
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 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 дана 30.08.2011. године, доноси 
 

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 1,670 123.70
2 I+II 2,220 164.44
3 I+II+III 2,785 206.30
4 I+II+III+IV 3,335 247.04

         
5 

месечне карте за превоз ученика основних школа са 
пребивалиштем на територији града Ниша 

I 1,000 74.07
6 I+II 1,330 98.52
7 I+II+III 1,670 123.70
8 I+II+III+IV 2,000 148.15

         
9 

месечне карте за превоз редовних ученика средњих 
школа са пребивалиштем на територији града Ниша 

I 1,170 86.67
10 I+II 1,555 115.19
11 I+II+III 1,950 144.44
12 I+II+III+IV 2,335 172.96

         
12 месечне карте за превоз редовних  студената (до 26 

год. старости) са пребивалиштем на територији града 
Ниша 

I 1,170 86.67
14 I+II 1,555 115.19
15 I+II+III 1,950 144.44
16 I+II+III+IV 2,335 172.96

         
17 месечне карте за превоз: пензионера, чија је висина 

пензије до 20% изнад социјалне сигурности,  војних 
инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида 
рата од V до VII групе са пребивалиштем на 
територији града Ниша 

I 1,170 86.67
18 I+II 1,555 115.19
19 I+II+III 1,950 144.44

20 I+II+III+IV 2,335 172.96



 

 

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) 40 2.96 
I+II (у две зоне) 55 4.07 

I+II+III (у три зоне) 65 4.81 
I+II+III+IV (у четири зоне) 80 5.93 

 

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 835 61.85
2 I+II 1,110 82.22
3 I+II+III 1,395 103.33
4 I+II+III+IV 1,670 123.70

        
5 

полумесечне карте за превоз ученика основних школа 
са пребивалиштем на територији града Ниша 

I 500 37.04
6 I+II 665 49.26
7 I+II+III 835 61.85
8 I+II+III+IV 1,000 74.07

        
9 

полумесечне карте за превоз редовних ученика 
средњих школа са пребивалиштем на територији 
града Ниша 

I 585 43.33
10 I+II 780 57.78
11 I+II+III 975 72.22
12 I+II+III+IV 1,170 86.67

        
12 полумесечне карте за превоз редовних  студената (до 

26 год. старости) са пребивалиштем на територији 
града Ниша 

I 585 43.33
14 I+II 780 57.78
15 I+II+III 975 72.22
16 I+II+III+IV 1,170 86.67

        
17 полумесечне карте за превоз: пензионера, чија је 

висина пензије до 20% изнад социјалне сигурности,  
војних инвалида рата од V до X групе и цивилних 
инвалида рата од V до VII групе са пребивалиштем на 
територији града Ниша 

I 585 43.33
18 I+II 780 57.78
19 I+II+III 975 72.22

20 I+II+III+IV 1,170 86.67



 
 

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 поднешеног 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, слепа 
лица и њихови пратиоци, чланови удружења особа са инвалидитетом (и њихови 
пратиоци) чија редовна активност се финансира из буџета по списку надлежне 
Управе.  
Особе са инвалидитетом из претходног става који нису чланови удружења имају 
право на бесплатан превоз на основу захтева надлежној Управи и доказа о степену 
инвалидитета. 

• 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 овом одлуком, 
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 
 
Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града Ниша о давању 

сагласности на Одлуке о ценама превоза и финансирању функције превоза путника у градском и 
приградском саобраћају, („Сл. лист Града Ниша“, број 49/2010).   

 

 III 

 

Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 

 
. 

                                                                
                                                               

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
 
 

Број: 744-7/2011-03 
У Нишу, 30.08.2011. године 
         
               ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

Правни основ за доношење Решења о утврђивању цена услуга превоза у 
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша је 
члан  23  Закона  о  превозу  у  друмском  саобраћају  (''Службени  гласник 
Републике  Србије'',  број  46/1995,  66/2001,  61/2005,  91/2005,  62/2006  и 
31/2011),  којим  је  прописано  да  се    цена  услуге  у  градском  и  приградском 
превозу утврђује  посебним актом који доноси општина, односно град, и члан 
31 став  2 Одлуке  о  јавном  градском  и  приградском  превозу  путника  на 
територији  Града  Ниша  (  „Сл.  лист  Града  Ниша“,  број    38/2011),  којим  је 
прописано  да  се    цене  превоза  у  јавном  градском  и  приградском  превозу 
утврђују актом Градског Већа града Ниша. 

Доношење  Закона  о  изменама  и  допунама  Закона  о  превозу  у 
друмском  саобраћају,  као  посебног  закона  из  ове  области,  условило  је 
потребу  за  усаглашавањем,  с  обзиром  да  је  овим  Законом  прописана 
надлежност општине односно града за утврђивање  цена услуге у градском и 
приградском превозу. 

У  том  смислу,  предлогом  Решења  о  утврђивању цена  услуга  превоза  у 
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша. 
утврђене су цене услугa превоза на досадашњем нивоу, а као нова категорија 
корисника  бесплатне  и  повлашћене  вожње,    уведени  су  и  добровољни 
даваоци крви, који су крв дали педесет и више пута. 



Управа  за  финансије,  изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне 
набавке је на предлог наведеног Решења, дала мишљење број 11‐1307/2011 
од 18.08.2011.године. 

На  основу  наведеног,  Управа  за  комуналне  делатности,  енергетику  и 
саобраћај, израдила је предлог Решења о утврђивању цена услуга превоза у 
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша  

 

 

УПРАВА ЗАКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 

 

У Нишу, 

августа 2011. године 

НАЧЕЛНИК 

 

 

Владислава Ивковић 

  

 


