
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског 
већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 
98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 16.05.2018. 
године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се иницијатива ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 
Ниша Ниш број 893/18 од 20.04.2018. године за споразумни раскид уговора 
о обављању комуналне делатности јавног градског и приградског превоза 
путника на територији Града Ниша на линијама 7,12 и 34, број 1962/2015-
01 од 05.06.2015. године, закљученог између Града Ниша и ЈКП Дирекција 
за јавни Града Ниша Ниш. 

Град Ниш и ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша закључиће 
споразум о раскиду уговора, који ће ступити на снагу најкасније               
01.07.2018. године. 

 
2. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш ће до ступања на 

снагу споразума о раскиду уговора, у складу за законом, спровести 
поступак  ради избора новог превозника на линијама број 7,12 и 34.  

 
3. За реализацију овог закључка задужују се: Градска управа Града 

Ниша-Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, 
Серетаријат за финансије и Служба за јавне набавке, Правобранилаштво 
Града Ниша и ЈКП Дирекција за јавни Града Ниша Ниш. 
 
Број: 598-18/2018-03 
У Нишу, 16.05.2018. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 
 

 
                               Дарко Булатовић 

                                           
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

ЈКП Дирекција за јавни  превоз Града Ниша поднело је дана 
20.04.2018. године, под бројем 893/18, предлог за споразумни раскид 
уговора о обављању комуналне делатности јавног градског и приградског 
превоза путника на територији Града Ниша на линијама број 7,12 и 34, број 
1962/2015-01 од 05.06.2015. године, а у складу са одредбама члана 53. овог 
уговора. 

Предлог за споразумни раскид уговора Дирекција образлаже 
немогућношћу да превоз на повереним линијама градског и приградског 
превоза број 7,12 и 34 обавља континуирано и безбедно, с обзиром да је и 
поред знатних улагања у одржавање возног парка, посебно у 2018. години, 
број пређених километара досегао горњу границу експлоатационог века 
аутобуса. Посебно велики проблем предузећу представља и непостојање 
ауто базе за смештај возила са радионицама за одржавање возила.  

Обезбеђење свих неопходних услова за даље обављање поверене 
делатности захтева значајна финансијска средства, која нису планирана ни 
Програмом пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2018. 
годину, ни Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину. 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша обављаће јавни превоз 
путника на повереним линијама градског и приградског превоза до 
ступања на снагу споразума о раскиду уговора, односно до окончања 
поступка избора новог превозника, у складу са законом. 

Имајући у виду наведено, а у циљу обезбеђивања континуитета у 
обављању ове комуналне делатности, донет је закључак као у диспозитиву. 
 
 

      ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
  ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 
 

 
СЕКРЕТАР 

 
 

Владислава Ивковић 
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