша доставља се председнику 
Скупштине Града ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III    За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређује се Миодраг Брешковић, начелник Управе комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
 
Број:  1989-6/2015-03 
У Нишу,  22.12.2015. године         
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 
 



На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима  ("Службени гласник РС", број 
88/2011), члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник РС“, број 46/95, 
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011),и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/08) 
 Скупштина Града Ниша, на седници  од ____________2015. године, донела је 

 
 

  ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ГРАДСКОМ И   
  ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША  
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша 
(“Сл.лист града Ниша”, бр. 38/2011, 2/2012 и 85/2014) у члану 23. став 1 мења се и гласи: 

 
                  „ Ако путник који се затекне без возне карте или исправе не плати доплатну                  
карту,  издаје му се опомена за плаћање доплатне карте, коју може платити у року од 8 дана,  а превоз 
му се прекида на првој следећој станици.“ 
 
      Члан 2. 
 
 Члан 24. мења се и гласи : 
      „Члан 24. 
 
 Уколико путник у року од осам дана Дирекцији не достави доказ о плаћеној  доплатној карти 
из члана 23 став 1, иста је дужна да, по истеку наведеног рока, одмах достави податке управи 
надлежној за инспекцијске послове, односно одељењу комуналне полиције у циљу покретања 
прекршајног поступка 
 Уколико путник у року од три дана од дана издавања опомене достави Дирекцији на увид  
месечну или полумесечну карту или легитимацију за бесплатну вожњу, издату  најмање дан раније 
пре извршене контроле, Дирекција може да поништи издату опомену путнику, на основу  поднетог 
захтева за рекламацију. 

Дирекција ће посебним Правилником прецизирати поступак решавања рекламација путника.“ 
 

      Члан 3. 
 

У члану 28 став 1 тачка 2 мења се и гласи: 
„ 2. уводе у аутобус животиње, осим паса водича уз помоћ којих се крећу особе са 

инвалидитетом, у смислу члана 4. и 8 . Закона о  кретању уз помоћ пса водича“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Став 2. и 3. бришу се. 
 
 
 
 
 
 

    



     Члан 4.  

У члану 36.став 1, тачке 9.,10. и 11. бришу се. 

     Члан 5. 

У члану 37. став 1 тачка 2. брише се. 
     Члан 6. 

 После члана 37. додаје се члан 37а. који гласи: 

      „37а. 

 Новчаном казном у  износу од 50.000,00 динара казниће се предузеће, односно друго правно 
лице које обавља ову комуналну делатност, ако: 

1.  возило којим се обавља превоз нема видна обележја у складу са чланом 18. 
2. у возилу којим обавља превоз нема електронски дисплеј или је исти  
     неисправан (члан 19) 
3.  у возилу нису истакнуте информације у складу са чланом 20. 

 
 За прекршаје из става 1 казниће се одговорно лице у правном лицу у износу од 5.000,00 
динара. 
 Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се физичко лице за поступање супротно 
забранама из члана 28. 
 За прекршаје из става 1 и 3 овог члана саобраћајни инспектор односно комунални полицајац 
издаје прекршајни налог у складу са законом.“ 

     Члан 7. 

 Овлашћује се Служба за послове Скупштине Града да сачини и објави пречишћен текст 
Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша. 

     Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града Ниша''. 

  Број: _________________ 

 У Нишу, _______. године                                   
       СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

         Председник 

              Проф. др Миле Илић 



О б р аз л о ж е њ е  
Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавном градском и 

приградском превозу путника на територији Града Ниша је члан 13 Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник Републике Србије'', број 88/2011), којим је прописано да 
скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне 
делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника 
услуга на својој територији. 

