
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), 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) и члана 12. 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист 
Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 07.06.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања 
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2011. годину. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2011. годину доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Милен Николић, директор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 
Ниша и Љубиша Крстић, председник Управног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз 
Града Ниша. 
 
 
  
 
Број: 541-5/2011-03 
Датум: 07.06.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 

 
 
 
 



На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 
107/2005 и 108/2005), члана 19. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа Дирекција за јавни превоз Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
20/2011) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 
88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ______ 2011. године, 
донела је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
I 
 

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни 
превоз Града Ниша за 2011. годину, усвојен  Oдлуком Управног одбора ЈКП  
Дирекција за јавни превоз Града Ниша, број 09/11 од 13.05.2011. године. 

 
 

II 
 

Ово решење доставити: Јавном комуналном предузећу Дирекција за 
јавни превоз Града Ниша, Управи за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке. 

 
 
 

Број: _____________ 
 
У Нишу, _____ 2011. године 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК 
 

  Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 
Управни одбор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Одлуком број 

09/11 од 13.05.2011. године, усвојио је Програм пословања за 2011. годину и 
исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на 
даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.  

 
Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 

набавке је мишљењем број 11-796 /2011 од 20.05.2011. године, констатовала да 
Програм садржи све обавезне елементе, као и да је пројекција зарада у 2011. 
години у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“, број 54/2010, 73/2010 и 101/2010). 

 
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући 

достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим 
законским прописима и израдила нацрт решења као у диспозитиву. 

  
  
  

  
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
  
 

 
НАЧЕЛНИК 

 
 

Владислава Ивковић  
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1. ПРОФИЛ 
 

1.1 ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ 
 

Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша  са седиштем у Нишу  је 
основано Одлуком Скупштине града Ниша од 25.03.2011.године. ( Сл.лист града Ниша бр.15/2011). ЈКП 
Дирекција за јавни превоз је званично регистрована код Агенције за привредне регистре 11.05.2011. године. 

Претежна делатност предузећа су услуге у копненом саобраћају (52.21).  Дакле, град Ниш је 
основао ово предузеће за обављање послова организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног 
система у превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ниша. 

Предузеће ће почети са обављањем делатности за које је регистровано од 01. јула 2011. године. 
 

Делатност предузећа обухвата:   
1. штампање и дистрибуција легитимација за превоз, појединачних  месечних и полумесечних 

превозних  
карата,  

2. израда и контрола остваривања реда вожње,  
3. предлагање привремене или трајне корекције реда вожње,  
4. контрола превозних карата, исправа путника у возилима као и наплата доплатних карата,  
5. предлагање мера на отклањању ванредних околности које ометају  нормално  

функционисање јавног превоза,  
6. предлагање изгледа и дизајна информационих ознака истакнутих на спољашности возила,  
7. идентификационих ознака за возно особље, као и легитимација за превоз, месечних карата и  

појединачних карата,  
8. оганизовање постављања обавештења путницима на стајалиштима и терминусима,  
9. пријем извештаја превозника о реализацији превоза,  
10. пренос средстава добијених од продаје возних карата превозницима,  
11. контрола квалитета рада са предлогом за наплату казни,  
12. опште информисање путника.  

 
 

1.2  ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ 

ЈКП „Дирекција за јавни превоз“ града Ниша као предузеће чији је оснивач град, послује у складу са 
позитивним прописима а нарочито са актима који посебно регулишу рад Јавног предузећа, а то су: 
 

• Закон о јавним предузећима и делатностима од општег интереса („Сл.гласник РС“ бр. 
25/2000,25/2002,107/2005 и 108/2005-испр. и 123/2007 -др.закон); 

• Закон о привредним друштвима   („Сл.гласник РС“ бр. 125/2004); 
• Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 16/97 и 42/98); 
• Закон о облигационим односима ( Сл.лист СФРЈ 29/78,39/85, 45/89 и 57/89 и Сл.лист СРЈ 31/93); 
• Закон о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 116/2008);  
• Закон о раду (Сл.гласник РС 24/2005, 61/2005 и 54/2009); 
• Закон о безбедности саобраћаја на путевима ( Сл. гласник РС 41/2009, 53/2010); 
• Ревидиран меморандум о буџету, економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијом 

за  2012. и 2013. годину (Сл. гласник РС 102/10); 
• Одлука о комуналним делатностима („Сл. лист града Ниша“ бр. 32/2007-пречишћен 

текст,40/2007,11/2009 и 66/2010) 
• Одлука о превозу путника у градском и приградском саобраћају 
• Одлука о оснивању ЈКП „Дирекција за јавни превоз“ (Сл. лист града Ниша  бр. 15/2011) 
• Статут ЈКП „Дирекција за јавни превоз града Ниша“. 
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1.3  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

У организационом смислу ЈКП „Дирекција за јавни превоз“ града Ниша је јединствена целина, а 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији уређена је организација, управљање и 
руковођење пословањем предузећа. 

Ради успешног обављања делатности предузећа, боље и ефикасније организације рада, а у 
зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, унутрашња организација рада предузећа је 
извршена по секторима и службама. Организациона шема предузећа приказана је на слици 1: 
 

   

  Директор 
Заменик директора 

  

 
 

       

        

Сектор за контролу 
и развој система 
јавног превоза 

   Сектор за економске, 
правне и опште послове  

            
           

Служба за 
контролу 
јавног 
превоза 

 

Служба за 
мониторинг и 

развој 
система 

 
Служба за 
финансије и 

рачуноводство 
 

Служба за 
комерцијалне, 

правне и 
опште послове 

 
Слика 1. организациона шема 

 

1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА 

Своје приходе ЈКП „Дирекција за јавни превоз“ града Ниша остварује путем накнаде за извршене 
услуге а која се уплаћује из буџета града. 
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2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2011. годину 
 

