
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXXI   -  БРОЈ 9 

 
НИШ, 26. јануар  2023.  

Цена овог броја 120  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 

1. 
 
На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона 

о запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-
др.закон, 95/2018 и 114/2021), члана 56. Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 2. став 2. 
тачка 31) и члана 72. Пословника о раду Градског 
већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 
117/2020)  

Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној 24.01.2023. године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВEНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

I УТВРЂУЈЕ СЕ Миљану Ћирковићу, мастер 
економисти, престанак рада на положају вршиоца 
дужности начелника Градске управе за друштвене 
делатности, са 24.01.2023. године. 

 
II Миљан Ћирковић, мастер економиста, 

распоредиће се на радно место на коме је био 
распоређен пре постављења. 

 
III Ово решење објавити у „Службеном листу 

Града Ниша". 
 

 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-
др.закон, 95/2018 и 114/2021), прописано је да 
службенику престаје рад на положају протеком 
времена на које је постављен. 

Чланом 54. став 1. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе,  прописано је да службеник коме је 
престао рад на положају из разлога утврђених 
чланом 51. тач. 1), 2) и 10) овог закона има право 
да код послодавца буде распоређен на радно 
место на које је био распоређен пре постављења. 

Решењем Градског већа Града Ниша, број 
1091-8/2022-03 од 25.10.2022. године, Миљан 
Ћирковић постављен је за вршиоца дужности 
начелника Градске управе за друштвене 
делатности, на период до три месеца. 

С обзиром на то, да је испуњен један од 
услова за престанак рада на положају, прописаних 
чланом 51. став1. тачка 1) Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 
113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021), 
Градско веће Града Ниша доноси Решење о 
престанку рада на положају вршиоца дужности 
начелника Градске управе за друштвене 
делатности, Миљану Ћирковићу.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења жалба није допуштена, али се 
тужбом може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, у року од 30 дана од 
дана достављања решења странци. 
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 Решење доставити: Миљану Ћирковићу, 
Градској управи за органе Града и грађанска 
стања, Градској управи за финансије, Градској 
управи за друштвене делатности и архиви 
Градског већа Града Ниша. 

 
Број: 76-3/2023-03 
У Нишу, 24.01.2023. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

Драгана Сотировски, с.р. 
 

2. 
 
На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона 

о запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-
др.закон, 95/2018 и 114/2021), члана 56. Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019) члана 2. став 2. тачка 
31)  и члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 
117/2020)  

Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној  24.01.2023. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА 

НАЧЕЛНИКА  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВEНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 
I УТВРЂУЈЕ СЕ Павлини Михајленко, 

дипломираној правници, престанак рада на 
положају вршиоца дужности заменика начелника 
Градске управе за друштвене делатности, са 
24.01.2023. године. 

 
II Павлина Михајленко, дипломирана 

правница, распоредиће се на радно место на коме 
је била распоређена пре постављења. 

 
III Ово решење објавити у „Службеном листу 

Града Ниша". 
 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-
др.закон, 95/2018 и 114/2021), прописано је да 

службенику престаје рад на положају протеком 
времена на које је постављен. 

Чланом 54. став 1. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе,  прописано је да службеник коме је 
престао рад на положају из разлога утврђених 
чланом 51. тач. 1), 2) и 10) овог закона има право 
да код послодавца буде распоређен на радно 
место на које је био распоређен пре постављења. 

Решењем Градског већа Града Ниша, број 
1091-9/2022-03 од 25.10.2022. године, Павлина 
Михајленко постављена је за вршиоца дужности 
заменика начелника Градске управе за друштвене 
делатности, на период до три месеца.  

С обзиром на то, да је испуњен један од 
услова за престанак рада на положају, прописаних 
чланом 51. став 1. тачка1) Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 
113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021), 
Градско веће Града Ниша доноси Решење о 
престанку рада на положају вршиоца дужности 
заменика начелника Градске управе за друштвене 
делатности, Павлини Михајленко.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против 
овог решења жалба није допуштена, али се 
тужбом може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, у року од 30 дана од 
дана достављања решења странци. 
 Решење доставити: Павлини Михајленко, 
Градској управи за органе Града и грађанска 
стања, Градској управи за финансије, Градској 
управи за друштвене делатности и архиви 
Градског већа Града Ниша. 

 
Број: 76-4/2023-03 
У Нишу,  24.01.2023. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

Драгана Сотировски, с.р. 
 
 

3. 
 
