






 

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш 

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8 

Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника 

Матични број: 20136674 

ПИБ: 107073107 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: 

Град Ниш, Секретаријат за комуналне делатности енергетику и саобраћај 

 

 

Делатности јавног предузећа су: 

49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника – претежна делатност; 

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају 

47.99 – Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца – продаја преко     

  аутомата; 

49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају; 

71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање; 

72.19 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко – технолошким наукама; 

73.11 – Делатност рекламних агенција и 

73.12 – Медијско представљање 

Годишњи програм пословања за 2018. годину: бр. 2389/17 од 01.12.2017. године, усвојен 

на седници Скупштине Града Ниша дана 27.12.2017. године под бројем 06-1290/2017-16-

02. 

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2018. годину: бр. 1243/18 од 

04.06.2018. године, усвојен на седници Скупштине Града Ниша дана 03.07.2018. године 

под бројем 06-764/2018-12-02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

1. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА 

Најважнији физички показатељи пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 

Ниша (у даљем тексту: предузеће) у првој половини 2018. године садржани су у доле 

наведеним подацима о резултатима рада сектора контроле, мониторинга и управљања 

системом превоза и сектора градског саобраћаја.   

 

1.1. Сектор контроле, мониторинга и управљања системом превоза 

Продаја месечних, полумесечних и појединачних карата 

Подаци о броју продатих месечних, полумесечних и појединачних карата у првој 

половини 2018. године дати су у наредним табелама. 

Месечне и 

полумесечне карте 
јануар фебруар март април мај јун укупно 

2018. 28.115 27.278 29.396 27.796 28.235 26.655 167.475 

Табела бр. 1: Број продатих месечних и полумесечних карата 

 

Месечне карте јануар фебруар март април мај јун укупно 

2018. 24.983 24.766 28.111 25.330 26.641 25.083 154.914 

Табела бр. 2: Број продатих месечних карата 

 

Полумесечне 

карте 
јануар фебруар март април мај јун укупно 

2018. 3.132 2.512 1.285 2.466 1.594 1.572 12.561 

Табела бр. 3: Број продатих полумесечних карата 

 

Појединачн

е карте 
јануар фебруар март април мај јун укупно 

2018. 606.236 585.189 661.110 628.205 665.573 624.721 3.771.034 

Табела бр. 4: Број продатих појединачних карата 

 

 

Контроле путника и рада возног особља превозника 

Контроле путника и рада возног особља превозника представљају једну од 

основних активности предузећа, са циљем да се продаја свих врста карата одржи на 

истом, или да буде на вишем нивоу у односу на претходне периоде. Приликом вршења 

контроле практикује се сарадња са комуналном полицијом која пружа асистенцију 

приликом легитимисања путника без возне исправе. У контроли се редовно користе два 

службена возила, како би се обезбедила повећана мобилност екипа контролора. 

Реализовани број контрола по превозницима за прва два квартала 2018. године приказан 

је у наредној табели. 
 



 

Број контрола у 

2018. 
јануар фебруар март април мај јун 

Нишекспрес 2.859 2.544 3.665 2.787 2.897 3.140 

Аррива 1.926 1.748 2.207 1.807 1.824 1.989 

Ћурдић 1.318 1.239 1.502 1.202 1.307 1.308 

Дирекција 629 589 664 595 649 627 

Укупно 6.732 6.120 8.038 6.391 6.677 7.064 

Табела бр. 5: Број реализованих контрола по превозницима 

 Број реализованих контрола по превозницима је сразмеран броју аутобуса којима 

они обављају комуналну делатност градског и приградског превоза путника на 

територији града Ниша. 

Непосредном контролом на терену су утврђиване неправилности у раду 

превозника, за које је уговором о јавно – приватном партнерству у области пружања 

услуга у јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша 

предвиђено умањење прихода које је приказано у наредној табели. 

 

Умањење 

прихода 2018. 
јануар фебруар март април мај јун 

Нишекспрес 0,00 60.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 0,00 

Аррива 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

Ћурдић 10.000,00 70.000,00 0,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 

Дирекција 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 70.000,00 

Укупно 10.000,00 130.000,00 20.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 

Табела бр. 6: Умањење прихода превозника за утврђене неправилности 

 

 Путницима затеченим у возилу, контролори предузећа издају доплатне карте које 

плаћају одмах у аутобусима или опомене за плаћање доплатних карата, које могу платити 

у року од 8 дана. У наредној табели приказан је број издатих доплатних карата и опомена 

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године. 

