
5. 
На основу члана 23. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС", бр. 46/95, 
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 32. Одлуке о јавном градском и приградском 
превозу путника на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број  1/2016-пречишћен 
текст) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 1/2013),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 13. априла 2016. године, донело је 
  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу                

путника на територији Града Ниша 
 

I 
Утврђују се цене услугa превоза у јавном градском и приградском превозу путника на 

територији Града Ниша са урачунатим ПДВ на следећи начин: 

 
1. Цене месечних претплатних карата 

 
Р.бр. Категорија корисника врста 

(зона) 
 ЦЕНЕ СА 
ПДВ-ом   
(дин) 

1 месечне карте за организовани превоз 
радника "на име" 

I 1,980.00 

2  I+II 2,635.00 
3  I+II+III 3,305.00 
4  I+II+III+IV 3,960.00 
5 месечне карте за превоз редовних ученика 

средњих школа  
I 1,385.00 

6  I+II 1,845.00 
7  I+II+III 2,315.00 
8  I+II+III+IV 2,770.00 
9 месечне карте за превоз редовних  

студената (до 26 год. старости)  
I 1,385.00 

10  I+II 1,845.00 
11  I+II+III 2,315.00 
12  I+II+III+IV 2,770.00 
13 месечне карте за превоз:  - пензионера, 

чија је висина пензије до 20% изнад 
номиналног износа новчане социјалне 
помоћи који објављује министарство 
надлежно за послове социјалне заштите, 
са пребивалиштем на територији града 
Ниша, - пензионера од 65 до 70 година 
живота чија  примања по основу права на 
пензију не прелазе најнижи износ пензије* 
у Републици Србији, са пребивалиштем на 
територији града Ниша, - војних инвалида 
рата од V до X групе и цивилних инвалида 
рата од V до VII групе, са пребивалиштем 
на територији града Ниша, 

I 1,385.00 

14  I+II 1,845.00 
15  I+II+III 2,315.00 



16  I+II+III+IV 2,770.00 
17 месечне карте за превоз лица старијих од 

70 година која имају месечна примања 
већа од 25.283,00 динара до износа oд 
38.416,00 динара, са пребивалиштем на 
територији града Ниша 

I 990.00 

18  I+II 1,315.00 
19  I+II+III 1,655,00 
20  I+II+III+IV 1,980.00 

*најнижи износ пензије утврђује се према подацима Републичког фонда за пензијско 
инвалидско осигурање 

 

2. Цене полумесечних претплатних карата: 
 

Р.бр. Категорија корисника врста 
(зона) 

 ЦЕНЕ СА 
ПДВ-ом   
(дин) 

1 полумесечне карте за организовани превоз 
радника "на име" 

I 1,190.00 

2  I+II 1,580.00 
3  I+II+III 1,985.00 
4  I+II+III+IV 2,375.00 
5 полумесечне карте за превоз редовних ученика 

средњих школа  
I 830.00 

6  I+II 1,105.00 
7  I+II+III 1,390.00 
8  I+II+III+IV 1,660.00 
9 полумесечне карте за превоз редовних  

студената (до 26 год. старости)  
I 830.00 

10  I+II 1,105.00 
11  I+II+III 1,390.00 
12  I+II+III+IV 1,660.00 
13 полумесечне карте за превоз:  - пензионера, 

чија је висина пензије до 20% изнад номиналног 
износа новчане социјалне помоћи који 
објављује министарство надлежно за послове 
социјалне заштите, са пребивалиштем на 
територији града Ниша, - пензионера од 65 до 
70 година живота чија  примања по основу 
права на пензију не прелазе најнижи износ 
пензије* у Републици Србији, са пребивалиштем 
на територији града Ниша, - војних инвалида 
рата од V до X групе и цивилних инвалида рата 
од V до VII групе, са пребивалиштем на 
територији града Ниша, 

I 830.00 

14  I+II 1,105.00 
15  I+II+III 1,390.00 
16  I+II+III+IV 1,660.00 
17 полумесечне карте за превоз лица старијих од 

70 година која имају месечна примања већа од 
25.283,00 динара до износа oд 38.416,00 
динара, са пребивалиштем на територији града 

I 595.00 



Ниша 
18  I+II 790.00 
19  I+II+III 995.00 
20  I+II+III+IV 1,190.00 

*најнижи износ пензије утврђује се према подацима Републичког фонда за пензијско 
инвалидско осигурање 

 
3. Ценe карата за једну непрекидну вожњу: 

Карте за једну непрекидну вожњу: ЦЕНЕ СА ПДВ-ом 
(дин) 

  
I (у једној зони) 60.00 
I+II (у две зоне) 80.00 
I+II+III (у три зоне) 90.00 
I+II+III+IV (у четири зоне) 100.00 

 
 
 

4. Цена доплатне карте: 
 

Цена доплатне карте износи 1,000.00 динара са урачунатим ПДВ. 