 На основу члана 56. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 
113/2017, 113/2017-I-други закон 95/2018 и 
114/2021), сходно чл. 56 став 1 тачка 2) и 66. 
Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 19 
и члана 77, Одлуке о организацији градских 
управа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 114/2020 и 85/2021) чл 2  став 2 тачка 31), 
члана 2 и члана  72. и 98. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020), 
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 Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној  24.01.2023. године, донело је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
 I Павлина Михајленко, дипломиранa 
правница, поставља се за вршиоца дужности 
начелника Градске управе за друштвене 
делатности, а најдуже до три месеца.   
  

II Вршилац дужности начелника Градске 
управе за друштвене делатности обавља послове 
начелника Управе и има сва права и дужности 
начелника.  
 III Вршилац дужности начелника Градске 
управе за друштвене делатности потписује се са:  
 „ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ“ 
  

IV Вршилац дужности начелника Градске 
управе за друштвене делатности за свој рад 
одговара Градском већу Града Ниша. 
  

V Вршилац дужности начелника Градске 
управе за друштвене делатности по истеку рока на 
који је постављен, распоредиће се на радно место 
на коме је био раније распоређен до постављења. 
  

VI Ово решење примењује се почев од 
25.01.2023. године.  
  

VII Решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 56. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 
113/2017, 113/2017-I- други закон, 95/2018 и 
114/2021), између осталог, прописано је да 
Градско веће може поставити вршиоца дужности - 
службеника који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће 
обављати послове начелника управе, најдуже до 
три месеца. 
  Чланом 66. Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 
143/2016 и 18/2019) прописано је да радом 
Градске управе за поједину област руководи 
начелник. За начелника градске управе за 
поједину област може бити постављено лице које 
има стечено високо образовање из одговарајуће 

научне области у односу на делокруг управе, на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање пет година радног искуства у 
струци и положен државни стручни испит за рад у 
органима државне управе. 
 Чланом 19. Одлуке о организацији Градских 
управа града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 114/2020 и 85/2021) прописано је да за 
начелника Градске управе за друштвене 
делатности, може бити постављено лице које има 
стечено високо образовање из научне области: 
Правне науке, Економске науке и испуњава остале 
услове прописане законом којим се уређују права 
и дужности из радног односа запослених у 
јединицама локалне самоуправе, а чланом 77. да 
ће Градско веће поставити вршиоце дужности 
начелника Градских управа, у складу са законом. 

Имајући у виду да  је Павлина Михајленко,  
дипломирани правник, са положеним државним 
стручним испитом као и да има тражено радно 
искусутво у струци од најмање 5 година, као и то 
да има искуства на руководећим позицијама, 
Градско веће Града Ниша констатује да испуњава 
услове прописане законом, Статутом Града Ниша 
и Одлуком о организацији градских управа града 
Ниша, и у складу са одредбма Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе, доноси Решење 
о постављењу Павлине Михајленко, за вршиоца 
дужности начелника Градске управе за друштвене 
делатности.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења жалба није допуштена, али се 
тужбом може покренути управни спор пред 
Управним судом у року од 30 дана од дана 
пријема овог решења. Тужба се предаје 
непосредно или препорученом пошиљком, на 
адресу суда: ул. Немањина бр. 9, 11000 Београд. 

Решење доставити: Павлини Михајленко, 
Градској управи за органе Града и грађанска 
стања, Градској управи за финансије, Градској 
управи за друштвене делатности и архиви 
Градског већа Града Ниша. 
 
Број: 76-5/2023-03 
У Нишу, 24.01.2023. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
Драгана Сотировски, с.р. 
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4. 
 
 На основу члана  50 став 6 и члана 56. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-
други закон, 95/2018 и 114/2021), сходно чл. 56 
став 1 тачка 12), члана 67.  Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 
143/2016 и 18/2019), чл. 19 став 5 и члана, 20. и 
77. Одлуке о организацији Градских управа града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020 
и 85/2021) , чл. 72. и 98. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020), 
 Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаноj 24.01.2023. године, донело је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 
 I Миљан Ћирковић, мастер економиста, 
поставља се за вршиоца дужности заменика 
начелника Градске управе за друштвене 
делатности, најдуже до три месеца.   
 II Вршилац дужности заменика начелника 
Градске управе за друштвене делатности има сва 
права и дужности заменика начелника.  

