
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 46/95, 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 
(  „Службени лист Града Ниша“,  број   38/2011 и 2/2012),  којим је прописано да се   цене 
превоза у јавном градском и приградском превозу утврђују актом Градског већа Града Ниша.

Предложено решење  израђено је  на основу Закључка Градоначелника Града Ниша 
број 3811/2011-01 од 26.12.2011. године и предлога Управе за дечију, социјалну и примарну 
здравствену  заштиту  број  07-155/2012  од  20.01.2012.  године,  у  циљу  омогућавања 
коришћења градског превоза по субвенционисаним ценама свим ученицима и студентима на 
територији  Града Ниша,  без  обзира  на пребивалиште,  као  и  пензионерима од  65  до  70 
година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије у 
Републици Србији.

Такође  предложеним  решењем  се  прецизније  регулише право на  бесплатну  и 
повлашћену вожњу особа са инвалидитетом.

JKП  Дирекција  за  јавни  превоз  Града  Ниша  упутила  је  захтев  за  повећање  цене 
појединачних  карата  у  циљу  стимулације  корисника  за  куповину  претплатних  карата  и 
усклађивања са растом јединичних нормираних трошкова превозника. У складу са збирним 
растом инпута од преко 5% - пре свега због интезивног раста цене горива, превозници су у 
текућој  години  већ  два  пута  остварили  право  на  повећање  гарантованих  трошкова  по 
пређеном  километру  чиме  су  субвенције  на  име  јавног  превоза  значајно  увећане. 
Предложено повећање цена појединачних карата од 11.11% за једну зону,  16.67% за две 
зоне, као и за 6.67% за три зоне, уз примену додатних мера у контроли наплате карата у 
возилима утицаће на повећање прихода и смањење субвенција,  у циљу усклађивања са 
расположивим средствима која су за ову намену опредељена буџетом града. Цене месечних 
и полумесечних карата остају непромењене.

Увођење  претплатних  карата  за  унутарзонска  и  међузонска  кретања  од  друге  до 
четврте  зоне  омогућиће  ученицима основних школа у  приградском подручју  свакодневни 
превоз од места становања до школе са прихватљивом ценом стављајући их у исти положај 
са ученицима основних школа који се свакодневно превозе на градским линијама у оквиру 
прве и друге зоне.

Имајући у виду наведено, 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.
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