Дирекција за јавни превоз тежи да послује као савремено модерно и функционално предузеће које 
ће низом дугорочних опредељења  унапредити и развити систем ЈГПП. Имплеметацијом савремених 
технолошких решења, услуге које се пружају у систему ЈГПП биће подигнуте на највиши ниво. Визија 
предузећа је стварање система ЈГПП који би по квалитету био препознатљив и служио као узор системима 
ЈГПП осталих градова у земљи. 
 Основ за израду програма је Ревидиран меморандум о буџету, економској и фискалној политици за 
2011. годину са пројекцијом за 2012. и 2013. годину (Сл. гласник РС 102/10), као и Закон о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл. гласник РС бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 
108/2005), Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), Уредба о поступку 
привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локане 
самоуправе (Сл. гласник РС бр. 06/2006), Уредба о начину контроле обрачуна исплате зарада у јавним 
предузећима (Сл. гласник РС бр. 05/2006) и планирани укупни приходи и расходи неопходни за нормално 
пословање предузећа. 
 

2.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 

           Фактори који ће са већим или мањим интензитетом утицати на рад предузећа су екстерни и интерни, 
узимајући у обзир макроекономску стабилност и процес структурног прилагођавања за 2011. годину. 

• Екстерне факторе чине: 

1. Ограничавање поште и личне потрошње 

2. Смањење економске моћи физичких лица ( грађана ) 

• Интерне факторе чине 

1. Коришћење капацитета 

2. Организација рада 

3. Спровођење донете пословне политике 

           У складу са делатношћу предузећа ЈКП „Дирекција за јавни превоз“ града Ниша ће посебну пажњу 
посветити изналажењу нових области за иновирање и проширавање поља деловања, са циљем давања 
доприноса поузданијем, савременијем и лакшем функционисању органа града и комуникације са 
корисницима првенствено са грађанима. 

Град представља сложени систем разноврсних функција које су просторно разуђене. Задатак 
саобраћајног система је да повеже удаљене просторе и садржаје и оствари њихово функционално 
јединство. Из овога произилази да систем ЈГПП представља окосницу транспортног система града и у 
планирању будућег развоја града заузима изузетно значајно место. Због тога је веома битно да се пред 
постојећи интегрисани тарифни систем ЈГПП поставе циљеви који ће омогућити његово стално 
напредовање и усавршавање. Истичу се следећи циљеви на којима Дирекција за јавни превоз треба да 
фокусира своје активности: 

a) Побољшање система контроле и наплате у ЈГПП-у 
б)   Задовољење потреба свих интересних група 

 в)   Побољшање информисаности путника.  
 г)   Унапређење ГПС система.  
 д)   Креирање и одржавање WEB странице јавног градског и приградског превоза.  
 ђ)  Утврђивање дужина линија у оквиру ЈГПП-а и константна анализа тржишта што ће за последицу 

имати повећање броја линија и фреквентности возила.  
 

Ови циљеви се могу реализовати следећим мерама: 

- Стално утврђивати превозне потребе. 
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- Предвидети карактеристике путничких токова у будућности и поставити мрежу линија ЈГПП 
усклађену са линијама жеља путника. 

- Обезбедити приоритет кретања возилима ЈГПП како би се повећала брзина путовања и смањило 
време путовања. 

- Унапредити и модернизовати систем превоза, применом савремених метода за утврђивање и 
праћење превозних захтева чиме би се превозни захтеви ускладили са превозним капацитетима; 
модернизација система наплате карата у возилима и прелазак на електронске карте и слични 
системи за модернизацију превоза. 

- Побољшати и модернизовати информисање путника применом дисплејева за динамичко 
обавештавање путника о доласку аутобуса на стајалиште са звучником за говорну најаву.  

- Побољшати систем контроле, која до сада није вршена суботом, недељом и у дане празника. 

 

2.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
                                                                                                                                                      

Софтвер са опремом за контролу и ситан инвентар у износу од 2,330,000 динара садржи опрему и 
ситан инвентар коју ће ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша преузети од ЈКП Паркинг сервис –Ниш 
заједно са радницима и то: ГПС централу, рачунаре, штампач, столове, столице, полице, апарат за 
пластифицирање, фискалну касу, грејалицу, уљани радијатор и остали ситни инвентар. 
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Слика 2.  Шема линија градског саобраћаја 
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3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Основни задатак предузећа је да у оквирима важећих прописа, расположивих ресурса и 
опредељених средстава на највишем могућем степену решава проблеме у области комуналне делатности 
које су му поверене од стране оснивача. 

 

3.1.  ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА  

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЦЕНА УСЛУГА 

  Елементи за образовање цена комуналних услуга  у ЈГПП- у чине: 

1. врста, обим и квалитет услуга који се утврђују стандардима и нормативима које је прописао 
надлежни орган; 

2. вредност средстава ангажованих у пружању услуга; 
3. обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга; 
4. висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и 

нормативима утрошака енергије, материјалних и других трошкова или планских калкулација 
и других елемената у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих 
комуналних услуга. 

 

 

 

  

 

Слика 3. Интегрисани зонски тарифни систем 
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Избор тарифног система (слика 3)  је од увек представљао један од најсложенијих проблема у 
јавном превозу. Како није могуће сваком путнику утврдити индивидуалну цену, неопходно је одредити 
групне цене. Због дисперзије града, у Нишу је формиран зонски тарифни систем где цена превоза зависи од 
броја пређених тарифних зона на мрежи.  

Подручје града (слика 7 ) је подељено на зоне, при чему шири центар града представља унутрашњу 
зону у којој је измена путника највећа и на коју се додају спољне зоне. Границе зона нису концентрични 
кругови, већ затворене кружне линије, јер морају да се поклапају са станицама на којима се врши највећа 
измена путника. Овде се води рачуна да границе зона не пресецају делове града који представљају целину. 
Битно је напоменути да овакав систем омогућава да се уведе аутоматизација наплате без већих тешкоћа. 