 

5. Бесплатна вожња: 
 

5.1.    Право на бесплатну вожњу, без издате легитимације, имају следеће категорије корисника: 

 

- лица до 7 година старости. 
 

5.2. Уз поседовање одговарајуће легитимације право на бесплатну вожњу имају:  
 

5.2.0. Ученици основних школа на територији Града Ниша  

 Право на бесплатну вожњу ученици основних школа стичу на основу поднетог захтева са: 
1) овереном потврдом о похађању школе за школску годину, 2) копијом ђачке књижице (оригинал 
на увид), 3) одговарајућом фотографијом. 

Легитимације се издају за период текуће школске године укључујући и период летњег 
распуста до почетка наредне школске године, односно за период од 1. септембра текуће до 31. 
августа наредне године.  
 Захтев за остваривање права на бесплатан превоз ученика основних школа на територији 
града Ниша подноси се ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша.  

 
5.2.1. Лица старија од 70 година, са пребивалиштем на територији Града Ниша, чија месечна 
примања не прелазе 25.283,00 динара. 

Право на бесплатну вожњу стичу добијањем легитимације на основу поднетог захтева, 
доказа о месечним примањима и фотокопије личне карте уз подношење оригинала на увид. 
 Под месечним примањима подразумевају се примања која ова лица остварују по основу 
пензије чија се висина доказује последњим пензионим чеком.  

Захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз лица 
старија од 70 година подносе ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша. 

                      



5.2.2. Ратни војни инвалиди од I до IV групе и мирнодопски војни инвалиди од I до IV групе; 
     Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се  прилаже решење o     

утврђивању својства војног инвалида од I до IV  групе; 
5.2.3. Цивилни инвалиди рата од I до IV групе; 

  Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење о 
утврђивању  својства цивилног  инвалида рата од I до IV   групе; 

5.2.4. Лица  са утврђеном I категоријом инвалидности према прописима о раду и о 
пензијском и инвалидском осигурању;   

Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење фонда 
ПИО о утврђеној I категорији инвалидности; 

5.2.5. Лица са утврђеним губитком или потпуним губитком радне способности према 
прописима о раду и о пензијском и инвалидском осигурању; 

           Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење 
фонда ПИО о губитку или потпуном губитку радне способности; 

5.2.6. Лица са утврђеним телесним оштећењем од 70% до 100%; 
Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже решење фонда 

ПИО о телесном оштећењу од 70% до 100%; 
5.2.7. Лица оболела од рака и лица са уграђеном стомом; 

 Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се  прилаже  медицински 
документ о постојању наведених болести; 

5.2.8. Слепа и слабовида лица са процентом оштећења вида 70 и више процената, са 
пратиоцем; 

             Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже 
медицински документ о постојању 70 и више процената оштећења вида; 

5.2.9. Лица умерено, теже, и вишеструко ометена у менталном развоју и лица оболела од 
аутизма са пратиоцем; 

Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже  медицински 
документ о постојању наведених болести; 

5.2.10. Лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и обољења са пратиоцем; 
Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински          

документ о постојању наведених болести; 
5.2.11. Лица оболела од параплегије, хемиплегије, квадриплегије, церебралне и дечије 
парализе и мултипле склерозе и сродних мишићних и неуромишићних обољења са 
пратиоцем; 

             Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се  прилаже 
медицински документ о постојању наведених болести; 

 
5.2.12. Лица са Дауновим синдромом са пратиоцем; 

           Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже  медицински 
     документ о постојању наведене болести; 

5.2.13. Глува лица и наглува лица са процентом оштећења слуха 70 и више процената, са  
пратиоцем; 

           Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински 
документ о постојању оштећења слуха 70 и више процената; 

5.2.14. Ученици са сметњама у развоју који похађају основне и средње школе за ученике са 
сметњама у развоју, са пратиоцем. 

Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже  медицински 
документ о постојању болести и потврда о својству ученика наведених школа. 

