
               Нацрт 
                                                                                              

На основу члана 25. Закона о комуналним делатностима („Службени  гласник РС“ 
број 16/97 и 42/98) и члана 25 и 27 Одлуке о комуналним делатностима (''Службени лист 
града Ниша'', број 89/2005, 101/2005, 15/2006, 22/2006, 23/2006, 79/2006 и 32/2007) 
Управни одбор превозника _______________  је дана _______ године донео следећу 

 

 
О Д Л У К У 

 

о ценама превоза и финансирању функције превоза путника у градском и 
приградском саобраћају 

 

I 
 

На основу члана 22. и 23. Закона о комуналним делатностима и члана 25. и 27. 
Одлуке о комуналним делатностима Града Ниша утврђује се начин финансирања 
функције превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији Града 
Ниша и то: 
- из цене превоза путника и 
- обезбеђењем недостајућих средстава из буџета града. 

Недостајућа средства за финансирање функције превоза путника обезбедиће се 
из буџета града, а на основу елемената зонског тарифног система и обрачуна и 
расподеле прихода превозника, који су саставни део Одлуке о превозу путника у 
градском и приградском саобраћају ("Сл. лист града Ниша" бр. 50/2007) и Уговора о 
поверавању комуналне делатности превоза путника које је Град Ниш закључио са 
превозницима. 

 

II 
Утврђују се цене услуге превоза путника  у градском и приградском саобраћају са 

урачунатим ПДВ-ом од 8%, на следећи начин: 
 

1. Цена месечних карата за организован превоз запослених „на име“: 

Зона превоза Цена са ПДВ-ом (дин) Износ ПДВ-a (дин) 

I зона 1.250,00 92,59 

I+II зона 1.665,00 123,33 

I+II+III зона 2.085,00 154,44 

I+II+III+IV зона 2.500,00 185,18 
 

2. Цена месечних карата са попустом за превоз одређених категорија 
путника „на име“:  

A. Месечна карта за превоз ђака основних школа, који имају пребивалиште на 
територији града Ниша 

Зона превоза Цена са ПДВ-ом (дин) Износ ПДВ-a (дин) 

I зона 750,00 55,56 

I+II зона 1.000,00 74,07 

I+II+III зона 1.250,00 92,59 

I+II+III+IV зона 1.500,00 111,11 
 



Б.  Месечна карта за превоз редовних ученика средњих школа, редовних студената 
(до 26 година старости), пензионера чија висина пензије је до 20% изнад нивоа 
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: 

Зона превоза Цена са ПДВ-ом (дин) Износ ПДВ-a (дин) 

I зона 875,00 64,81 

I+II зона 1.165,00 86,30 

I+II+III зона 1.460,00 121,48 

I+II+III+IV зона 1.750,00 129,63 
 

3. Цена полумесечних карата за организован превоз радника „на име“: 

Зона превоза Цена са ПДВ-ом (дин) Износ ПДВ-a (дин) 

I зона 625,00 46,30 

I+II зона 835,00 61,85 

I+II+III зона 1.045,00 77,41 

I+II+III+IV зона 1250,00 92,59 
 

4. Цена полумесечних карата са попустом за превоз одређених категорија 
путника „на име“:  

A. Полумесечна карта за превоз ђака основних школа који имају пребивалиште на 
територији града Ниша: 

Зона превоза Цена са ПДВ-ом (дин) Износ ПДВ-a (дин) 

I зона 375,00 27,78 

I+II зона 500,00 37,04 

I+II+III зона 625,00 46,30 

I+II+III+IV зона 750,00 55,56 

 
Б. Полумесечна карта за организован превоз редовних ученика средњих школа, 

редовних студената (до 26 година старости), пензионера чија висина пензије је 
до 20% изнад нивоа социјалне сигурности, војних инвалида рата од V до X групе 
и цивилних инвалида рата од V до VII групе, који имају пребивалиште на 
територији града Ниша: 

Зона превоза Цена са ПДВ-ом (дин) Износ ПДВ-a (дин) 

I зона 440,00 32,59 

I+II зона 580,00 42,96 

I+II+III зона 730,00 54,07 

I+II+III+IV зона 875,00 64,81 

 
 



5. Цена карте за једну вожњу (купљене у возилу и ван возила): 

Зона превоза Цена са ПДВ-ом (дин) Износ ПДВ-a (дин) 

I зона 30,00 2,22 

I+II зона 40,00 2,96 

I+II+III зона 50,00 3,70 

I+II+III+IV зона 60,00 4,44 
 

6. Цена појединачних карата за унутарзонска и међузонска путовања ван 
прве зоне и то: путовања у оквиру II зоне, II + III зоне, II + III + IV зоне, III 
зоне, III + IV зоне и IV зоне (купљене у возилу и ван возила): 

Вожња у оквиру: Цена са ПДВ-ом (дин) Износ ПДВ-a (дин) 

Једне зоне – П1 30,00 2,22 

Две зоне – П2 40,00 2,96 

Три зоне – П3 50,00 3,70 
 

Напомена: На картама за сваку вожњу се уписује: релација и шифра која 
садржи дан, датум и време почетка путовања. 

7. Сет карата за 10 вожњи (купљене ван возила): 

Зона превоза Цена са ПДВ-ом (дин) Износ ПДВ-a (дин) 

I зона 270,00 20,00 

I+II зона 360,00 26,67 
 

8. Цена доплатне карте: 
Путник затечен у возилу без карте за превоз или са неисправном картом дужан је 

да на лицу места плати, поред редовне карте и износ доплатне карте од 1.000,00 
динара (цена са ПДВ-ом), а износ ПДВ-а је 74,07 динара. 

Путник који не плати доплатну карту у возилу плаћа пун износ доплатне карте у 
висини 2.500,00 динара (цена са ПДВ-ом), а цена ПДВ-а је 185,18 динара, у року од 8 
дана од дана коришћења превоза без плаћања. 

 
9. 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. 

 
III 

 
Oва Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће од дана давања 

сагласности од стране Скупштине. 
 
 
 
 
 
Број: 460/2008 - 17 
У Нишу, 08.09.2008. године 
 
 

        Обрађивач: 
        

 
Управа за саобраћај 