III Вршилац дужности заменика начелника 
Градске управе за друштвене делатности 
потписује се са:  
 „ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА 
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ“  
 IV Вршилац дужности заменика начелника 
Градске управе за друштвене делатности за свој 
рад одговара Градском већу Града Ниша. 
 V Вршилац дужности заменика начелника 
Градске управе за друштвене делатности, по 
истеку рока на који је постављен, распоредиће се 
на радно место на коме је био раније распоређен 
до постављења. 
           VI Ово решење примењује се почев од 
25.01.2023. године 
 VII Решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 56. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 
113/2017, 113/2017-I- други закон, 95/2018 и 
114/2021), између осталог, прописано је да 
Градско веће може поставити вршиоца дужности - 

службеника који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају. 

Чланом 50. истог закона прописано је да се 
заменик начелника управе поставља на исти 
начин и под истим условима као и начелник 
управе.  

Чланом 67. Статута града Ниша прописано 
је да начелник градске управе за поједину област 
има заменика који га замењује у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју 
дужност. 

 Заменик начелника градске управе за 
поједину област се поставља на исти начин и под 
истим условима као начелник градске управе за 
поједину област. 
 Чланом 19. став 6. Одлуке о организацији 
Градских управа града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 114/2020 и 85/2021) прописано 
је да за начелника Градске управе за друштвене 
делатности, може бити постављено лице које има 
стечено високо образовање из научне области: 
Правне науке, Економске науке и испуњава остале 
услове прописане законом којим се уређују права 
и дужности из радног односа запослених у 
јединицама локалне самоуправе, а чланом 20. да 
начелник може имати заменика који га замењује у 
случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност, као и да се заменик 
начелника поставља на исти начин и под истим 
условима као начелник.   

Имајући у виду да Миљан Ћирковић, 
испуњава услове прописане законом, Статутом 
Града Ниша и Одлуком о организацији градских 
управа Града Ниша, Градско веће Града Ниша 
доноси Решење о постављењу Миљана 
Ћирковића, за вршиоца дужности заменика 
начелника Градске управе за друштвене 
делатности.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења жалба није допуштена, али се 
тужбом може покренути управни спор пред 
Управним судом у року од 30 дана од дана 
пријема овог решења. Тужба се предаје 
непосредно или препорученом пошиљком, на 
адресу суда: ул. Немањина бр.9, 11000 Београд. 

Решење доставити: Миљану Ћирковићу, 
Градској управи за органе Града и грађанска 
стања, Градској управи за друштвене делатности, 
Градској управи за финансије и архиви Градског 
већа Града Ниша. 
 
Број: 76-6/2023-03 
У Нишу, 24.01.2023. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
Драгана Сотировски, с.р. 
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

5. 
 

На основу чланова 3, 16, и 17. Одлуке о 
управљању јавним паркиралиштима (''Службени 
лист Града Ниша'', бр. 49/2022),   

Градска управа за комуналне делатности и 
инспекцијске послове доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НИША 

 
Члан 1. 

 
Овим решењем одређују се јавна 

паркиралишта на територији Града Ниша на 
којима ће се вршити наплата услуге коришћења 
паркиралишта по зонама и утврђеном времену 
коришћења, временски период и дозвољено 
време паркирања у тим зонама, паркиралишта 
која су под режимом наплате а не налазе се у 
оквиру наведених зона, начин и услови 
коришћења јавних паркиралишта,  као и сектори за 
станаре на јавним паркиралиштима у зонама где 
се врши наплата услуге коришћења паркиралишта 
на територији града Ниша, на којима ће станари са 
пребивалиштем и адресом становања у 
одређеном сектору имати право на повлашћену 
зонирану паркинг карту за возило у свом 
власништву.  

 
Члан 2. 

 
На територији Града Ниша утврђује се Зона 

режима ограничена улицама: Булевар 12. 
фебруар, Ђуке Динић, Jaдранска, Мост младости, 
Краља Стевана Првовенчаног, 7 јули, Булевар 
Немањића, Војводе Мишића, Ратка Вукићевића, 
Ивана Гундулића, Хајдук Вељкова, Епископска, 
Марије Бурсаћ, Станка Власотинчанина, Доситеја 
Обрадовића, Мајке Јевросиме, Краљевића Марка, 
Југ Богданова, Обилићев венац, Вардарска, 
Генерала Милојка Лешјанина, Струмска, Кеј Кола 
Српских сестара, Кеј 29. децембра, Кнегиње 
Љубице.  

 
У Зони режима утврђују се три зоне општих 

паркиралишта: 
Екстра Зони припадају улице: Ђуке Динић, 

Николе Пашића, од Наде Томић до Милорада 
Вељковића Шпаје, Трг Републике и Поп Луке 
Лазаревића, од Николе Пашића до Цара Душана. 

