
На основу члана 23 Закона о комуналним делатностима ("Службени 
гласник РС", број 16/97 и 42/98), члана 27 Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00 , 
25/02, 107/05 и 108/05) и члана 34 Статута града Ниша ("Службени лист града 
Ниша", број 26/02,92/04 и 14/08) 

Скупштина града Ниша на седници одржаној _____ 2008. године 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Даје се сагласност на одлуке о ценама превоза и финансирању 
функције превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији 
града Ниша и то:  
1. Управног одбора ЈП''Аеродром Ниш''Ниш, број 11/LVII-2199-01/08 од 11.09. 

2008.године, 
2. Управног одбора Акционарског друштва за саобраћајну делатност ''Ниш-

експрес'' Ниш,  број 797/1 од 12.09.2008.године, 
3. Предузеће за превоз путника у друмском саобраћају ''Транспродукт бус – 

превоз'', д.о.о. Београд, број 460/2008 од 08.09.2008.године, 
4. Предузеће за промет робе и услуга ''Лекон'' д.о.о. Београд, број 273/08 од 

08.09.2008. године, 
5. Предузеће за трговину на велико и мало ''Ћурдић'' д.о.о. Београд, број 122/09 

од 10.09.2008. године, 
 

II 
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о давању 

сагласности на одлуке о ценама превоза и финансирању функције превоза 
путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ниша број 
06-661/2006-3-02 од 03. октобра 2006. године. 

 
III 

Решење и одлуке наведене у члану I овог решења o ценама превоза у 
градском и приградском саобраћају објавити у ''Службеном листу града Ниша''. 

 
 
Број: ______________ 
У Нишу, _______2008. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША  
 
 

 Председник 
  

 Проф. др Миле Илић 



 
 
 

                          О б р а з л о ж е њ е               
 
 
 
 

Одредбама члана 23 Закона о комуналним делатностима (“Службени 
гласник РС”, број 16/97 и 42/98) и одредбама члана 27, Одлуке о комуналним 
делатностима (“Службени лист града Ниша”, број 32/2007 и 40/2007) прописано 
је да управни одбор јавног комуналног предузећа, односно надлежни орган 
другог предузећа и предузетник одлучује, уз сагласност скупштине општине, 
односно органа општине који скупштина одреди, о цени комуналних услуга 
коју плаћају непосредни корисници. 

 
 
 
Одредбама чланова 27 и 28 Закона о јавним предузећима и обављању 

делатности од општег интереса (“Службени гласник РС”, број 25/00, 25/02, 
107/05 и 108/05) прописано је да се остваривање заштите општег интереса у 
јавном предузећу и другим облицима предузећа која обављају делатност од 
општег интереса обезбеђује давањем сагласности надлежног органа Републике, 
односно надлежног органа јединице локалне самоуправе, поред осталог, и на 
тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) 

 
 
Скупштина града Ниша je 22. априла 2008. године донела Одлуку о 

поверавању комуналне делатности превоза путника у градском и приградском 
саобраћају на терторији града Ниша (“Сл. лист града Нша”, број 32/2008)  са 
почетком примене од 01. септембра 2008. године а уговори са превозницима 
закључени су дана  09. маја 2008. године. 

 
 

 У оквиру Одлуке о превозу путника у градском и приградском саобраћају 
на територији града Ниша ("Сл. лист града Ниша", број 50/2007 и 32/2008) 
дефинисан је тарифни систем и систем карата који гарантује једнакост 
приступа према корисницима, дегресивност цена са повећањем дистанце 
превоза, границе зона које су формиране на основу средње дужине вожње 
једног путника и станица са највећим изменама путника на коридору.  
 
 
 Са постојећег зонско-релацијског система прелази се на зонски – 
интегрисани тарифни систем са четири зоне. Поређење два система са аспекта 
система карата дата је у следећој табели: 
 



 
Зонско – релацијски систем 

 

 
Нови зонски систем 

 
Цене појединачних карата 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
I зона – 30,00 дин 
I +II зона – 40,00 дин 
 
Новина: Могућност куповине сета 
карата са попустом од 10%, и то: 
цена 270,00 дин за I зону и 360,000 дин. 
за I + II зону 
 
 
I+II+III зона – 50,00 дин 
I+II+III+IV зона – 60,00 дин 

 

 
 
 Уместо 9 релација на приградским линијама уводе се зонске карте са 
максималном ценом од 60 динара за путовања кроз све четири зоне. 
 
 
 

Категорија путника зона 

Постојеће 
цене 

месечних 
карата 
(дин) 

Цене 
месечних 
карата у 
новом 
систему 

( )

Индекс 
промена 
цена 

месечних 
карата 

1 2 1/2 

Запослени 
 

I 
I + II 
I + II + III 
I + II + III + IV 

1300 
1470 
2250 
2540 

1250 
1665 
2085 
2500 

96,15 
113,27 
92,67 
98,43 

Ученици основних школа 
 

I 
I + II 
I + II + III 

  I + II + III + IV 

780 
882 

1350 
1524 

750 
1000 
1250 
1500 

96,15 
113,38 
92,59 
98,43 

- Редовни студенти 
- Пензионери до 20% 

I 
I + II 

910 
1030 

875 
1165 

96,15 
113,11 

0 до 2 I релација 32,00 
3 до 4 II релација 38,00 
5 до 7 III релација 48,00 
8 до 10 IV релација 56,00 

11 до 14 V релација 66,00 
15 до 18 VI релација 76,00 
19 до 22 VII релација 80,00 
23 до 25 VIII релација 86,00 
преко 25 IX релација 90,00

Вожња у оквиру: Цена (дин) 

Једне зоне – П1 30,00 

Две зоне – П2 40,00 

Три зоне – П3 50,00 

I зона 30,00 дин 
I+II зона 40,00 дин 



изнад    нивоа социјалне  
сигурности, 
- Војни инвалиди рата од 
V до X групе и цивилни 
инвалиди рата од V до 
VII групе са 
пребивалиштем на 
територији града Ниша 

I + II + III 
 I + II + III + IV 

1575 
1780 

1460 
1750 

92,70 
98,31 

 
 

Осим карата за другу зону, цене месечних карата за превоз свих категорија 
путника бележе пад у опсегу од 1,5 до 7,5%. Цене месечних карата за 
категорију запослених која најчешће користи услуге јавног превоза мање су за 
3,85%. 
 

У домену бесплатне вожње дефинисане су категорије путника и начин 
којим се остварујe право на бесплатну вожњу. У односу на претходне Одлуке о 
ценама превоза, право на бесплатну вожњу даје се лицима до 7 и преко 70 
година старости, особама са инвалидитетом који нису чланови удружења особа 
са инвалидитетом, трудницама, сваком трећем, четвртом и наредном детету у 
породици, као и тројкама, четворкама и дуплим близанцима до пунолетства.  

 
Подржавајући иницијативу Градског већа града Ниша надлежни органи 

предузећа којима је поверено обављање комуналне делатности превоза путника 
на територији града Ниша, донели су одлуке о ценама превоза и финансирању 
функције превоза путника у градском и приградском саобраћају града Ниша. 

 
У складу са наведеном иницијативом Управа за саобраћај предлаже 

решење као у диспозитиву.  
 
 
     
У Нишу, септембра 2008. године 
          
 
 
                                                                                                            
                                                                                 УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ 
                                                                          СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 
                               Драган Јовановић, дипломирани правник 