Дирекција сматра да цене превоза треба  одржавати на прихватљивом нивоу за грађане а да притом 
не угрожава интересе осталих учесника у систему ЈГПП-а у Нишу.  

У циљу побољшања система продаје месечних и полумесечних карата дирекција ће повећати број 
продајних места како би сви делови града били покривени. 

 

3.2 ПОЗИЦИОНИРАЊЕ 

Постоје три нивоа позиционирања односа ЈКП Дирекције за јавни превоз са системом ЈГПП у целини: 

• Први ниво је однос са свим становницима града, који најшире имају интереса за бољим 
квалитетом живота у којем у великој мери учествује и систем ЈГПП на чијем унапређивању и 
осавремењивању ће радити Дирекција. Грађани који плаћају порез и који поред горе наведених интереса 
имају и интерес да се смање субвенције које град издваја за систем ЈГПП или да их уопште нема. Грађани 
са ниским примањима имају интересе за посебним попустима у цени услуга као што су на пример попусти 
приликом куповине месечних или појединачних аутобуских карата. Пословни људи имају интерес за 
привлачењем бизниса и запослености кроз побољшану повезаност својих фирми са својим клијентима и 
запосленима путем добро организованих линија ЈГПП. 

• На нивоу корисника система, односно путника, захтеви су да се реализују интереси који се 
огледају кроз адекватну мрежу линија ЈГПП, територијалну покривеност, редове вожње усаглашене са 
потребама, гаранцију понуђеног квалитета услуге, посебне попусте за одређене социјалне категорије, 
комфора на стајалиштима и у возилима, лакоћу плаћања услуге и сл. Дирекција за јавни превоз ће у 
сарадњи са Управом за комуналне делатности, енергитку и саобраћај константно сагледавати потребе 
тржишта и адекватно реаговати, па се као резултат може очекивати повећање броја линија и повећање 
фреквенције возила. 

• На нивоу извршилаца, који стварно дефинишу и производе услугу превоза, односно 
превозника у ЈГПП Дирекција ће имати за циљ да се остваре фер услови за улаз, рад и излаз са тржишта 
услуга, да се оствари стабилност њиховог пословања у условима у којима раде и омогуће услови за 
унапређење услуге. Да односи са органима надлежним за ЈГПП буду јасно дефинисани кроз уговоре да би 
се обострано избегле ризичне ситуације и да превозници могу да учествују у успеху и резултатима система 
ЈГПП. 

 

3.3 ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

У циљу побољшања информисаности путника на стајалиштима, дирекција ће предложити увођење ЛЕД 
дисплејева, који ће бити постављени на свим фреквентнијим стајалиштима, а на којима ће моћи да се 
очитају подаци као што су нпр: време доласка следећег аутобуса на одређено стајалиште, целодневни ред 
вожње, застоји у саобраћају, цене карата. 

У сарадњи са Управом за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Дирекција за јавни превоз ће 
радити на потпуној аутоматизацији система за праћење возила у реалном времену. Модернизација ГПС 
система подразумева низ мера којима се битно утиче на побољшање система за аутоматско праћење возила 
у реалном времену. Град   Ниш је први и једини град у Србији који има ГПС праћење и  пружање 
информација о градском и приградском аутобуском саобраћају. 

Sky Bus (систем за аутоматско праћење возила) wеб портал је јавно доступан интернет сервис који 
је намењен за надзор и анализу квалитета реализације градског и приградског аутобуског саобраћаја а  који 
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представља ефикасно средство комуникације између јавних превозника и градске Управе за комуналну 
делатност енергетику и саобраћај односно контроле саобраћаја. (Сл. 4) 

 

 
 

Слика .4 Компоненте Sky Bus система 
 

Положаји аутобуса се освежавају на сваких 15 секунди а поред визуелног приказа  аутобуса, 
апликација нуди и све релевантне податке за аутобусе (регистрације, превознике, статусе задњег јављања). 
Подаци који се добијају од аутобуса са памте у бази података тако да је могуће у сваком тренутку гледати и 
историју кретања сваког аутобуса појединачно. 

Недостатак овог система што сваки полазак мора да се чекира (приказано у горњем делу слике 5). 
Задатак дирекције за јавни превоз је да заједно са Управом за комуналну делатност енергетику и саобраћај 
осавремени систем и праћење буде аутоматско, а не мануелно као до сада.    
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Слика.5. Праћење саобраћаја и чекирање аутобуса у ЈГПП-у Ниша 

 
Услед непредвидљивих техничких проблема, постоји извесна вероватноћа да трекер (предајник) не 

може да пошаље податке о својој позицији што се истог тренутка одражава на његов статус видљив путем 
портала. На овај начин је могуће благовремено деловати и у најкраћем року заменити или исправити квар 
на ГПС уређају. 

Због честих кварова на трекерима и немогућности да се сви аутобуси виде ГПС контрола ради  и 
додатене извештаје које спаја са главним извештајем и као целину шаље превозницима. На линијама ЈГПП-
а тренутно возе и аутобуси старији од 5 година . Њих свакоднево евидентира ГПС контрола јер се ти 
поласци плаћају по другој скали.  
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Слика 6. WАП верзија портала за страницу за приказ локација аутобуса 

• WАP информације о положају и пристизању аутобуса – функционалност која је доступна 
грађанима  (а која до сада није довољно искоришћена)  који на овај начин могу у сваком тренутку видети 
преко својих мобилних уређаја положаје и време пристизања аутобуса на селектованој линији. 