Обе стране наведених улица улазе у Eкстра зону; 
Зона I је ограничена улицама: 7. јула, Краља 

Стевана Првовенчаног, Синђелићев трг, Цара 
Душана, Обилићев венац, Трг Павла Стојковића, 
Кнегиње Љубице, Генерала Милојка Лешјанина и 
Kеј Кола српских сестара и улицама које чине 
Екстра Зону без улице Ђуке Динић. Обе стране 
наведених улица улазе у Зону I; 

Зона II је ограничена улицама које чине 
границе Зоне режима (обе стране) без улице Ђуке 
Динић и улицама које чине границе Зоне I. 

 
Екстра Зона 
 
Ђуке Динић 
Николе Пашића - од Наде Томић до 

Милорада Вељковића Шпаје 
Трг Републике 
Поп Луке Лазаревића - од Николе Пашића 

до Цара Душана 
  
 Зона I 
 

− 7. јули - од Трга краља Милана до 
Краља Стефана Првовенчаног 

− Александра Ненадовића 
− Балканска 
− Боривоја Гојковића 
− Вожда Карађорђа - од Трга Краља 

Милана до Синђелићевог Трга 
− Генерала Милојка Лешјанина - од 

Књегиње Љубице до Трга Краља 
Милана 

− Генерала Транијеа 
− Давидова 
− Дрварска 
− Караџићева 
− Кеј Кола српских сестара - од 

Књегиње Љубице до 7. јула 
− Кнегиње Љубице - од Генерала 

Милојка Лешјанина до Николе 
Пашића 

− Косте Стаменковића - од Николе 
Пашића до Цара Душана 

− Краља Стевана Првовенчаног - од 
Синђелићевог трга до 7. јула 

− Лоле Рибара - од Синђелићевог 
трга до 7. јула 

− Мачванска - од Краља Стевана 
Првовенчаног до 7. јула 

− Милорада Вељковића Шпаје  
− Мише Блама (бивша Скопљанска) 
− Момчила Поповића - од Трга 

Павла Стојковића до Обилићевог 
венца 

− Наде Томић 
− Николе Пашића, од Цара Душана 

до Наде Томић и од Милорада 
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Вељковића Шпаје до Књегиње 
Љубице 

− Обилићев венац - од Момчила 
Поповића до Обреновићеве 

− Орловића Павла - од Вожда 
Карађорђа до 7. јула 

− Светосавска - од Краља Стевана 
Првовенчаног до 7. јула 

− Светозара Марковића 
− Синђелићев трг  
− Страхињића Бана 
− Трг Павла Стојковића 
− Цара Душана - од Обреновићеве 

до Мије Петровића 
 

 Зона II 
 

− 7. јули - од Краља Стевана 
Првовенчаног до Булевара 
Немањића 

− Анете Андрејевић 
− Булевар 12. фебруар, од 

Шуматовачке до Ђуке Динић 
− Вардарска - од Обилићевог венца 

до Генерала Милојка Лешјанина 
− Војводе Вука 
− Војводе Мишића 
− Војводе Степе 
− Војводе Танкосића - од 7. јула до 

Војводе Мишића 
− Генерала Боже Јанковића 
− Генерала Милојка Лешјанина - од 

Вардарске до Књегиње Љубице 
− Делиградска 
− Дечанска 
− Добриле Трајковић 
− Добричка 
− Доситеја Обрадовића 
− Др Петра Вучинића 
− Душка Радовића 
− Епископска 
− Зеленгорска 
− Ивана Гундулића 
− Јабланичка 
− Јанка Веселиновића 
− Јелене Димитријевић 
− Јеронимова 
− Јована Ристића  
− Јована Скерлића - од Ћирила и 

Методија до Војводе Мишића 
− Јосифа Панчића 
− Југ Богданова - од Трга Павла 

Стојковића до Краљевића Марка 
− Југовићева 
− Катићева 
− Кеј 29 децембра, до броја 20 
− Кеј Кола Српских сестара - од 

Књегиње Љубице до Струмске 

− Кеј Мике Палигорића - од 
Булевара 12. фебруар до 
Универзитетског трга 

− Кнегиње Љубице - од Генерала 
Милојка Лешјанина до Булевара 
12. фебруар 

− Козарачка 
− Косте Стаменковић - од Цара 

Душана до Рајићеве 
− Краља Вукашина 
− Краља Стевана Првовенчаног - од 

7. јула до Моста младости 
− Краљевића Марка - од Мајке 

Јевросиме до Југ Богданове 
− Лоле Рибара - од 7. јула до Кеја 

29. децембар 
− Љубићска 
− Марије Бурсаћ 
− Мачванска - од 7. јула до Кеја 29. 

