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 На основу члана 33. Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника на 
територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број  1/2016-пречишћен текст и 18/2017) и 
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),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 01.03.2019. године донело је 
  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 о изменама Тарифног система у јавном градском и приградском превозу 

путника на територији Града Ниша 
 

I 

У Taрифном систему у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 38/2016), у тачки IV „Модел за формирање цена карата“, 
подтачка Б1 „Месечне претплатне карте“: износ „25.283,00“ замењује се износом „26.547,00“. 

 
II 

У осталом делу Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на 
територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 38/2016), остаје непромењен. 

 

III 

 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Града Ниша". 
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Образложење 

 

 Правни основ за доношење Tарифног система је члан 33. Одлуке о jaвном градском и 
приградском превозу путника на територији града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 1/2016-
пречишћен текст и 18/2017) којим је прописано да Тарифни систем доноси Градско веће Града 
Ниша. 

 Тарифни систем обухвата скуп начела и принципа по којима се утврђују цене услуге 
превоза, организује продаја возних исправа и систем наплате услуге превоза, подручја примене, 
систем карата, модел и остали елеметни за формирање цене услуга. 

 Повод за измене Тарифног система је иницијатива ЈКП Дирекција за јавни превоз града 
Ниша број 286/19 од 12.02.2019. године којом се указује на неопходност повећања границе 
примања за лица старија од 70 година која остварују попуст од 50% од редовних цена карата. 

 У тачки IV Taрифног система у јавном градском и приградском превозу путника на 
територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 38/2016), у оквиру модела за 
формирање цена карата предвиђене су вредности социјалног попуста за поједине социјалне групе.  

 У складу са наведеном иницијативом, предложеним Решењем о изменама Тарифног 
система, у оквиру тачке IV, доњи гранични износ месечних примања од 25.283,00 динара, за лица 
старија од 70 година која остварују право на попуст од 50%, замењује се новим износом од 
26.547,00 динара. 

 На основу наведеног, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, 
израдио је нацрт Решења о изменама Тaрифног система у јавном градском и приградском превозу 
путника на територији Града Ниша. 

 

 

 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 

 
 СЕКРЕТАР 

 
 

Владислава Ивковић 
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