Једна од најитересантијих функција коју нудимо грађанима је да у сваком тренутку могу на брз и 
једноставан начин путем мобилних уређаја приступом WАП под-домену Sky Bus портала (Сл. 6.) добију 
визуелни приказ аутобуса на селектованој линији  као и време пристизања следећег аутобуса на 
селектовано стајалиште, а имајући у виду да сваки модул система предвиђа даље усавршавање тако се у 
блиској будућности очекује и могућност аутоматског слања СМС порука са сличном садржином. 

Информације о редовима вожње су обичним грађанима чисто информатиног карактера али су битни 
и при анализи од стране Sky Bus система  јер садрже информације као што су укупан број полазака за сваку 
линију као и очекивана времена проласка поред стајалишта. Путем портала администратори имају 
могућност да врше унос и преглед редова вожње док сви остали корисници могу само да врше преглед . 

Дирекција за јавни превоз предложиће Управи за комуналну делатност енергетику и собраћај  низ 
мера за побољшање система ЈГПП у Нишу. То се пре свега односи на постојећу мрежу линија (сл.2), која 
због просторног ширења града захтева увођење нових линија којима би се новоизграђени делови града 
повезали са градским језгром. Изградњом и реконструкцијом појединих делова града долази до 
прегруписавања изворишта и циљева путника. Због тога је неопходно да се изврши корекција појединих 
линија на мрежи. 
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Слика 7.   Зонски и тарифни систем у ЈГПП-у Ниш 
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3.4   КРИТЕРИЈУМИ  ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У СКЛАДУ СА  ЧЛАНОМ 
22. СТАВ 4.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 
 

а) Критеријуми за коришћење средстава за спортске активности: -позиција 529 

            За ову намену средства  нису планирана. 

б) Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду:  - позиција 535 

 Средства за рекламу  и пропаганду биће издвајана у складу са: 
• потребом за едукацијом и информисањем грађана мимо редовних ПР активности. 

У изабране медије убрајају се електронски медији по следећим критеријумима: 
• локална или регионална ТВ станица 
• локална радио станица 
• резултати истраживања слушаности односно гледаности 

 
  За ову намену планирана су средства у износу од 350.000 динара. 
 

в) Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију: - позиција 551 

 

 Средства намењена за репрезентацију користиће се за послужење у пословним просторијама, 
угоститељским услугама за  посете пословних партнера  и користиће се уз сагласност и одлуку директора.  

 За ову намену планирана су средства у укупном износу 590.000 динара 
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4.  ПЛАН ПРУЖАЊА УСЛУГА 

  

Редни 
број Назив производа / услуге Јединица 

мере 
План     
2010. 

Процена    
2010. 

План         
2011. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Планирани број кoнтрола у 
возилима градског и приградског 
превоза 

месец  18,000.00 

2. 

Планирани број месечних и 
полумесечних карата које ће бити 
потребне у оквиру услуге продаје 
карата  

ком.  250,040.00 

3. 
Планирани број појединачних 
карата које ће бити потребне у 
оквиру услуге продаје карата  

ком.  5,995,000.00 

 
Табела 1. План пружања услуга 

 
Повећани број контрола би довео до смањења субвенција из градског буџета у односу на претходни 

период. Контрола ЈГПП у Нишу до сада је обављана са недовољним бројем  контролора од којих су 
поједини контролори повремено обављали и послове продаје месечних и полумесечних карата. Контрола се 
обављала само радним данима у времену од 06:00 до 22:00 часова. Празницима и у дане викенда, као и у 
периоду после 22:00 часа није вршена контрола возних карата. 

План контрола по превозницима на месечном нивоу дат је у табели 2. и графикону, а у складу са бројем 
аутобуса добијеним  по пакетима линија. 

Превозник Број контрола 
Транспродукт 450 
Ћурдић 450 
Лекон 400 
Ниш-експрес 1500 
Аеродром 200 

Укупно 3000 

 

Табела. 2. Планирани месечни број  контрола по превозницима 
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Циљ дирекције је да се контролом покрије цео период обављања превоза на градским и 
приградским линијама, што укључује и дане викенда и празника, што ће се реализовати повећањем броја 
конторлора. Као резултат овога може се очекивати бољи рад кондуктера и повећање прихода од продаје 
појединачних карата. 

Ефикаснија налата појединачних карата ће се остварити и издавањем доплатних карата које ће 
контролори, у сарадњи са комуналном полицијом издавати  путницима без карте. 
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5.  КАДРОВИ 
 

У склопу обављања делатности-контроле јавног градског и приградског превоза, потребно је 
запослити 59 радника и то: 

• 13 радника са високом стручном спремом, 

•   2 радника са вишом стручном спремом, 

• 43 радника са средњом стручном спремом, 

•   1 радника са ниском стручном спремом 

Зараде за новозапослене раднике обухваћене су планираном масом за исплату зарада запослених за 
2011. годину а у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима. 

Динамика запошљавања дата је кроз табеларни приказ обрачуна зарада за новозапослене раднике. 

 

Ред Квалификациона 
структура 

План Процена План 
Бр. 2010 2010 2011 
1 2 3 4 5 
1. НК   1 
2 ПК    
3 КВ    
4 ССС   43 
5 ВКВ    
6 ВС   2 
7 ВСС   13 
8 магистри    
9 доктори наука    

УКУПНО   59 
 

Табела 4. Кадрови по квалификационој структури 

 

 

Редни 
број Опсег година Број радника %  учешћа 

1. од 20-30 25 42.37 
2. од 31-40 20 33.90 
3. од 41-50 10 16.95 
4. од 51-60 4 6.78 
5. Преко 60 0 0.00 

УКУПНО 59 100 
 

Табела 5.Запослени по старосној структури 

 

 

 

 



ЈКП  ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША 

	18	
 

 

 

 

 

Редни 
број Опсег година Број радника % учешћа 

1.  до 10 25 42.37 
2. од 11-20 20 33.90 
3. од 21-30 10 16.95 
4. од 31-40 4 6.78 