Нацртом Одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавном градском и приградском превозу 
путника на територији Града Ниша, који је израђен на предлог ЈКП Дирекција за јавни превоз 
Града Ниша и Одељења комуналне полиције,  најпре је чланом 24 прописана могућност  да се 
путницима који имају месечну или полумесечну карту или легитимацију за бесплатну вожњу, 
али је у моменту контроле нису имали код себе, издата опомена за плаћање доплатне карте 
поништи, на основу захтева за рекламацију, и достављене важеће исправе купљене најмање дан 
раније пре извршене контроле. Овакво решење је засновано и на захтеву  Удружења за заштиту 
потрошача „Форум“ из Ниша, које је  покренуло  иницијативу да путници који су унапред 
платили за услугу превоза треба да буду ослобођени обавезе плаћања доплатне карте.  

Такође, у наведеном смислу је и Заштитница грађана затражила измену Одлуке, односно 
уважавање рекламација грађана  који у тренутку контроле немају код себе возну карту односно 
исправу на основу које имају право на бесплатан превоз, уколико исту приликом подношења 
захтева за рекламацију доставе на увид. 

У наведеној Одлуци изменом члана 28 којим су прописане забране понашања путника у 
аутобусу, између осталих и увођење животиња у аутобус, извршено је усаглашавање са 
одредбама Закона о кретању уз помоћ пса водича (“Службени гласник РС“, бр. 29/2015) којим је 
прописано да особа која се креће уз помоћ пса водича има право на коришћење свих превозних 
средстава у јавном превозу, под којим се подразумева и градски превоз, и да особа која се креће 
уз помоћ пса водича не плаћа возну карту за пса водича, без обзира на смер и дужину пута на 
територији Републике Србије. 

Законом о прекршајима (“Службени гласник РС“, бр.65/13) који је ступио на снагу 
01.03.2014. године уведен је и институт прекршајног налога у области прекршајних санкција, па 
је, ради омогућавања овлашћеним лицима, тј. инспекцијским органима и комуналној полицији, 
да у складу са законом, издају прекршајне налоге, одлуком прописано да се за поједине 
прекршаје, изриче казна у фиксном износу. Прекршајни налози су  прописани за  понашања 
путника у аутобусу, која се сматрају забрањеним (члан 28), као и у случајевима недостатака 
информација, односно обележја у возилима, којима се обавља комунална делатност градског и 
приградског превоза путника (члан 36).  

Применом прекршајног налога постиже се превентивно дејство у циљу спречавања 
чињења прекршаја, и доприноси растерећењу рада прекршајног суда, у смислу да се за теже 
прекршаје подноси захтев суду за покретање прекршајног поступка, док ће за поједине 
прекршаје овлашћени органи издавати прекршајни налоге.  

У смислу претходно наведеног, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, 
израдила је нацрт Одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавном градском и приградском превозу 
путника на територији Града Ниша. 

 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

У Нишу, 
децембра 2015. године 

 
НАЧЕЛНИК 

 
Миодраг Брешковић  

 



O Д Л У К А 

О ЈАВНОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ  ПУТНИКА  НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

(''Службени лист Града Ниша'', број 38/2011, 2/2012 и 85/2014) 

 

-преглед чланова Одлуке који  се мењају и допуњују - 

 

 
 

Члан 23. 
Ако путник који се затекне без возне карте или исправе не плати возну и доплатну карту, 

превоз му се прекида на првој следећој станици, а доплатну карту може да плати у року од осам 
дана.  

Лице овлашћено за контролу може да заустави и задржи возило на стајалишту, као и да 
позове комуналну полицију или полицију опште надлежности уколико путник не поступи по захтеву 
овлашћеног лица да напусти возило. 

Возач је дужан да поступи по налогу лица овлашћеног за контролу и заустави возило док 
путник, не напусти возило. 

На линијама на којима се продаја појединачних карата врши преко возача, возач је дужан да 
заустави возило док путник не купи карту или не покаже возну исправу, односно не напусти 
возило."  
 Путнику из става 1, овлашћено лице ће уручити опомену која садржи: податке о путнику 
(име, презиме, матични број и сл.), висину износа доплатне карте у складу са актом којим се 
утврђују цене превоза, линију јавног превоза, број и врсту возила, датум издавања, потпис, 
службени бројовлашћеног лица и друге потребне елементе."  
  

