
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013, 95/2016 и 98/2016) 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 28.09.2016. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 
 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Извештај о 
пословању са Финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша 
за 2015. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
Финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2015. 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 Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Саша Петронијевић, директор ЈКП Дирекција 
за јавни превоз Града Ниша. 
 
Број: 1366-42/2016-03 
У Нишу,  28.09.2016. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 



  На основу члана 16. и 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној         2016. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I  Даје се сагласност на Извештај о пословању са Финансијским 
извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2015. годину, 
усвојен Одлуком Надзорног одбора број 1689/16 16.06.2016. године. 

 
II  Решење доставити: Јавном комуналном предузећу Дирекција за 

јавни превоз Града Ниша, Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке и Управи за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај. 
 
Број: 
У Нишу,              2016. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Мр Раде Рајковић 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Надзорни одбор Дирекција за јавни превоз Града Ниша је на седници 
одржаној дана 16.06.2016. године Одлуком број 1689/16 усвојио Извештај о 
пословању са Финансијским извештајем  ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 
Ниша за 2015. годину. 

 
Извештај о пословању са Финансијским извештајем  ЈКП Дирекција за 

јавни превоз Града Ниша за 2015. годину је урађен и достављен оснивачу у 
складу са чланом 16. и 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008). 

 
Имајући у виду да Извештај о пословању са Финансијским извештајем  

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2015. годину садржи све 
неопходне елементе, Управа за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај је израдила нацрт решења као у диспозитиву. 

 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 
 

      ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 
 

                    Хранислав Ђорђевић 
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Строге одредбе из Уговора о јавно – приватном партнерству, закључених између 

предузећа и превозника., утицале су на смањење злоупотреба приликом продаје карата у 

возилу од стране кондуктера. О уоченим неправилностима контролори Дирекције сачињавају 

записник, на основу којег се превозницима умањује приход. По овом основу предузеће је у 

2015. години умањило приход превозника за 1.870.000,00 динара.  

 

 

Путницима затеченим у возилу без возне исправе наплаћују се доплатне карте, или се 

издају опомене за плаћање доплатних карата. У 2015. години је издато укупно 17.206 

опомена и 1.409 доплатних карата, што је знатно више него у 2014. години када је издато 

14.618 доплатних карата и 1.063 опомена. Динамика издатих доплатних карата и опомена по 

месецима за 2015. и 2014. годину годину је приказана у табели бр. 7.  

 

Број издатих опомена и доплатних карата 

 
2015. година 2014. година 

Месец Опомене Доплатне карте Опомене Доплатне карте 

јануар 1.123 78 854 59 

фебруар 1.323 70 1.063 58 

март 1.701 94 1.442 104 

април 1.468 112 1.644 110 

мај 1.352 108 1.504 114 

јун 1.446 131 1.501 94 

јул 1.296 106 1.267 107 

август 1.089 109 938 71 

септембар 1.436 124 915 53 

октобар 1.770 190 1.139 81 

новембар 1.492 134 1.032 94 

децембар 1.710 153 1.319 118 

укупно 17.206 1.409 14.618 1.063 

Табела бр. 7. 

 Један од најбитнијих показатеља пословања предузећа је висина недостајућих 

средстава (субвенција) која Град Ниш издваја за финансирање јавног превоза. У 2015. години 

за субвенције је издвојено укупно 63.411.620,41 динара. То је за 259.829.166,40 динара мање 

него у 2012. години, 206.950.726,07 динара мање него у 2013. години и 136.082.129,24 динара 

мање него у 2014. години (табела бр. 8.). Ове уштеде су резултат појачане контроле, као и 

веома активног праћења тренда остварених путовања, на основу чега је извршено 

усклађивање превозних потреба са превозним капацитетима, па је постојећи ред вожње 

прилагођен реално исказаним потребама корисника јавног превоза.  

Напомена: У периоду до септембра 2014. године у износ субвенција улазе и трошкови рада 

кондуктера, које према одредбама из тада важећег уговора сносио Град Ниш, у износу од око 

11.000.000 динара месечно. 
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