
На основу члана 32 Одлуке о jaвном градском и приградском превозу путника
на територији града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 38/2011 и 2/2012) и
члана  72.  Пословника  о  раду Градског  већа  Града  Ниша (''Службени лист  Града
Ниша'', број 1/2013), 

Градско веће града Ниша, на седници од 05.06.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА ТАРИФНОГ СИСТЕМА У ЈАВНОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ

ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

I

У Тарифном систему у  јавном градском и приградском превозу путника  на
територији града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 93/2013), у тачки  IV “Модел за
формирање цена карата“, подтачка Г.1. „Месечне претплатне карте“, став 7 мења се
и гласи:

„Комерцијални попуст износи: pk = 0.5155.“

Став 8 мења се и гласи:

„Вредност социјалног попуста - ppg за поједине социјалне групе износи:

социјалн
а група

запослени
студенти и ученици

средњих школа

Ученици
основних

школа

пензионери и
инвалиди

ppg 1.0 0.7 0.6 0.7
pk*ppg 0.5155 0.3609 0.3093 0.3609

„
II

У осталом делу Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу
путника  на  територији  града  Ниша  („Сл.  лист  Града  Ниша“,  бр.  93/2013)  остаје
непромењен.

III

 
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном

листу Града Ниша", а примењиваће се од 01.07.2014. године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број: 755-8/2014-03                        ПРЕДСЕДНИК
Датум: 05.06.2014. године

Проф. др Зоран Перишић



Oбразложење

Правни  основ  за  доношење  Решења  о  изменама  тарифног  система  у  јавном
градском и приградском превозу путника на територији града Ниша је члан 32 Одлуке о
јавном градском и  приградском превозу путника  на територији  Града Ниша („Сл.  лист
Града Ниша“, број 38/2011 и 2/2012) којим је прописано да Тарифни систем доноси Градско
веће Града Ниша. 

Тарифни систем обухвата скуп начела и принципа по којима се утврђују цене услуге
превоза,  организује продаја возних исправа и систем наплате услуге превоза,  подручје
примене, систем карата, модел за формирање цене услуга и остале елементе на основу
којих се утврђују цене превоза.

ЈKП Дирекција за јавни превоз града Ниша, доставила је дана 29.04.2014. године,
Управи за  комуналне,  делатности,  енергетику  и  саобраћај,  предлог  за  повећање цена
карата у јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша број
710/14. Наведеним дописом предлаже се повећање цена полумесечних и месечних карата
за 10%. 

У циљу реализације наведеног захтева за повећање цена месечних и полумесечних
претплатних  карата,  предлаже  се  измена  тарифног  система  у  тачки  IV“Модел  за
формирање цена карата“,  подтачка Г.1. „Месечне претплатне карте“,  став 7, тако да се
комерцијални попуст за куповину са постојећих 53.12 смањује на 48.45%. 

У  складу  са  наведеним,  извршене  су  и  измене  у  ставу  8  којима  су,  поред
комерцијалних дефинисане и вредности социјалних попуста за поједине социјалне групе.

На основу наведеног, Управа за  комуналне делатности,  енергетику  и  саобраћај,
израдила  је  нацрт  Решења  о  изменама  тaрифног  система  у  јавном  градском  и
приградском превозу путника на територији Града Ниша.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

У Нишу,
маја 2014 године

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

Хранислав Ђорђевић