УКУПНО 59 100 
 

Табела 6.Ззапослени по годинама стажа 

  

Ред 
Структура 

План Процена План 
Бр. 2010 2010 2011 
1 2 3 4 5 
1. Основна делатност    43 
2. Администрација    12 
3. Менаџмент    4 

УКУПНО   59 
 

Табела 7. Основна делатност, админитрација и менаџмент 

 

Квалификациона 
структура 

Укупно нових 
радника у 

2011. години 
I квартал II квартал III 

квартал IV квартал 

НК 1   1  
ПК      
КВ      
ССС 43  8 35  
ВШЦ 2   2  
ВСС 13  4 9  
УКУПНО 59  12 47  

 
Табела 8. Планирана динамика пријема нових радника 
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6.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 

Код планирања прихода и расхода пошло се од тога  да финансијски план буде позитиван, реалан, 
остварљив, да прати динамику остварења пословања за 2011. годину. 

 

 

6.1 ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2011. ГОД. 

  
       

Ред. бр. Врста прихода – услуге План 
2010. 

Процена    
2010. 

План 
2011. 

1 2 3 4 5 

1. 
Приходи од организације и  
контроле јавног и приградског 
превоза 

 35.900.000

2. Финансијски приходи   50.000

УКУПНО:   35.950.000

                                         (у динарима) 
Табела 9. Укупан приход 

 

Пројекција планираног укупног прихода се базира на основу пружања услуга, организације, 
контроле и реализације интегрисаног тарифног система, тј. која се финансира од продаје месечних, 
полумесечних и појединачних карата као и доплатних карти и субвенција из буџета Града Ниша.
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6.2.  ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2011. ГОД. 

 

У складу са реализацијом Програма пословања и остваривањем укупних  прихода, на одговарајући 
начин планирани су укупни расходи у износу од  35,897,566 динара. 

Динамику раста планираних расхода условљавају физички обим планираних услуга, висина 
планираних средстава бруто зарада запослених и други расходи.  

Овако конципирани план трошкова према обиму и структури у директној је сразмери са 
постављеним циљевима реализације Програма пословања предузећа.  Аналитички приказ планираних 
расхода за 2011. по врсти и структури дат је у табели која следи: 

 

Ред. 
бр. 

Број 
конта Врста трошка / услуге План 

2010. 
Процена

2010. 
План 
2011. 

1 512 Трошкови алата и инвентара   1,680,000

2 512 Трошкови ост. режијског материјала (штампање 
картица)   3,000,000

3 512 Трошкови канцеларијског материјала   650,000

4 512 Трошкови текућег и инвестиционог одржавање   500,000

5 512 Трошкови  потрошног материјала   400,000

6 512 Трошкови ауто гума   65,000

7 513 Трошкови горива и мазива   500,000

8 513 Трошкови електричне, топлотне и друге енергије   300,000

9 520 Трошкови зарада   16,541,956

10 521 Доприноси на терет послодавца   2,961,010

11 522 Трошкови по основу уговора о делу   70,000

12 524 Трошкови по основу повремених и привремених 
послова   50,000

13 525 Трошкови по основу осталих уговора   180,000

14 525 Трошкови закупнине од физичког лица   170,000

15 526 Трошкови накнада члановима УО и НО *   550,600

16 529 Трошкови за службено путовање   150,000

17 529 Трошкови за превоз на посао и са посла   699,000
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18 529 Трошк. за помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом 
Нове године, Божића и остало   170,000

19 531 ПТТ услуге   1,300,000

20 532 Трошкови одржавања основних средстава   100,000

21 533 Трошкови закупнина   1,020,000

22 535 Трошкови рекламе и пропаганде   350,000

23 539 Трошкови ост.услуга   460,000

24 540 Трошкови амортизације   350,000

25 550 Трошкови  непроизводних услуга   650,000

26 551 Трошкови репрезентацијe   590,000

27 552 Трошкови премија осигурања   300,000

28 553 Трошкови платног промета   540,000

29 554 Трошкови чланарина   50,000

30 555 Трошкови пореза и других накнада   100,000

31 559 Остали нематеријални трошкови-обезбеђење   300,000

32 559 Остали нематеријални трошкови  - таксе   100,000

33 562 Камате- кредити, лизинг   650,000

34 564 Расходи по основу ефеката валутне клаузуле   100,000

35 579 Остали непоменути расходи   300,000

 УКУПНО   35,897,566
  

Табела 10.  Планирани трошкови 

* Трошкови накнада члановима УО и НО су планирани за период  јул-децембар 2011. године. 
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Ред 
Бр. 

Врста трошка 
(услуге) / прихода 

План     
2010. 

Процена   
2010. 

План       
2011. 

1 2 3 4 5 
А)  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  35,900,000

1 Приходи од услуга  35,900,000
2 Остали пословни приходи  

Б) ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  50,000
1 Приходи од камата  50,000

В) ОСТАЛИ ПРИХОДИ  
1 Остали приходи  

Г) УКУПНИ ПРИХОДИ  35,950,000
А) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  34,847,566

1 Бруто зараде запослених  16,541,956

2 Трошкови доприноса на терет послодавца  2,961,010

3 Остали пословни расходи  15,344,600
Б) ФИНАНСИЈСКИ  РАСХОДИ  750,000

1 Трошкови камата  650,000
2 Остали фин.расходи   100,000

В) ОСТАЛИ РАСХОДИ  300,000
1 Остали расходи  300,000

Г) УКУПНИ РАСХОДИ  35,897,566
  ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  52,434

 
Табела 11.- Структура укупних прихода и расхода 
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  6.3.  ПЛАНИРАНA РАСПОДЕЛA ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

 На основу Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гл. РС”. 
број 107/05) члан 21.  Закона о рачуноводству и ревизији („Сл. гл. РС“ бр. 46/06) и Статута ЈКП Дирекција 
за јавни превоз Града Ниша, одлуку о расподели добитка доноси Управни одбор по претходно 
прибављеном мишљењу и уз сагласност Оснивача. 