5.2.15. Корисници услуга Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица 
ментално ометених у развоју „Мара“ са пратиоцем 

Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински 
документ о постојању болести и потврда о коришћењу услуга Центра „Мара“. 

5.2.16. Особе са инвалидитетом које раде у заштитним радионицама за оспособљавање  
особа са инвалидитетом; 

Уз захтев за остваривање права на бесплатну вожњу, као доказ се прилаже медицински 
документ о постојању инвалидности и потврда о заснованом радном односу у заштитној 



радионици. 
5.2.17. Труднице право на бесплатан превоз остварају уз потврду добијену од одговарајуће 

здравствене установе. 
5.2.18. Свако треће, четврто и наредно дете у породици стиче право на бесплатан превоз од 
седме године до пунолетства. 
 
5.2.19. Дупли близанци, тројке и четворке стичу право на бесплатан превоз од седме године до 
пунолетства. 
 
5.2.20. Добровољни даваоци крви који су крв дали педесет и више пута за мушкарце 
односно четрдесет пет и више пута за жене на основу потврде здравствене  установе 
надлежне за трансфузију крви. 

Захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз, лица 
која су наведена под тачкама од 5.2.2. до 5.2.20. подносе надлежној управи преко Градског 
услужног центра, односно услужних центара градских општина.  

Градско веће Града Ниша, у изузетним случајевима, може одобрити издавање 
легитимације за коришћење бесплатног превоза, са роком важења најдуже до једне године. 

 
6. Пратиоци 
Пратиоци из тачака од 5.2.8. до 5.2.15. имају право на бесплатан превoз без издате посебне 

легитимације искључиво у присуству лица које има право на бесплатан превоз са пратиоцем. 
Пратиоци из тачака 5.2.8. до 5.2.15. имају право на бесплатан превоз и без присуства лица 

које има право на бесплатан превоз са пратиоцем, уз издавање посебне легитимације, са роком 
важења од најдуже годину дана, уколико испуњавају следеће услове: 

- да имају пребивалиште на територији града Ниша што доказују фотокопијом личне карте уз 
подношење оригинала на увид, 

- да су у својству родитеља, старатеља, члана уже породице или хранитеља лица која имају 
право на бесплатан превоз са пратиоцем из тачака 5.2.8. до 5.2.15. што доказују 
одговарајућом документацијом, 

- да живе у заједничком домаћинству са лицима која имају право на бесплатан превоз са 
пратиоцем из тачака 5.2.8. до 5.2.15. што доказују одговарајућом документацијом, 

- да су одређени за пратиоца што доказују овереном изјавом лица које има право на 
бесплатан превоз са пратиоцем из тачака 5.2.8. до 5.2.15. или изјавом родитеља, 
старатеља или другог овлашћеног лица у посебним случајевима, 

- да лице које има право на бесплатан превоз са пратиоцем из тачака 5.2.8. до 5.2.15. 
поседује важећу и исправну легитимацију за бесплатан превоз што се доказује копијом исте 
уз подношење оригинала на увид, 
Лице које има право на бесплатан превоз са пратиоцем из тачака 5.2.8. до 5.2.15. може 

имати само једног пратиоца са посебном легитимацијом за бесплатан превоз. 
Захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз, 

пратиоци из става 2 ове тачке подносе надлежној управи преко Градског услужног центра, односно 
услужних центара градских општина. 

Легитимација за бесплатан превоз за пратиоца из става 2 ове тачке, поред прописаних 
података, мора да садржи и основне податке о лицу за које је пратилац одређен. 

 
7. Бесплатна вожња за избегла и интерно-расељена лица: 
Избегла и интерно расељена лица могу остварити сва права у складу са овим решењем, 

уколико имају боравиште на територији Града Ниша.  
 
Избегла лица свој статус и место боравишта доказују: 
− фотокопијом избегличке легитимације. 

 
Интерно расељена лица свој статус и место боравишта доказују: 



− фотокопијом личне карте, 
− фотокопијом легитимације интерно расељеног лица и 
− фотокопијом пријаве боравишта код Полицијске управе у Нишу. 

 
II 

 Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решењe о утврђивању цена услуга 
превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша", број 7/2015). 

 
III 

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша". 

 
Број: 456-2/2016-03 
У Нишу, 13.04.2016. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
 

Председник 
Проф. др Зоран Перишић,с.р. 

 
 

 
 

 