 

 

Опомене и доплатне 

карте издате у 2018. год. 
јануар фебруар март април мај јун укупно 

издате опомене 1.135 1.125 1.352 1.053 1.206 1.232 7.103 

издате доплатне карте 121 103 134 123 134 140 755 

Табела бр. 7: Број издатих доплатних карата и опомена за плаћање доплатних карата 

 

 

Неодржани поласци 

Једна од основних обавеза предузећа је и редовно праћење и сагледавање жеља и 

потреба корисника јавног превоза. Утврђено је да је путницима врло битна поузданост 

система јавног превоза, а посебно поштовање утврђеног реда вожње. Због тога предузеће 

предузима све мере како би се број неодржаних полазака свео на минимум и стално 



 

смањивао у односу на претходне периоде. Из доње табеле се може видети да у првих 

шест месеци 2018. године није одржано укупно 4.118 полазака. 

Неодржани поласци у 

2018. год. 
јануар фебруар март април мај јун 

Нишекспрес 97 91 97 196 98 101 

Аррива 194 360 326 215 408 223 

Ћурдић 173 119 184 310 213 340 

Дирекција 21 64 34 50 51 153 

Укупно 485 634 641 771 770 817 

Табела бр. 8: Број неодржаних полазака у 2018. години 

 

Субвенције 

У првих шест месеци у 2018. години, у два наврата је долазило до повећања 

јединичних цена превоза по километру свим превозницима који обављају комуналну 

делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, пошто су 

испуњени уговорима предвиђени услови за повећање цене. Прво повећање цене, које је 

износило 5,17%, примењивало се од 01.02.2018. године, а наредно повећање цене, које је 

такође износило 5,17% примењује се од 01.06.2018. године. Тако превозници остварују 

већи приход, а обзиром да се цене карата нису мењале, ово подразумева и нешто већа 

издвајања из буџета Града Ниша на има субвенција за јавни превоз. 

 С друге стране, од друге половине јануара 2018. године, превозник Ћурдић 

Београд обавља превоз путника и возилима за која не поседује сагласност предузећа, па 

се у складу са јавним уговором потписаним и са овим превозником, не признаје 

транспортни рад остварен овим возилима. По том основу му је за прва два квартала 2018. 

године умањен приход за укупно 40.189.339 динара, од чега за јануар 2.635.263 динара, 

за фебруар 7.614.411 динара, за март 9.216.330 динара, за април 6.723.203 динара, за мај 

7.419.637 динара и за јун 6.580.495 динара. 

Такође, превозник Ћурдић Београд није испоштовао уговорну обавезу да после 

треће године примене уговора најмање 5% возила у свом возном парку замени возилима 

са погоном на компримовани природни гас (CNG), па се због тога његов нето приход од 

марта месеца умањује за 2%, што у првој половини 2018. године износи 985.392 динара. 

Зато ће Град Ниш, за период од 01.01 до 30.06.2018. године, на име разлике између 

укупне вредности услуга превоза путника и укупне вредности продатих појединачних, 

месечних и полумесечних карата, односно на име субвенција, да издвоји свега 12.540.704 

динара. 

 

издвајања 

из буџета 
јануар фебруар март април мај јун укупно 

2018. 7.469.762 -4.724.900 -1.305.099 -1.614.954 1.990.338 10.725.557 12.540.704 

Табела бр. 9: Издвајања из буџета Града Ниша или остварени суфицити 

Напомињемо да превозник Ћурдић Београд није прихватио горе наведена 

умањења прихода и да је у међувремену покренуо судски поступак за наплату 

потраживања, тако да постоји могућност да у том поступку овај превозник оствари право 

на накнаду дела трошкова превоза путника превежених аутобусима без сагласности 

предузећа.    



 

1.2. Сектор градског саобраћаја 

Број продатих појединачних карата 

Број продатих појединачних карата на линијама на којима предузеће обавља превоз 

путника је за око 10% мањи у односу на исти период прошле године. До пада је дошло 

због пробема у одржавању реда вожње изазваних искључивањима возила због техничке 

неисправности од стране МУП-а, у току марта и априла месеца 2018. године као и због 

измене трасе линије 34 смер А и Б изазване реконструкцијом улице Алексндра 

Медведева. 

 

Ознака 

линије 
Назив линије 

Број продатих карата 

Јануар Фебруар Март Април Мај Јун 

34A 

Кружна линија 

34A 

17.742 16.914 18.044 16.137 16.818 16.291 

34Б 

Кружна линија 

34Б 

17.524 16.823 18.000 16.698 17.718 15.460 

7 

Калач брдо - Са-

рајевска 

2.673 2.508 2.587 2.423 2.634 2.449 

7A 

Т.П.Стојковић - 

Медошевац 

2.792 2.316 2.918 2.641 3.027 2.689 

12 

Његошева - Д. 