децембар 
− Мије Петровић 
− Милентијева 
− Младих (бивша Орловића Павла) - 

од 7. јула до Кеја 29. децембра  
− Момчила Поповића - од 

Обилићевог венца до Стојана 
Новаковића 

− Новопазарска - од Сретена 
Стефановића до Вардарске 

− Облачића Рада 
− Обилићев венац  
− Обреновићева - од Цара Душана 

до Трга 14. октобар 
− Паркиралиште са прилазом из 

улице Ђуке Динић код Аутобуске 
станице („Ровче") 

− Првомајска 
− Прешернова 
− Пријездина 
− Приморска 
− Рајићева 
− Ратка Вукичевића - од Учитељ 

Милине до Војводе Мишића 
− Светосавска - од 7. јула до Кеја 29. 

Децембар 
− Сестре Баковић 
− Соколска 
− Сретена Стефановића 
− Станка Власотинчанина 
− Стојана Новаковића 
− Струмска 
− Тодора Миловановића 
− Томе Росандића 
− Топличина 
− Трг 14. октобар 
− Трг Краља Александра 
− Трг Учитељ Тасе 
− Учитељ Милина 
− Учитељ Тасина 
− Франца Розмана 
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− Хајдук Вељкова  
− Хиландарска  
− Цара Душана - од Мије Петровића 

до Војводе Мишића 
− Цвијићева - од 7. јула до Ћирила и 

Методија 
− Ћирила и Методија 
− Шуматовачка - од Универзитетског 

трга до Булевара 12. фебруар. 
 
Општa паркиралиштa на територији Града 

Ниша на којем се врши наплата услуге коришћења 
паркиралишта, као у режиму паркирања 
одређеном за Екстра зону, а налазe се изван 
зонираног подручја, су: 

− Булевар Немањића у зони пијаце 
Криве ливаде. 

− улица Бошка Бухе. 
 
Општа паркиралишта на територији Града 

Ниша на којима се врши наплата услуге 
коришћења паркиралишта, као у режиму 
паркирања одређеном за Зону II, а налазе се 
изван зонираног подручја, су:  

− улица 9. бригаде са прилазима, 
− улица Зетска, 
− улица Париске комуне, од Булевара 

Немањића до Бранка Крсмановића, 
− улица Цара Душана, од Војводе 

Мишића до Булевара др Зорана 
Ђинђића, 

− плато поред Спортске хале „Чаир" са 
прилазом из улице 9. бригаде, 

− простор око Спортског центра „Чаир" 
− улица Слободана Димитријевића. 
 

Члан 3. 
 

Наплата услуге коришћења општих 
паркиралиштима, у зони режима, из тачке II овог 
решења врши се  радним даном у периоду од 07 h 
до 21 h и суботом од 07 h до 14 h. Недељом се 
режим не примењује.  

Ограничење трајања паркирања у Екстра 
зони је 60 минута. Ограничење трајања 
паркирања у Зони I је 120 минута. Ограничење 
трајања паркирања у Зони II је 180 минута.  

На општим паркиралиштима, одређеним и 
категорисаним из тачке 2 овог решења, наплата 
паркирања се врши у складу са прописаним 
временским ограничењем или у дневном трајању, 
плаћањем сатне, вишесатне или накнадно, 
плаћањем дневне паркинг карте.   

Корисник плаћа услугу коришћења општег 
паркиралишта унапред куповином паркинг карте 
или електронским путем.  

Паркирање од стране истог корисника у 
истој зони може отпочети након 30 минута од 
истека прописаног временског ограничења. 

Временско ограничење трајања паркирања 
на посебно обележеним паркинг местима 
резервисаним за одређене категорије особа са 
инвалидитетом које не плаћају услугу паркирања у 
Екстра зони, Зони I и Зони II износи 240 минута и 
примењује се радним даном од 07 h до 21 h и 
суботом од 07 h до 14 h.   

 
Члан 4. 

 
  Посебна паркиралишта на територији Града 
Ниша на којима се врши наплата услуге 
коришћења паркиралишта по започетом сату, у 
периоду од 00 h до 24 h током целе недеље, а 
налазе се у Зони режима, у режиму паркирања без 
временског ограничења су: 

− паркиралиште са прилазом из улице 
Светозара Марковића, 

− паркиралиште са прилазом из улице 
Војводе Танкосића (поред Дома 
здравља), 

  паркиралиште са прилазом из улице 
Страхињића Бана (ТЦ „Амбасадор“). 

