
На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС", број 
46/95,  66/2001,  61/2005,  91/2005,  62/2006 и  31/2011), члана  31  Одлуке  о  јавном  градском  и 
приградском  превозу  путника  на  територији  Града  Ниша  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број 
38/2011 и 2/2012) и члана 72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 1/2013),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 14.05.2013. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама Решења о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и 

приградском превозу  путника на територији Града Ниша

I

У Решењу о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу 
путника на територији Града Ниша(„Сл.лист града Ниша“број 91/2012), у члану I ,став 1, тачка 5. 
”Бесплатна и повлашћена вожња“ мења се и гласи:

„5. Бесплатна и повлашћена вожња.

Право на бесплатну вожњу, без издате легитимације, имају следеће категорије корисника:

• Лица до 7 година старости.

  Уз поседовање одговарајуће легитимације право на бесплатну вожњу имају:

Лица од 70 година старости, са пребивалиштем на територији Града Ниша. Право на 
доживотну бесплатну вожњу стичу добијањем легитимације на основу поднетог захтева и оверене 
фотокопије личне карте уз подношење оригинала на увид. 

                   
 • - Ратни војни инвалиди од I до IV групе;

     Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се  прилаже решење o 
утврђивању  својства ратног војног инвалида од I до IV  групе;

 -цивилни инвалиди рата од I до IV групе;
  Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење о 
утврђивању  својства цивилног  инвалида рата од I до IV   групе;

     - лица  са утврђеном I, II и III категоријом инвалидности према прописима о раду и о
       пензијском и инвалидском осигурању;

              Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење  
       фонда ПИО о утврђеној I, II или III категорији  инвалидности;

         - лица са утврђеним потпуним губитком радне способности према прописима о раду и о
             пензијском и инвалидском осигурању;
             Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење   

      фонда ПИО о потпуном губитку радне способности;

            -лица са утврђеним телесним оштећењем од 70% до 100%;
       Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење  
       фонда ПИО о телесном оштећењу од 70% до 100%;
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          - слепа лица са пратиоцем;
             Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже    

       медицински документ о постојању 100 % оштећења вида;

          - лица умерено, теже, тешко и вишеструко ометена у менталном развоју и лица оболела
            од аутизма са пратиоцем;

     Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу , као доказ се прилаже  медицински 
     документ о постојању наведених болести;

           -лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења са
            Пратиоцем;
            Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински  

       документ о постојању наведених болести;

           -лица оболела од параплегије, квадриплегије, церебралне и дечије парализе и мултипле
            склерозе са пратиоцем;
             Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се  прилаже  

       медицински документ о постојању наведених болести;

           -лица оболела од рака и са стомом;
     Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се  прилаже  медицински 
      документ о постојању наведених болести;

          -лица са Дауновим синдромом  са пратиоцем;
           Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже  медицински  
документ о постојању наведене болести;

          -глува лица и наглува лица са процентом оштећења слуха 50 и више процената,са     
    пратиоцем;

           Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински 
    документ о постојању оштећења слуха 50 и више процената;

   -ученици са сметњама у развоју који похађају основне и средње школе за ученике са
          сметњама у развоју, са пратиоцем.

    Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже  потврда о
           својству ученика наведених школа.

Захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз, лица из 
ове алинеје подносе надлежној Управи.

• Труднице право на бесплатан превоз остварају на основу захтева надлежној Управи уз 
потврду добијену од одговарајуће здравствене установе. 

• Свако треће, четврто и наредно дете у породици стиче право на бесплатан превоз од 
седме године до пунолетства на основу захтева надлежној Управи.

• Дупли близанци, тројке и четворке стичу право на бесплатан превоз од седме године 
до пунолетства на основу захтева надлежној Управи.

• Добровољни даваоци крви који су крв дали педесет и више пута на основу потврде 
здравствене установе надлежне за трансфузију крви приложене уз захтев надлежној 
Управи. 



Градско веће Града Ниша, у изузетним случајевима, може одобрити издавање легитимације 
за коришћење бесплатног превоза, са роком важења најдуже до једне године.

                    III

У  осталом  делу  Решење  о  утврђивању  цена  услуга  превоза  у  јавном  градском  и 
приградском превозу путника на територији Града Ниша („Сл.лист града Ниша“број 91/2012) остаје 
непромењено.

IV
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 

Ниша".                                                                                                        
                                                              

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број: 741-28/2013-03
У Нишу, 14.05.2013. године        

   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење  Решења о изменама Решења о утврђивању цена услуга 
превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша је члан 
23  Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник Републике Србије'',  број 
46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), којим је прописано да се  цена услуге у 
градском и приградском превозу утврђује  посебним актом који доноси општина, односно 
град и  члан  31 став  2  Одлуке  о  јавном  градском  и  приградском  превозу  путника  на 
територији Града Ниша  („Службени лист Града Ниша“,  број   38/2011 и 2/2012),  којим је 
прописано да се   цене превоза у  јавном градском и приградском превозу утврђују актом 
Градског већа Града Ниша.

Предложеним решењем најпре се прецизирају услови за стицање права на бесплатну 
вожњу,  у том смислу што се установљава право на бесплатну вожњу само за категорију 
лица  од  70  година  старости  са  пребивалиштем  на  територији  Града  Ниша.  На  основу 
предлога Управе за  дечију,  социјалну и  примарну здравствену заштиту број  704/2013 од 
20.03.2013. године, прецизније су  дефинисане категорије лица које по основу болести могу 
остварити  право на бесплатан превоз, као и докази које је неопходно приложити уз захтев 
за  остваривање  права  на  бесплатан  превоз,  а  ради  отклањања  евентуалних  нејасноћа 
приликом  утврђивања  основаности  појединачних  захтева.  Наведеним  изменама  решења 
омогућава се и  право на пратиоца  у јавном градском и приградском превозу  за глува и 
наглува лица, имајући у виду да су то категорије лица које због природе свог обољења не 
могу самостално да користе градски и приградски превоз, а међу којима је и велики број 
школске деце,  и  уводи нова категорија  лица која  остварују  право на бесплатан превоз - 
ученици  са  сметњама  у  развоју  који  похађају  основне  и  средње  школе  за  ученике  са 
сметњама у развоју, са пратиоцем. 

Увођење нових категорија  корисника  услуга  превоза  који  имају  право  на  бесплатну 
вожњу неће имати битније финансијске ефекте на буџет у наредном периоду с обзиром да 
лица  са  утврђеним  губитком  радне  способности  губе  право  на  коришћење  бесплатног 
превоза у складу са овим решењем, а упућују се на остваривање тог права у складу са 
законом.  Број  корисника који  губе право приближно је  једнак  броју  нових корисника који 
стичу право на бесплатну вожњу те је финансијски ефекат на буџет занемарљив.

  
Такође, узимајући у обзир оправданост појединих захтева за омогућавање бесплатног 

превоза,   изменама Решења се предвиђа  да, у изузетним случајевима, Градско веће Града 
Ниша може одобрити издавање легитимације за коришћење бесплатног превоза, са роком 
важења најдуже до једне године.

Имајући у виду наведено, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
израдила је  предлог Решења о изменама  Решења о утврђивању цена услуга превоза у 
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша.

У Нишу,                                                                                     
априла 2013. године

НАЧЕЛНИК

                                 

Миодраг Брешковић
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