 

Ред. 
Бр. 

Врста трошка 
(услуге)/прихода 

План         
2010. 

Процена     
2010. 

План 
2011. 

1 2 3 4 5 
1. УКУПНИ ПРИХОДИ  35,950,000
2. УКУПНИ РАСХОДИ  35,897,566
3. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  52,434

 
Табела 12. Приходи,расходи 

На основу процене укупних прихода и расхода, предузеће у 2011. години планира остварење 
добитка пре опорезивања у износу од 52,434 динара. 

 

6.4. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У  2011. ГОДИНИ 
 

 

Ред. бр. Назив План    
2010. 

Процена  
2010. 

План 
2011. 

1 2 3 4 5 
1 Софтвер са опремом за контролу и ситан инвентар     2,330,000

2 Рачунарска опрема (база података и др.)     1,980,000

3 Остало     3,640,000

 УКУПНО   7,950,000
                                                                                                                                                           ( у динарима) 

Табела 13. Инвестициона улагања 
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Ред. 
Бр. Извори План       

2010. 
Процена        

2010. 
План           
2011. 

1 2 3 4  5 

1 Сопствена средства     2,740,000 

2 Буџет Града      

3 Банкарски кредити      

5 Лизинг     1,930,000 

6 Преузимање без накнаде     3,280,000 

УКУПНО     7,950,000 
 

 
Табела 14. Извори финансирања инвестицијa 

 

6.5.  ПОЛИТИКА ЗАРАДА 

Програмом пословања за 2011. годину предвиђена је следећа маса средстава за исплату зарада запосленима: 

 

Месец План  зараде за 2011. год.-бруто 1  
Јануар  
Фебруар  
Март  
Април  
Мај   
Јун 542,437 
Јул 2,288,614 
Август 2,709,665 
Септембар 2,709,665 
Октобар 2,763,858 
Новембар 2,763,858 
Децембар 2,763,858 

УКУПНО 
 

16,541,956 
 

 
Табела 15. 

а) На основу Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада и дописа Управе за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша бр. 330/2011-09 од 07.02.2011. године, у случају 
оснивања новог предузећа, маса за зараде пројектује се тако, да се за први месец пословања маса формира 
на основу документа по којем је оснивач сагледао потребу за оснивање преузећа, при чему треба имати у 
виду  да просечна зарада у новом јавном предузећу не може бити виша од просечне зараде на територији 
Града Ниша у месецу у којем се формира маса.  

  Месечна динамика исплата  бруто  зарада за  2011.годину исказана је табеларно. 

Планиранa средства за исплату зарада у 2011. утврђују се на основу члана 22.а Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл.гласник РС“бр. 25/2000,25/2002,107/2005, 
108/2005 – испр. и 123/2007 – др. закон), Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплати зарада у јавним 
предузећима (Сл. гласник РС бр. 5/2006), и Ревидираног Меморандума о буџету и економској и фискалној 
политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину (Сл.гласник РС бр. 102/2010).  
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 Планирана средства за исплату зарада запослених у ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 
Ниша за 2011. год. утврђена су на следећи начин: 

 Да би предузеће било оспособљено за обављање поменуте комуналне делатности, неопходно је да  
у јуну месецу запосли 12  радника који ће  спроводити поступке јавних набаки за набавку основних 
средстава и ситног инвентара, закључење уговора о закупу пословног простора као и  комерцијалне 
аранжмане закључење уговора за штампање и продају карата, израде интернет странице предузећа, лого 
предузећа... Такође, до наведеног датума потребно је преузети опрему и раднике од ЈКП-а "Паркинг 
сервис" Ниш и спровести све остале организационо - техничке припреме за отпочињање рада. 

Програмом пословања за 2011. годину  планира се запошљавање 59 радника следеће 
кавалификационе структуре: 

- НК     1 радник, 
- ССС              43 радника, 
- ВШС                2 радника 
- ВСС   13 радника. 

 У складу са планираном динамиком њиховог пријема, дошло се до укупне планиране масе 
средстава за новозапослене раднике у 2011. години, у износу од 16,541,956динара. 

Прегледи планираних зарада новозапослених радника дати су у приложеним табелама. 
б) Критеријуми за обрачун и исплату зарада органа пословодства (директора) у складу су са 

чланом  4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима ( Сл.Гл. Р.С. 
5/2006).  

За 2011. годину планирана је маса за исплату зарада пословодства (директора) у висини од  
851,172  динара. Зараде пословодства ће се обрачунавати и исплаћивати сразмерно пословно – 
финансијским резултатима предузећа и у складу са уговором о раду (на основу вредности за 
најједноставнији рад и коефицијента сложености послова и радних задатака директора). Зарада 
пословодства садржана је у укупној маси планираних средстава за исплату бруто зарада запослених за 
2011. годину. 

Послови директора утврђени су Законом о привредним друштвима, Законом о јавним 
предузећима и Статутом предузећа.  

Статут је дефинисао све послове у делу права и обавеза директора од заступања предузећа до 
одговорности за законитост рада предузећа.  

      Директор предузећа: 
 

- представља и заступа предузеће без ограничења овлашћења; 
- организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа; 
- одговара за законитост рада предузећа; 
- предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење; 
- подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи обрачун; 
- извршава одлуке Управног одбора; 
- закључује уговоре у име и за рачун предузећа у складу са Статутом и законом; 
- одлучује о правима,обавезама и одговорностима запослених; 
- одлучује о службеном путу запослених; 
- доноси акт о систематизацији уз сагласност Управног одбора; 
- врши друге послове одређене законом и Статутом. 

