
На основу чланова 158. и 160. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", 
број 41/2009) и члана 45. и 46. Одлуке о организацији градских управа Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша", број 90/2008), 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПЛАВЕ ЗОНЕ 
 
 

Члан 1. 
 
 Овим решењем одређује се саобраћајна зона од посебног значаја за саобраћај у граду -
''Плава зона'', у којој се утврђује посебан режим саобраћаја теретних моторних возила. 
 

Члан 2. 
 

''Плава зона'' ограничена је следећим улицама: Ђуке Динић, Булевар 12. Фебруар, Књегиње 
Љубице, Генерала Милојка Лешјанина, Вардарска, Јована Ристића, Трг Мије Станимировића, 
Војводе Гојка, Хајдук Вељка, Томе Роксандића, Ратка Вукићевића, Војводе Мишића, Булевар 
Немањића, 7. Јула, Трг Војводе Бојовића, тврђавски мост и Универзитетски трг. 

Пешачки сектор унутар Плаве зоне чине улице Обреновићева и Копитарева, Трг Краља 
Милана и простор Нишке тврђаве.   
 У Плавој зони дозвољено је заустављање и кретање свих категорија теретних моторних 
возила у складу са овим решењем, изузев у пешачком сектору Плаве зоне из става 2 овог члана. У 
пешачком сектору, Управа надлежна за послове саобраћаја, по посебном захтеву, може дозволити 
кретање следећих категорија теретних возила брзином кретања пешака, тако да не угрожавају 
пешаке:  

- теретних моторних возила највеће дозвољене укупне масе до 3.5т  
- теретних моторних возила свих категорија за извршавање неодложних хитних интервенција 

 
Члан 3. 

 
 У ''Плавој зони'', не укључујући пешачки сектор, дозвољено је кретање и заустављање: 
 

- теретних моторних возила највеће дозвољене укупне масе до 3.5т у времену од 00,00 до 
24,00 сата, 

- теретних моторних возила највеће дозвољене укупне масе преко 3.5т у времену од 00,00 до 
08,00 и од 20,00 до 24,00 сата, 

- теретних моторних возила свих категорија која се користе за хитне интервенције, радним 
машинама и специјалним теретним возилима у времену од 00,00 до 24,00 сата, 

 
 
 
 
 

 У пешачком сектору Плаве зоне дозвољено је кретање и заустављање: 
 

- теретних моторних возила највеће дозвољене укупне масе до 3.5т у времену од 00,00 до  
08,00 сати, 

- теретних моторних возила свих категорија за извршавање неодложних комуналних 
интервенција, за хитне интервенције, радним машинама и специјалним теретним возилима 
у времену од 00,00 до 24,00 сата. 
 

 
 



Члан 4. 
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша издаје одобрење за 

кретање и заустављање теретних моторних возила у 'Плавој зони' и пешачком сектору Плаве зоне, 
уз наплаћену таксу у складу са Одлуком о градским административним таксама. 

Приликом издавања одобрења из става 1 овог члана, примењују се одредбе Закона о 
општем управном поступку. 
 Сва возила која се крећу и заустављају у Плавој зони или/и пешачком сектору Плаве зоне 
морају имати налепницу, коју издаје Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
Града Ниша. 
 Налепница из става 3 овог члана, истиче се у горњем десном углу предњег ветробранског 
стакла с унутрашње стране возила и садржи: 

1) информацију о текућој календарској години за коју важи налепница, и 
2) ознаку сектора „Плаве зоне" у којем је дозвољено кретање и заустављање. 
Уз дневну дозволу за кретање теретних моторних возила у Плавој зони , налепница из 

става 3 овог члана се не издаје. 
 

Члан 5. 
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града 

Ниша'', а примењиваће се од 1. фебруара 2010. године. 
Члан 6. 

Даном почетка примене овог решења престаје да важи Решење о одређивању Плаве зоне 
број 704/2007-17 од 19.12.2007 године („Службени лист Града Ниша" бр. 87/2007). 

 
 Број:  3490/2009-09 
 У Нишу, 29.децембар 2009. године                                               
                                         

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ ГРАДA НИША 
                  

       Начелник 
          

                                                                      Дејан Јовановић, с.р. 
 