Посебно паркиралиште на територији 
Града Ниша на којем се врши наплата услуге 
коришћења паркиралишта по започетом сату, у 
периоду од 00 h до 24 h током целе недеље, а 
налази се изван Зоне режима, у режиму 
паркирања без временског ограничења је: 

− паркиралиште поред стадиона ФК 
Радничког (прилаз из улице 
Зетске). 

   Посебно паркиралиште на територији Града 
Ниша на којем се врши наплата услуге коришћења 
паркиралишта, као у режиму паркирања 
одређеном за Зону II, а налази се изван Зоне 
режима је: 

−  паркиралиште са прилазом из 
улице Бранка Крсмановића. 

 Временско ограничење трајања паркирања 
на посебно обележеним паркинг местима 
резервисаним за одређене категорије особа са 
инвалидитетом на посебним паркиралиштима из 
овог члана износи 240 минута и примењује се 
свим данима током недеље у периоду од 00 h до 
24 h. 
 Уколико корисници паркиралишта користе 
посебно обележена паркинг места дуже од 
ограничења предвиђеног ставом 4. овог члана, 
након истека временског ограничења подлежу 
наплати услуге коришћења паркиралишта по 
започетом сату као и остали корисници услуге 
паркирања на посебним паркиралиштима. 

 
Члан 5. 

 
У оквиру паркиралишта, одређених чланом 

2. и 4. овог решења, одређују се следећи сектори 
за станаре: 
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 Сектор 1:  

Улица Број 
Анете Андрејевић сви укључени 
Булевар 12. фебруар 1-27 и 2-42а 
Добричка сви укључени 
Ђуке Динић сви укључени 
Јелене Димитријевић сви укључени 
Кеј Мике Палигорића сви укључени 
Универзитетски трг сви укључени 
Франца Розмана сви укључени 
Шуматовачка 1-15а и 2-30 

 
  
 
 Сектор 2: 

 
Улица Број 
7. јула 1-25а 
Јеронимова сви укључени 
Кеј 29. децембра сви укључени 
Краља Стевана Првовенчаног 17а-29 и 40-56 
Лоле Рибара 13а-21 и 18-26 
Мачванска 17-25 и 18-30 
Милентијева сви укључени 
Светосавска 9-17 и 10-20 
 
  
 Сектор 3: 

 
Улица Број 
7. јула 2-24 
Вождa Карађорђа 1-21 
Краља Стевана Првовенчаног 1-17 и 2-36 
Лоле Рибара 1-13 и 2-16а 
Мачванска 1-15 и 2-16 
Младих сви укључени 
Орловића Павла 1-7 и 2-22 
Синђелићев трг 1-9 и 2-6 
Стахињића Бана сви укључени 
Светосавска  1-7а и 2-8 
Трг краља Милана сви укључени 

 
 Сектор 4: 
 
Улица Број 
7. јула 27-35 и 26-40 
Булевар Немањића 1-11 и 2-14 
Војводе Мишића 93-113 и 40-62 
Војводе Степе 1-31 и 2-24 
Војводе Танкосића 3-11 и 10-42 
Вожда Карађорђа 23-55 
Добриле Трајковић сви укључени 
Зеленгорска  сви укључени 
Јована Скерлића 1-15д и 2-16 
Првомајска 41-69 и 22-58б 
Тодора Миловановића сви укључени 
Ћирила и Методија 1-37а и 2а-34 
Цвијићева 21-45а и 16-26 

 

  
 Сектор 5: 

 
Улица Број 
Вардарска сви укључени 
Генерала Милојка Лешјанина 41-51 и 30-48 
Др Петра Вучинића сви укључени 
Јована Ристића сви укључени 
Југ Богданова 1-3 и 2-2а 
Југовићева 
Кеј Кола српских сестара 

1-41 и 2-38 
29-37 

Књегиње Љубице 1-13 
Козарачка сви укључени 
Новопазарска 1-11 и 2-12 
Обилићев венац 15-119 и 26-108 
Радована Лале Ђурића               сви укључени                     
Соколска сви укључени 
Сретена Стефановића сви укључени 
Струмска сви укључени 
Топличина сви укључени 
Трг краља Алекс. Ујединитеља 2-6 и 11а-11б 
Душка Радовића сви укључени 

  
 Сектор 6: 

 
Улица Број 
Александра Ненадовића сви укључени 
Балканска  сви укључени 
Боривоја Гојковића сви укључени 
Генерала Милојка Лешјанина 
Давидова 