 
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина града. 
Mандат директора предузећа је четири године. 
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6.6 КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ИСПЛАТУ ОСТАЛИХ НАКНАДА 

 

а)  Критеријуми за утврђивање накнаде за Председника и заменика председника Управног и 
председника Надзорног одбора као и накнаде чланова Управног и Надзорног одбора - позиција 526 

Планом за 2011. годину обухваћене су накнаде члановима Управног и Надзорног одбора у износу 
од 550.600 динара. Месечна паушална накнада за председнике Управног и Надзорног одбора, заменика 
председника Управног одбора и чланове Управног, односно Надзорног одбора исплаћиваће се у складу са 
Закључком Градског већа Града Ниша бр. 144/39/2009-03 од 05.02.2009. године и одлукама Управног 
одбора предузећа. 

б)  Критеријум за коришћење средстава на име трошкова за службена путовања - позиција 529 

Критеријум за коришћење средстава на име трошкова за службена путовања утврђује с на бази 
планираних потреба предузећа, а у циљу остваривања планираних прихода.Исплата се врши по насталом 
трошку.Укупан износ планираних средстава износи 150.000 дин. 

 

в)  Критеријум за коришћење средстава на име отпремнина – социјалног програма - позиција 529 

 
 За ове намене средства нису планирана. 



ЈКП  ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША 

	27	
 

7. ПРИЛОЗИ 
 
 ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2010. – План 
 

                     (новчани износи у динарима) 
 
*Без пореза  и доприноса послодавца  

 
** Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора 

МЕСЕЦ 
ЗАРАДА 

 (из програма пословања 
за 2010.год.)* 

Исплате по 
уговорима** 

Друга примања 
(јубиларне 

награде, солид. 
помоћ, 

отпремнине) 

Накнада трошкова 
(за службена 

путовања, за долазак 
и одлазак са рада и 
за рад на терену) 

Зарада из добити 
(дивиденда) 

Број  
запослених 

Број лица 
ангажованих по 

уговору 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 
Јануар     
Фебруар     
Март      
Април     

Мај     

Јун     

Јул     
Август     
Септембар     
Октобар     

Новембар     

Децембар     

УКУПНО     
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ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2010. – Процена 

МЕСЕЦ 
ЗАРАДА 

 (из ПП ОД и ЗИП 
образаца)* 

Исплате по 
уговорима** 

Друга 
примања 

(јубиларне 
награде, солид. 

помоћ, 
отпремнине) 

Накнада трошкова 
(за службена 
путовања, за 

долазак и одлазак 
са рада и за рад на 

терену) 

Зарада из добити 
(дивиденда) Број запослених

Број лица 
ангажованих 
по уговору 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 

Јануар     

Фебруар     

Март      

Април     

Мај     

Јун     

Јул     

Август     

Септембар     

Октобар     

Новембар     

Децембар     

УКУПНО     
        (новчани износи у динарима) 

* Без пореза  и доприноса послодавца 
** Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора 
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ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци –План 2011. – Старозапослени          

 

МЕСЕЦ 
ЗАРАДА (из ПП 

ОД и ЗИП 
образаца) * 

Исплате по 
уговорима 

** 

Друга примања 
(јубиларне 
награде, 

солидарна помоћ, 
отпремнине) 

Накнада трошкова 
(за службена 

путовања, за долазак 
и одлазак са рада и 
за рад на терену) 

Зарада из 
добити 

(дивиденда) 

Број 
запослених 

Број лица 
ангажованих 
по уговору 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Јануар               
Фебруар               
Март               
Април               
Мај        
Јун       
Јул       
Август       
Септембар       
Октобар       
Новембар       
Децембар       
УКУПНО:     
     `                          (новчани износи у динарима) 

*Без пореза  и доприноса послодавца 
** Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора 
Напомена: код броја ангажованих лица садржан је број планираних извршилаца 
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ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци – План 2011. - Новозапослени 

 

МЕСЕЦ 
ЗАРАДА (из ПП 

ОД и ЗИП 
образаца) * 

Исплате по 
уговорима 

** 

Друга примања 
(јубиларне 
награде, 

солидарна помоћ, 
отпремнине) 

Накнада трошкова 
(за службена 

путовања, за долазак 
и одлазак са рада и 
за рад на терену) 

Зарада из 
добити 

(дивиденда) 

Број 
запослених

Број лица 
ангажованих 
по уговору 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Јануар               
Фебруар               
Март               
Април               
Мај               
Јун 542,437 80,000       12 2 
Јул 2,288,614 130,100   124,000   50 10 
Август 2,709,665 130,100   145,000   59 10 
Септембар 2,709,665 170,100   145,000   59 11 
Октобар 2,763,858 170,100   145,000   59 11 
Новембар 2,763,858 170,100   145,000   59 11 
Децембар 2,763,858 170,100   145,000   59 11 
УКУПНО 16,541,956 1,020,600 849,000       

                                                                                                                                                                                                    (новчани износи у динарима) 
*Без пореза  и доприноса послодавца 
** Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора 
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ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци –План 2011. – Збир (старозапослени+новозапослени) – Образац 3  

 

МЕСЕЦ 
ЗАРАДА (из ПП 

ОД и ЗИП 
образаца) * 

Исплате по 
уговорима 

** 

Друга примања 
(јубиларне 
награде, 

солидарна помоћ, 
отпремнине) 

Накнада трошкова 
(за службена 

путовања, за долазак 
и одлазак са рада и 
за рад на терену) 

Зарада из 
добити 

(дивиденда) 

Број 
запослених

Број лица 
ангажованих 
по уговору 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Јануар               
Фебруар               
Март               
Април               
Мај               
Јун 542,437 80,000       12 2 
Јул 2,288,614 130,100   124,000   50 10 
Август 2,709,665 130,100   145,000   59 10 
Септембар 2,709,665 170,100   145,000   59 11 
Октобар 2,763,858 170,100   145,000   59 11 
Новембар 2,763,858 170,100   145,000   59 11 
Децембар 2,763,858 170,100   145,000   59 11 
УКУПНО 16,541,956 1,020,600 849,000       

