
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 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (Службени лист Града 
Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 03.12.2012. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу 

путника на територији Града Ниша

I

Утврђују  се  цене услугa  превоза   у  јавном градском и  приградском превозу  путника  на 
територији Града Ниша са урачунатим ПДВ-ом на следећи начин:

1. Цене месечних претплатних карата:

р.бр. Категорија корисника
врста 
(зона)

ЦЕНЕ СА 
ПДВ-ом 

(дин)

Износ 
ПДВ-а
(дин)

1
месечне карте за организовани превоз радника "на 
име"

I 1,800.00 133.33
2 I+II 2,395.00 177.41
3 I+II+III 3,005.00 222.59
4 I+II+III+IV 3,600.00 266.67

   

5

месечне карте за превоз ученика основних школа 

I 1,080.00 80.00
6 I+II 1,435.00 106.30
7 I+II+III 1,800.00 133.33
8 I+II+III+IV 2,160.00 160.00

   
9

месечне карте за превоз редовних ученика средњих 
школа 

I 1,260.00 93.33
10 I+II 1,675.00 124.07
11 I+II+III 2,105.00 155.93
12 I+II+III+IV 2,520.00 186.67

   

13
месечне карте за превоз редовних  студената (до 26 
год. старости) 

I 1,260.00 93.33
14 I+II 1,675.00 124.07
15 I+II+III 2,105.00 155.93
16 I+II+III+IV 2,520.00 186.67

   
17 месечне карте за превоз: пензионера, чија је висина 

пензије до 20% изнад  нивоа социјалне сигурности, 
пензионера од 65 до 70 година живота чија  примања 
по основу права на пензију не прелазе најнижи износ 
пензије* у Републици Србији,  војних инвалида рата од 
V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII 
групе, са пребивалиштем на територији града Ниша

I 1,260.00 93.33
18 I+II 1,675.00 124.07
19 I+II+III 2,105.00 155.93

20 I+II+III+IV 2,520.00 186.67

*најнижи износ пензије утврђује се према подацима Републичког фонда за пензијско инвалидско осигурање

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0000cc/85.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#ZK46_95
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0000cc/85.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk31/11


1.1.Цене месечних претплатних карата за ученике основних школа  за унутарзонска и 
међузонска кретањa од друге до четврте зоне

р.бр. Категорија корисника врста (зона)
ЦЕНЕ СА 
ПДВ-ом 

(дин)

Износ 
ПДВ-а
(дин)

1 Мeсечне претплатне карте за ученике 
основних школа за унутарзонска и 
међузонска кретања од друге до четврте 
зоне

у једној зони (II , III, IV) 1,080.00 80.00

2 у две зоне (II+III, III+IV) 1,435.00 106.30

3 у три зоне (II+III+IV) 1,800.00 133.33

2. Цена карата за једну непрекидну вожњу:

Карте за једну непрекидну вожњу:
ЦЕНЕ СА ПДВ-ом 

(дин)
Износ

 ПДВ-а     (дин)

I (у једној зони) 50 3.70
I+II (у две зоне) 70 5.19

I+II+III (у три зоне) 80 5.93
I+II+III+IV (у четири зоне) 90 6.67

3.Цене полумесечних карата:



р.бр. Категорија корисника
врста 
(зона)

ЦЕНЕ СА 
ПДВ-ом 

(дин)

Износ 
ПДВ-а
(дин)

1
полумесечне карте за организовани превоз радника 
"на име"

I 900.00 66.67
2 I+II 1,200.00 88.85
3 I+II+III 1,505.00 111.44
4 I+II+III+IV 1,800.00 133.33

   

5
полумесечне карте за превоз ученика основних школа
 

I 540.00 40.00
6 I+II 720.00 53.30
7 I+II+III 900.00 66.67
8 I+II+III+IV 1,080.00 80.00

   
9

полумесечне карте за превоз редовних ученика 
средњих школа 

I 630.00 46.67
10 I+II 840.00 62.18
11 I+II+III 1,055.00 78.11
12 I+II+III+IV 1,260.00 93.33

   

12
полумесечне карте за превоз редовних  студената (до 
26 год. старости) 

I 630.00 46.67
14 I+II 840.00 62.18
15 I+II+III 1,055.00 78.11
16 I+II+III+IV 1,260.00 93.33

   
17 полумесечне карте за превоз: пензионера, чија је 

висина пензије до 20% изнад нивоа социјалне 
сигурности, пензионера од 65 до 70 година живота 
чија  примања по основу права на пензију не прелазе 
најнижи износ пензије* у Републици Србији, војних 
инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида 
рата од V до VII групе, са пребивалиштем на 
територији града Ниша

I 630.00 46.67
18 I+II 840.00 62.18
19 I+II+III 1,055.00 78.11

20 I+II+III+IV 1,260.00 93.33

*најнижи износ пензије утврђује се према подацима Републичког фонда за пензијско инвалидско осигурање

3.1  Цене  полумесечних  претплатних  карата  за  ученике  основних  школа  за 
унутарзонска и међузонска кретањa од друге до четврте зоне

р.бр. Категорија корисника врста (зона)
ЦЕНЕ СА 
ПДВ-ом 

(дин)

Износ 
ПДВ-а
(дин)

1 Полумeсечне претплатне карте за 
ученике основних школа за 
унутарзонска и међузонска кретања од 
друге до четврте зоне 

у једној зони (II, III, IV) 540.00 40.00

2 у две зоне (II+III, III+IV) 720.00 53.30

3 у три зоне (II+III+IV) 900.00 66.67

                



   4.  Цена доплатне карте:

Цена доплатне карте износи 1.000,00 динара са урачунатим ПДВ.

5. Бесплатна и повлашћења 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. 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 oд IV групе; 
- цивилни инвалиди 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; 
- лица са утврђеним губитком радне способности према прописима о раду и о 

пензијском и инвалидском осигурању; 
- лица са утврђеним потпуним губитком радне способности према прописима о 

раду и о пензијском и инвалидском осигурању; 
- лица са утврђеним телесним оштећењем од 70% до 100%; 
- слепа лица и њихови пратиоци; 
- лица умерено, теже, тешко и вишеструко ометена у менталном развоју и лица 

оболела од аутизма са пратиоцем; 
- лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења 

са пратиоцем; 
- лица оболела од параплегије, квадриплегије, церебралне и дечије парализе и 

мултипле склерозе са пратиоцем; 
- лица оболела од рака и са стомом; 
- лица са Дауновим синдромом са пратиоцем; 
- глува и наглува лица.

Лица из  ове  алинеје за  остваривање  права  на  бесплатан  превоз  у  градском  и 
приградском превозу подносе захтев са доказом о степену инвалидитета 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. 



6. Бесплатна и повлашћења вожња за избегла и интерно-расељена лица:

Избегла и интерно расељена лица могу остварити сва права у складу са овим решењем, 
уколико имају боравиште на територији Града Ниша. 

Избегла лица свој статус и место боравишта доказују:
• фотокопијом избегличке легитимације

Интерно расељена лица свој статус и место боравишта доказују:
• фотокопијом личне карте,
• фотокопијом легитимације интерно расељеног лица и
• фотокопијом пријаве боравишта код Полицијске управе у Нишу.

      II

Даном почетка примене овог решења престаје да важи  Решењe Градског већа Града Ниша 
о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша", број  71/2011).

III

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша", а примењиваће се од 15. децембра 2012. године.

        
                                                                                                      

                                                              
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број: 1284-18/2012-03
У Нишу, 03.12.2012. године

       
   Председник

     Проф. др Зоран Перишић


