
  
 На основу  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 02.11.2012. године, донело је 
 
 

П Р Е П О Р У К У 
 
 

 I Препоручује се  јавним, јавно комуналним предузећима и установама чији је 
оснивач Град Ниш, да запосленима  право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада 
обезбеђују организованом куповином месечних карата. 
 
               II Јавна, јавно комунална предузећа и установе чији је оснивач Град Ниш ће 
омогућити реализацију овe препоруке доношењем одговарајућих одлука на својим управним 
одборима. 
 
              III За праћење реализације ове препоруке обавезују се ресорне управе Града. 
 
              IV Препоруку доставити: Градоначелнику, јавним , јавно комуналним предузећима и 
установама чији је оснивач Град Ниш и управама Града. 
 
 

        Образложење 
  

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша  је поднело  иницијативу, број 1521/12 од 
26.10.2012. године, којом се предлаже да се за запослене у јавним, јавно комуналним 
предузећима и установама чији је оснивач  Град Ниш право на накнаду трошкова за долазак 
и одлазак са рада обезбеђује организованом куповином  месечних карата.   

 
Подаци којима располаже ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша  показују да је 

укупан број радника у предузећима и установама чији је оснивач Град Ниш, који има право 
на накнаду за долазак и одлазак са рада 5.254,  да се за 1.263 обезбеђују карте, док се за 3.991 
радника накнада исплаћује у готовом новцу. Уколико би сви запослени куповали месечне 
карте приход Града повећао би се по овом основу за око 7.000.000,00 динара месечно, 
односно 84.000.000,00 динара на годишњем нивоу. 

    
Организованом куповином месечних карата за све запослене у јавним,  јавно 

комуналним предузећима и установама чији је оснивач Град Ниш омогућило би се повећање 
продаје возних исправа и ефикасније сервисирање дуговања које Град има према 
превозницима. 

 
Број: 1126-15/2012-03 
 
У Нишу, 02.11.2012. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

Председник 
 

Проф. др Зоран Перишић 