Члан 24 
 

Уколико путник у року од осам дана Дирекцији не достави доказ о плаћеној  доплатној карти 
из члана 23 став 1, иста је дужна да, по истеку наведеног рока, одмах достави податке управи 
надлежној за инспекцијске послове, односно одељењу комуналне полиције у циљу покретања 
прекршајног поступка. 
 

Понашање путника у возилу 
 

Члан 28 
 

Путницима је забрањено да:  
 1. улазе у аутобус у напитом стању,  
 2. уводе у аутобус животиње, 
 3. уносе у аутобус оружје, осим лицима која су посебним прописима овлашћена за ношење 
оружја, (припадницима полиције и Војске Србије), 
         4. уносе у аутобус ствари које могу повредити, оштетити, упрљати или узнемирити путнике 
или оштетитити аутобус, 
 5. уносе у аутобус запаљиве и експлозивне, односно опасне материје, 



 6. узнемиравају виком, непристојним изразима и другим сличним поступцима, 
  7. ометају возно особље у аутобусу у вршењу послова, 
 8. бацају отпатке у аутобусу, 
 9. користе радиодифузне и друге уређаје, изузев службених радио - станица, 
        10. користе превоз са неисправном или неважећом возном исправом. 
 
 Возно особље је дужно да опомене путника који поступа противно одредбама става 1 овог 
члана.  
 Путник  који и поред опомене врши забрањену радњу из става 1 овог члана удаљиће се из 
аутобуса. 
 

 

      Члан 36. 
 
 Новчаном казном од 50 000 до 500 000 динара казниће се за прекршај предузеће, односно 
друго правно лице које обавља ову комуналну делатност ако:  
1. обавља превоз, а не испуњава услове из члана 4,  
2. отпочне и обавља превоз путника без уговора о обављању превоза или отпочне обављање 
прeвоза путника без доказа о исправности возила (члан 15 став 1), 
3. се не придржава регистрованог и овереног реда вожње (члан 16 став 1), 
4. пре почетка обуставе превоза на одређеној линији о томе не обавести надлежни орган, путнике и 
Дирекцију (члан 16 став 4), 
5. у возилу нема путни налог попуњен, оверен и потписан на прописан начин (члан 17 став 1 тачка 
1), 
6. у возилу којим обавља превоз путника нема важећи ред вожње или оверену фотокопију важећег 
реда вожње (члан 17  став 1 тачка 2), 
7. у возилу којим обавља превоз нема акт о утврђивању цене превоза (члан 17 став 1 тачка 3), 
8.обавља јавни градски и приградски превоз путника на линији без сагласности Дирекције (члан 17 
став 1 тачка 4), 
 9. возило којим обавља превоз нема видна обележја, у складу са чланом 18, 
 10. у возилу којим обавља превоз нема електронски дисплеј или је исти неисправан (члан 19), 
11. у возилу нису истакнуте информације у складу са чланом 20, 
11.а ако правном лицу које врши послове организације, контороле и реализације интергрисаног 
тарифног система у јавном градском и приградском превозу путника не омогући приступ возилима, 
документацији, односно не пружи све неопходне податке у циљу ефикасније организације, 
контроле и реализације интегрисаног тарифног система и контроле остваривања регистрованог 
реда вожње у складу са чланом 21. став 4.'' 
12. примењује цене превоза супротно одредбама члана 31 став 2. 
За прекршај из става 1 овог члана казниће се новчаном казном од 5.000до 30 000  динара и 
одговорно лице у предузећу, односно другом правном лицу  
„13. возач не поступи по налогу лица овлашћеног за контролу и не заустави возило док путник не 
напусти возило (члан 23. став 3.) 
14.возач на линијама на којима се продаја појединачних карата врши преко возача, не заустави 
возило док путник не купи карту или не покаже возну исправу, односно не напусти возило (члан 23. 
став 4.)". 

Члан 37 
 

 Новчаном казном у износу од 5.000 до  30 000  динара казниће се за прекршај физичко лице 
- путник ако: 
 1. користи превоз без прописане карте или исправе, или одбије да покаже карту ради 
контроле (члан 22); 

2. поступа супротно забранама из члана 28. 