              (новчани износи у динарима) 
*Без пореза  и доприноса послодавца 
** Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора 
 

Потребно је запошљавање нових радника  ради несметаног обављања делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система 
превоза путника у градском и прградском саобраћају на територији града Ниша и у складу  са планираним бројем радника из „Студије јавног градског и 
приградског превоза путника на територији Града Ниша“ коју  је радио Институт Саобраћајног факултета Београд, а усвојила Скупштина Града Ниша 
2007.године. 
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ПРИЛОГ 6 
 

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима) Бр. 
Претходна 
година 

(План 2010) 

Текућа 
година 

(План 2011) 
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима 1   50,000
Уговори о делу 2   70,000
Уговори о допунском раду 3   180,000
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног 
одбора 4   550,600

Закуп пословног простора - закуподавац физичко лице 5   170,000
У К У П Н О    ( 1 + 2 + 3 + 4 +5)   1,020,600

 
ПРИЛОГ 7 

 
За ове намене средства нису планирана 
 

ДРУГА ПРИМАЊА ( у динарима ) Бр. 
Претходна 
година 

(План 2010) 

Текућа 
година 

(План 2011) 
Отпремнине 1     
Солидарна помоћ 2     

У К У П Н О   (1 + 2) 3 0 0
Јубиларне награде 4     

У К У П Н О    ( 3 + 4 ) 5 0 0
Остала друга примања  6     

УКУПНО   ( 5 + 6 ) 7 0 0
 

ПРИЛОГ 8 

НАКНАДА ТРОШКОВА ( у динарима) Бр. 
Претходна 
година 

(План 2010) 

Текућа 
година 

(План 2011) 
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу 1   110,000
Накнада трошкова превоза на службеном путу 2   40,000
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места 3   699,000
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену 4     
Остале накнаде трошкова запосленима 5     

У К У П Н О    ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )    849,000
 

ПРИЛОГ 9.  

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима) 
Претходна
година 
(План) 

Претходна 
година 

(Реализација)

Текућа 
година 

% 
(3/1)*100

     % 
(3/2)*100

 
  1 2 3 4 5 
Зараде из добити      
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 ПРИЛОГ 10.  

За ове намене средства нису планирана 

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ(у динарима) 

Месец 

Јубиларне 
награде 
(План 
2009.) 

Јубиларне 
награде 

(Реализац
ија 2009.) 

Јубиларне 
награде 
(План 
2010.) 

Број 
прималаца 
(План 2009) 

Број 
прималаца 

(Реализација 
2010) 

Број 
прималаца

(План 
2010) 

Просек
(1/4) 

Просек
(2/5) 

Просек
(3/6) 

% 
(3/1*1

00) 

% 
(7/9)*
100) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Јануар            
Фебруар            
Март            
Април            
Мај            
Јун            
Јул            
Август            
Септембар            
Октобар            
Новембар             
Децембар                  
УКУПНО            
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ПРИЛОГ 11.   

За ове намене средcтва нису планирана. 

ОТПРЕМНИНЕ (у динарима) 

Месец 

Отпремнин
е 

(План 
2010.) 

Отпремни
не 

(Реализаци
ја 2010.) 

Отпремнин
е 

(План 
2011.) 

Број 
прималаца 
(План 2010) 

Број 
прималаца 
(Реализациј

а 2010) 

Број 
прималац

а 
(План 
2011) 

Просек
(1/4) 

Просек
(2/5) 

Просек
(3/6) 

% 
(3/1*100) 

% 
(7/9)*100) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Јануар            
Фебруар            
Март            
Април            
Мај            
Јун            
Јул            
Август            
Септембар            
Октобар            
Новембар             
Децембар            
УКУПНО            

 

 

 



ЈКП  ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША 

	35	
 

 
8. ЗАКЉУЧАК 

 
Програм пословања Јавног комуналног предузећа Диракција за јавни превоз Града Ниша 

сачињен је у складу са позитивним прописима, а нарочито са актима који посебно регулишу рад Јавног 
предузећа и обављању делатности од општег интереса („Сл гласник“ РС бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005 – исправка и 123/2007 – и др. закони), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада 
у јавним предузећима („Сл гласник“ РС бр 05/2006), Уредбом о поступку привремене обуставе 
трнасферних средстава из Буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе („Сл гласник“ РС бр 
06/2006) и Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину, са пројекцијом 
за 2012. и 2013. годину („Сл гласник“ РС бр 102/2010). 

Основа за израду програма пословања је процена циљева и развојних планова предузећа за 2011. 
годину. Програмом су предвиђене и нове врсте услуга које ће предузеће увести у 2011. години имајући у 
виду техничке могућности за њихову реализацију. 

Финансијски план за 2011. годину урађен је на основу процене која је извршена на бази резултата 
пословања Службе за јавни градски и приградски првоз у оквиру Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Ниш из кога ће Дирекција преузети део техничких ресурса и радну снагу. 

Потребно је запошљавање нових радника  ради несметаног обављања делатности организације, 
контроле и реализације интегрисаног тарифног система превоза путника у градском и прградском 
саобраћају на територији града Ниша у складу  са планираним бројем радника из `„Студије јавног 
градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша“ коју је радио Институт Саобраћајног 
факултета Београд, а усвојила Скупштина Града Ниша 2007.године. 

Имајући у виду садржину програма пословања, исти представља основу за континуирани развој 
предузећа у 2011. години. 

 
 

                   Јавно комнунално предузеће 
                     Дирекција за јавни превоз 
                        Града Ниша 
                          Директор 
 
                  _________________________ 
                     Милен Николић 
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