1-39 и 2-28 
сви укључени 

Дрварска сви укључени 
Кеј Кола српских сестара 1-27 
Књегиње Љубице 2-12 
Милорада Вељковића Шпаје сви укључени 
Николе Пашића 32а-50 и 59-67 
Обреновићева 2-82 
Скопљанска сви укључени 
Светозара Марковића 23-41 и 24-40 
Трг краља Алекс. Ујединитеља 1-11 
Трг Павла Стојковића сви укључени 

 
 Сектор 7: 
 

Улица Број 
Вожда Карађорђа 2-24 
Генерала Транијеа сви укључени 
Караџићева сви укључени 
Копитарева сви укључени 
Косте Стаменковића 1-7 и 2-6 
Наде Томић сви укључени 
Николе Пашића 1-49 и 2-32 
Обреновићева 1-53 
Поп Луке Лазаревића 4,5,6 
Синђелићев трг 8-28 
Светозара Марковића 1-21 и 2-22 
Трг Републике сви укључени 
Цара Душана 1-47б и 2-62 
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 Сектор 8: 
 

Улица Број 
9. бригаде сви укључени 
9. бригаде II прилаз 
Булевар др Зорана Ђинђића 

сви укључени 
42,42а,42б и 44 

Војводе Вука сви укључени 
Војводе Мишића 1-89 и 2-36 
Вожда Карађорђа 68-116 
Генерала Боже Јанковића 
Генерала Черњајева 

сви укључени 
сви укључени 

Зетска сви укључени 
Јосифа Панчића сви укључени 
Краља Вукашина сви укључени 
Прешернова сви укључени 
Приморска сви укључени 
Првомајска 1-37 и 2-18 
Ратка Вукићевића сви укључени 
Сестре Баковић сви укључени 
Синђелићев трг 11-31 
Слободана Димитријевића сви укључени 
Учитељ Милина 31-43 и 20-22 
Томе Росандића сви укључени 
Хајдук Вељкова 1-29 и 2-18 
Цара Душана 49-107 и 64-170 

Сектор 9: 
 

Улица Број 
Делиградска сви укључени 
Дечанска сви укључени 
Доситеја Обрадовића сви укључени 
Епископска 1-37 и 2-52 
Ивана Гундулића     сви укључени 
Јабланичка сви укључени 
Јанка Веселиновића сви укључени 
Југ Богданова 5-39 и 4-30 
Катићева 1-35 и 2-34 
Косте Стаменковића 
Љубићска 
Mарије Бурсаћ 

9-19 и 8-16 
сви укључени 
сви укључени 

Мије Петровића сви укључени 
Милице Ракић сви укључени 
Момчила Поповића сви укључени 
Обилићев венац 1-13 и 2-24 
Облачић Рада сви укључени 
Обреновићева 57-59 и 84-124 
Поп Луке Лазаревића 1, 2 
Пријездина сви укључени 
Рајићева сви укључени 
Станка Власотинчанина  сви укључени 
Стојана Новаковића сви укључени 
Трг 14. октобар 
Трг Учитељ Тасе  

сви укључени 
сви укључени 

Учитељ Милина 1-29 и 2-16 
Учитељ Тасина сви укључени 
Хајдук Вељкова 31-51 и 20-50 
Хиландарска сви укључени 

      
 

 Сектор 10: 
 

Улица Број 
Бранка Крсмановића 22 
Париске комуне непарни од 1-17 
Бошка Бухе сви укључени 
Мајора Тепића 14 

 
 Сектор 11: 
 Улица                                         Број 
     Париске комуне                         2-12 и 19-25 
 Бранка Крсмановића                33-59 
 Криви Вир                                  сви укључени 
 Криве Ливаде                            сви укључени 
 Народних хероја                       сви укључени  
 Електронска                              сви укључени 
 Византијски булевар                2-22  
 Романијска улица                    1-19                                                   

 
Станарски сектори 6 и 7 припадају Екстра 

зони и Зони I, станарски сектор 3 припада Зони I, а 
станарски сектори 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 припадају 
Зони II усвојене Зоне режима.  

Станари са пребивалиштем и адресом 
становања у одређеном сектору имају право на 
повлашћену зонирану паркинг карту за возило у 
свом власништву, у складу са чланом 6. овог 
решења.   

 
Члан 6. 

 
Физичка лица (станари) могу паркиралишта 

из члана 2. и 4. овог решења користити уз 
повлашћену паркинг карту.  

Правна лица и предузетници (корисници 
пословног простора) могу паркиралишта из члана 
2.овог решења, осим паркиралишта која се налазе 
у Екстра зони, користити уз повлашћену паркинг 
карту.      