Комрен 

9.311 8.693 10.076 9.275 9.632 9.180 

УКУПНО 
 50.042 47.254 51.625 47.174 49.829 

Табела бр. 10: Број продатих појединачних карата по линијама у првој половини 2018. 

год. 

 

Број пређених километара 

 Број пређених километара је, због лошег стања аутобуса, и проблема у одржавању 

реда вожње у другом кварталу 2018. у односу на исти  период претходне године мањи за 

око 3.500 километара, чему су допринела напред наведена искључења возила од стране 

МУП-а  због техничке неисправности. 

 Година Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Укупно 

2018. 66.778 59.322 64.915 63.781 66.681 65.549 387.026 

      Табела бр. 11: Број пређених километара у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године 

  

Неодржани поласци 

Због старости возила, велике пређене километраже и стања возила број неодржаних 

полазака у односу на исти период прошле године је знатно повећан. Табела: Број 

планираних, реализованих и нереализованих полазака у другом тромесечју 2018. године 

 

 



 

Опис Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Укупно 

број планираних полазака 
6.127 5.494 6.058 5858 6142 5975 

35.654 

број реализованих полазака 
6.106 5.430 6.024 5808 6091 5822 

35.281 

број нереализованих 

полазака 
21 64 34 50 51 153 

373 

Табела бр.12: Број планираних, реализованих и нереализованих полазака у другом 

тромесечју 2018. године 

 После саобраћајне незгоде у којој јој је, због неисправног кочионог система на 

аутобусу предузећа, дана 23.03.2018. године, повређено деветоро путника и накнадних 

ванредних техничких прегледа 7 аутобуса, када је утврђено да су сви били технички 

неисправни, дошло се до закључка  да предузеће није у могућности да обезбеди све 

материјалне и организационе услове неопходне за успешно обављање поверене 

делатности превоза путника. Зато је крајем јуна месеца 2018. године раскинут уговор 

закључен између Града Ниша и предузећа о обављању комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на линијама 7,12 и 34, тако да почев од 01.07.2018. године, 

ту делатност обављају приватни превозници. 

 

2. БИЛАНС УСПЕХА 

Предузеће је у првој половини 2018. године остварило пословне приходе у 

укупном износу од 622.021 хиљада динара, што представља 91% планираних прихода. 

Највеће учешће у овим приходима имају приходи од продаје производа и услуга 

који су такође око 9% нижи у односу на планиране. 

У периоду јануар - јун 2018. године су остварени пословни расходи у укупном 

износу од 618.514 хиљада динара, што је 93% планираних расхода. 

Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови производних услуга, који 

су остварени у износу од 504.121 хиљада динара. Ови трошкови су мањи од планираних 

за око 8%, а до тога је дошло првенствено зато што су превознику Ћурдић Београд, због 

обављања превоза путника аутобусима без сагласности Дирекције и других 

неправилности у раду, извршена умањења прихода у укупном износу од 41.345 хиљада 

динара   

Остали пословни приходи и расходи, као и финансијски и остали приходи и 

расходи су занемарљиво мали у односу на пословне приходе и расходе предузећа. 

Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре 

опорезивања, који је у првој половини 2018. године остварен у износу од 488 хиљада 

динара. 

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у првих шест месеци 2018. 

године сигурно нису коначни, с обзиром да ће одређени трошкови, а посебно трошкови 

исправки вредности и отписа потраживања, бити књижени тек на крају пословне године. 

            

 

 

 



 

3. БИЛАНС СТАЊА 

Са стањем на дан 30.06.2018. године, предузеће располаже са сталном имовином 

у износу од 52.332 хиљада динара, што је два пута више у односу на планирану имовину. 

Предузеће је планирало да на дан 30.06.2018. године, сва основна средства које је 

користило за обављање делатности превоза путника а која му даље неће бити потребна, 

прекњижи на рачун сталних средстава намењених продаји. Међутим, пошто нису 

испуњени сви потребни услови за реализацију овог плана, сва та средства су и даље 

остала део сталне имовине предузећа. 

Обртна имовина је остварена у износу од 202.609 хиљада динара, што је 19% више 

у односу на планирану имовину. Највеће учешће у њој имају потраживања по основу 

продаје у износу од 78.960 хиљада динара, што је 86% планираних потраживања. 

