
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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 I Решења о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском 
превозу путника на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 4/2020 и 
5/2020),   

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 12.02.2020. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 I  Oдобрава се израда 12 (дванаест) легитимација за превоз у јавном градском и 
приградском превозу путника на територији Града Ниша за 3 зоне (I + II + III зона), које би 
гласиле на Секретаријат за инспекцијске послове, а којe би користили сви инспектори у 
Секретаријату за инспекцијске послове приликом одласка на терен и повратка са терена. 
 
 II За израду и изглед легитимације ће бити задужена Дирекција за јавни превоз-
Ниш. 
 
          III  Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша ће израдити 
12 бесплатних легитимација које ће гласити на име Секретаријата за инспекцијске послове, 
које ће задуживати инспектори по потреби, на основу налога за инспекцијски надзор 
потписаног од стране шефа Одсека или руководиоца сектора за инспекцијске послове или 
секретара Секретаријата и  које би важиле само уз легитимацију инспектора.    
           
 IV Решење доставити: ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша, Служби 
начелника Градске управе, Секретаријату за инспекцијске послове,. 

 
      
 

          ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
Број: 163-1/2020-03 
У Нишу,  дана 12.02.2020. године  
                 ПРЕДСЕДНИК 
 
 
                                                                                             Дарко Булатовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Образложење 
 
 

         Секретаријат за инспекцијске послове  упутио је Служби за послове Градског већа 
Града Ниша,  предлог решења којим се одобрава израда легитимација за бесплатан превоз 
у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша за 3 зоне (I + 
II + III зона), које би гласиле на Секретаријат за инспекцијске послове, а односиле би се на 
инспекторе запослене у Секретаријату за инспекцијске послове за чију израду и изглед ће 
бити задужена Дирекција за јавни превоз-Ниш.   
          Обзиром да се возни парк Секретаријата за инспекцијске послове састоји од 4 возила 
марке ''Застава'', година производње од 2001-2004, са моторима Еуро 3, постоји оправдана 
бојазан да због ограничења у типу мотора на основу законских прописа који су у 
процедури, а због техничке неисправности  можда неће проћи техничке прегледе, као и да 
су у оваквом стању небезбедни за коришћење. Постоје само 2 новија аутомобила, и то: 
''Dačia Sandero''2014 годиште и ''Škoda Fabia'' 2007 годиште. 
 У Секретаријату за инспекцијске послове тренутно је број инспектора 21, који врше 
инспекцијски надзор на основу Закона о инспекцијском надзору. С тим у вези инспектори 
ће користити по потреби легитимације за превоз у трећој зони, с обзиром на недостатак 
моторних возила.          

Како  инспектори обављају  посао на терену на целој територији Града Ниша, а 
коришћење  услуге јавног превоза неопходно из наведених разлога, потребно је 
обезбедити 12 легитимација за  Секретаријат  за инспекцијске послове за бесплатан превоз 
у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша за све три  
зоне ради економичности коришћења услуга превоза.  

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 4/2020), између осталог, прописано да Градско веће Града Ниша, у 
изузетним случајевима, може одобрити издавање легитимација за коришћење бесплатног 
превоза, са роком важења најдуже до једне године, Секретаријат за инспекцијске послове 
је израдио нацрт решења као у диспозитиву. 

 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ  
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Срђан Лакетић, дипл.инж.грађ 
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