Повлашћене паркинг карте издаје надлежно 
предузеће. 

Основ за стицање права на повлашћену 
зонирану паркинг карту за станаре представљају 
важећа лична карта подносиоца захтева под 
условом да се пребивалиште и адреса стана 
налазе у станарском сектору утврђеном чланом 5. 
решења, и важећа саобраћајна дозвола за возило 
у власништву подносиоца захтева, осим у случају 
када подносилац захтева (станар у станарском 
сектору) користи аутомобил по уговору о лизингу. 

Повлашћена зонирана паркинг карта за 
станаре одговарајућег станарског сектора може 
бити издата подносиоцу захтева највише за 2 
(два) возила у свом власништву. 

Особе са инвалидитетом који су станари 
улица у одређеном зонираном станарском сектору 
могу користити паркиралишта из члана 2. 
бесплатно. Бесплатну паркинг карту за особе са 
инвалидитетом издаје надлежно предузеће 
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искључиво на основу одговарајућег акта Градске 
управе за друштвене делатности, који је 
подносилац захтева дужан да приложи уз захтев. 

Правна лица и предузетници могу 
паркиралишта из члана 2. осим паркиралишта која 
се налазе у Екстра зони, користити на основу 
повлашћене паркинг карте које се издају за 
највише три службена  возила у власништву. 

 
Члан 7. 
  

 Градска управа за комуналне делатности и 
инспекцијске послове може, својим решењем, 
одобрити резервацију општих паркиралишта 
државним органима, органима јединица локалне 
самоуправе, јавним службама, дипломатским и 
другим страним представницима, другим правним 
лицима и предузетницима. 
 Изузетно, Градска управа за комуналне 
делатности и инспекцијске послове, може својим 
решењем одобрити бесплатну резервацију 
паркинг места на општим паркиралиштима 
државним органима, органима јединица локалне 
самоуправе, јавним службама, дипломатским и 
другим страним представништвима, кад за то 
постоји оправдана потреба у циљу обављања и 
извршавања послова из надлежности подносиоца 
захтева. 
  Право на бесплатну резервацију паркинг 
места на општим паркиралиштима подносилац 
захтева може  остварити под условом да је у 
саобраћајној дозволи уписан као власник, односно 
корисник службеног возила по основу уговора о 
лизингу или уговора о закупу. 
 Подносилац захтева је обавезан да уз 
захтев за  резервацију паркинг места поднесе: 
 1.фотокопију решења Агенције за привредне 
регистре, односно оснивачки акт, 
 2.фотокопију уговора о купопродаји или 
закупу пословног простора, 
 3.фотокопију саобраћајне дозволе, потврде 
о регистрацији или уговора о закупу, односно 
уговора о     лизингу (за бесплатне резервације). 
 Подносилац је у обавези да у захтеву 
наведе: назив улице, број паркинг места и период 
коришћења. 
 Градска управа  за комуналне делатности и 
инспекцијске послове утврђује испуњеност услова 
за одобрење резервације паркинг места на основу 
захтева подносиоца, постојећих потреба 
корисника за паркирањем и капацитета 
појединачног паркиралишта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Резервација паркинг места на општем 
паркиралишту може се одобрити у временском 
периоду најдуже до годину дана.  
  Коришћење резервисаних паркинг места 
може се одобрити у времену од 07 h до 17 h или у 
времену од 00 h до 24 h.  
 На основу Решења којим се одобрава 
резервација паркинг места надлежно предузеће 

ће, у складу са важећим ценовником, кориснику 
наплатити услугу коришћења резервације општих 
паркиралишта и резервисана паркинг места 
посебно обележити саобраћајном сигнализацијом. 
У решење којим се одобрава бесплатна 
резервација могу се унети регистарске ознаке 
возила која ће користити резервисана паркинг 
места.  Уколико корисник резервисано 
паркинг место не користи у складу са издатим 
одобрењем, Градско веће Града Ниша, може, на 
основу записника надлежне инспекције о 
утврђеној неправилности у коришћењу 
резервисаног паркинг места, укинути решење 
којим се одобрава резервација паркинг места и 
пре истека периода важења одобрења. 

 
Члан 8. 

 
Даном ступања на снагу овог решења 

престаје да важи Решење о одређивању јавних 
паркиралишта на територији Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 89/2022). 

 
Члан 9. 

 
Ово решење ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 
 
 

Број:  164/2023-09 
У Нишу, 25.1.2023. године 

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
                                
                    

             
В.Д. НАЧЕЛНИКА 

   Душица Јанојлић, с.р. 
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