Готовина и готовински еквиваленти су остварени у износу од 32.011 хиљада динара, што 

је за 32% више у односу на планирани износ готовине. 

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су са 

остварењем у укупном износу од 9.488 хиљада динара, за 84% већа у односу на 

планирана. До њиховог повећања је дошло из разлога што је, по препоруци ревизорске 

куће која је вршила ревизију финансијских извештаја предузећа за 2017. годину, 

предузеће у обавези да почев од 2018. године, поред резервисања за отпремнине, врши и 

резервисања за јубиларне награде, које је предузеће у обавези да исплаћује запосленима 

после навршених 10, 20 или 30 година непрекидног радног стажа проведеног у предузећу. 

Од обавеза предузећа на дан 30.06.2018. године, највеће су обавезе према 

добављачима  у износу од 141.499 хиљада динара, што је за 11,5% више од планираних 

обавеза. Обавезе према добављачима на одређени дан никако не могу да се прецизно 

утврде пре почетка пословне године, када се доноси програм пословања, јер се унапред 

не могу прецизно предвидети ни износи обавеза, ни рокови плаћања тих обавеза. 

Укупна актива и пасива предузећа су исте и износе 205.650 хиљада динара, што је 

за 18% мање у односу на планиране величине. 

 

4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Приливи готовине из пословних активности су у првој половини 2018. године 

остварени у износу од 677.890 хиљада динара, што је за 2% више од планираних прилива 

по овом основу. Највеће учешће у овим приливима од преко 99% имају приливи од 

продаје и примљени аванси, са остварењем у укупном износу од 671.543 хиљада динара. 

Одливи готовине из пословних активности су остварени за 3% више у односу на 

планиране и износе 682.719 хиљада динара. Највеће учешће у њима имају исплате 

извршене добављачима и дати аванси у износу од 593.471 хиљада динара. 

Токови готовине из активности инвестирања и финансирања су готово 

занемарљиви у односу на токове готовине из пословних активности. 

Укупни приливи готовине су у овом периоду износили 678.890 хиљада динара, 

што је за 1% више од планираних прилива, а укупни одливи готовине износе 683.784 

хиљада динара, што је за 3% више у односу на планиране одливе. Резултат овако 

остварених прилива и одлива готовине је остварени нето одлив готовине у првој 

половини 2018. године, у укупном износу од 4.894 хиљада динара. 

Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 30.06.2018. године, износи 

32.011 хиљада динара. 



 

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Предузеће је за период од 01.01. до 30.06.2018. године на име бруто зарада 

запослених са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (бруто 2 

зарада) обрачунало укупно 69.408.767 динара, што је 99% планираних средстава за те 

намене. 

У периоду јануар – јун 2018. године, предузеће није ангажовало ниједно лице по 

уговору о делу, по ауторским уговорима или по уговорима о привременим и повременим 

пословима. 

Предузеће обавља делатност и у два локала закупљена од физичких лица, којима 

је обрачуната накнада у укупном износу од 300.570 динара, а члановима надзорног 

одбора предузећа су обрачунате накнаде у укупном износу од 474.684 динара. 

За превоз запослених на посао и са посла је у овом периоду обрачунато укупно 

1.737.439 динара, што представља 97% планираних средстава, а за дневнице и накнаде 

трошкова на службеним путовањима, обрачунато је и исплаћено 93.657 динара, што је 

знатно мање од планираних средстава за те намене. 

На име помоћи запосленима и породицама запослених, у првој половини 2018. 

године је исплаћено укупно 201.292 динара.     

 

6. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Предузеће ја на дан 31.03.2018. године имало 137 запослених на неодређено време 

и 13 запослених на одређено време. 

У другом кварталу 2018. године је споразумно раскинут радни однос са четворо 

запослених на неодређено време, тако да са стањем на дан 30.06.2018. године, у 

предузећу је запослено 133 запослених на неодређено и 13 запослених на одређено време. 

Остварени број запослених на неодређено време је мањи од броја утврђеног 

Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време 

у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину („Сл. лист града Ниша“, бр. 

106/2017, 18/2018 и 65/2018). 

 

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Цене месечних, полумесечних, појединачних и доплатних карата за све категорије 

путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ниша се у периоду од 

01.01. 2018. до 30.06.2018. године нису мењале. 

 

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Програмом пословања предузећа за 2018. годину нису планиране, нити 

реализоване субвенције, као и неки други приходи из буџета. 

 

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Предузеће је у првој половини 2018. године, на име донација исплатило износ од 

121.440 динара, што представља 81% планираних средстава за ове намене. 














