 
 
 
 

Република Србија 
Г Р А Д     Н И Ш 

Служба за послове  
Скупштине Града 

   Број: 13 - 188 /2015 
  17.12. 2015. године 

Н   И   Ш 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

У вези са Вашим дописом број 4890/2015-09 од 16.12.2015. године и 
захтевом за давање мишљења на Нацрт одлуке о изменама и допуни Одлуке о 
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша, дајемо 
следеће: 

 

М и ш љ е њ е 

 У Нацрту одлуке спорна је одредба члана 2. Нацрта, којим се прописује да 
Дирекција може да покрене прекршајни поступак. 

Законом о прекршајима („Службени гласник РС", бр. 65/2013), чланом 179., 
прописано је да су овлашћени органи који подносе захтев за покретање 
прекршајног поступка органи управе, овлашћени инспектори, јавни тужилац и 
други органи и организације, које врше јавна овлашћења у чију надлежност спада 
непосредно извршење или надзор над извршењем прописа у којима су прекршаји 
предвиђени. 

Чланом 137. Устава Републике Србије, прописано је да се поједина јавна 
овлашћења могу законом поверити и предузећима, установама, организацијама и 
појединцима. 

У наведеном случају локално, односно градско јавно комунално предузеће 
се не би могло подвести ни под један горе наведени орган, односно организацију, 
па ни предузеће коме је законом поверено јавно овлашћење. 

Такође, с обзиром да се ради о јавном комуналном предузећу и комуналној 
делатности, треба узети у обзир и одредбе Закона о комуналним делатностима 
којима је прописано вршење инспекцијског надзора над применом Закона и 
прописа донетих на основу Закона из области комунални делатности. 

Да је спорна наведена одредба указује и то што је ЈКП „Дирекција за јавни 
превоз града Ниша“, затражила мишљење Прекршајног суда у Нишу. 



Међутим, мишљење о примени републичких прописа дају, у складу са 
Законом, надлежна министарства, па сматрамо да је у конкретном случају то 
надлежност министарства надлежног за послове правосуђа.  

Такође, у самом мишљењу Прекршајног суда је наведено да ће: “по ступању 
на снагу измене Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника на 
територији Града Ниша, садржина исте бити обавезујућа за Прекршајни суд у 
Нишу“.  

Овакво мишљење Прекршајног суда је потпуно разумљиво с обзиром на 
његову надлежност и то да је у складу са чланом 4. Закона о прекршајима 
јединица локалне самоуправе надлежна да прописује прекршаје, као и то да је 
свака одлука обавезујућа док је Уставни суд не прогласи неуставном, односно 
незаконитом.  

Међутим, Прекршајни суд се није изјашњавао о усклађености наведене 
одредбе са важећим прописима, што је и разумљиво јер за то није надлежан. 

Подсећамо још једном да је у прилогу Нацрта одлуке потребно дати и 
преглед чланова важеће Одлуке који се мењају и допуњују, а у складу са чланом 
110. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша, бр. 
100/2008). 

 
 
 Сʹ поштовањем, 

    Начелник 
Иван Николић с.р. 



 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД НИШ  
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
Брoj  _______/2015-09 
Ниш,  ______ 2015. год. 
 
 
 

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  

-Начелнику- 
 
 
 

 Предмет: Обавештење   
  
 
 

 
 У вези са Вашим мишљењем, број 13-188/2015 од 17.12.2015. године, 
на Нацрт Одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавном градском и 
приградском превозу путника на територији Града Ниша, обавештавамо Вас 
да је Управа поступила у складу са примедбама из поменутог мишљења, и 
упутила Градском већу Града Ниша ради разматрања и одлучивања Нацрт 
наведене Одлуке,  из кога је брисана спорна одредба члана 2., која се односи 
на поретање прекршајног поступка од стране ЈКП Дирекција за јавни превоз 
Града Ниша.  
 
 
 
 

           
            
    

 
                                                                                                        НАЧЕЛНИК 
              
                                                                                                                  
              Миодраг Брешковић   
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