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

88/2008, 143/2016 и  18/2019 ) 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 07.06.2019. године, доноси 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 I Даје се сагласност ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 
предузимање оперативних мера, у циљу спречавања штетних последица које могу 
настати  у градском и приградском превозу путника у периоду од 01.09.2019. до 
31.01.2020.године, односно до  почетка примене новог  уговора о јавно приватном 
партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза на територији 
Града Ниша, услед престанка важења уговора о пружању услуга превоза на пакетима 
линија 1 и 4 превозника „Ниш- експрес“А.Д. Ниш дана 31.08.2019. године. 
 Предузимање оперативних мера подразумева ангажовање трећих лица – 
превозника ради обезбеђивања услова за континуирано вршење наведене комуналне 
делатности, с обзиром да прекид у обављању делатности може да доведе до угрожавања 
живота и здравља људи и имовине. 
 II ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша ће као јавно тело, у складу са 
Законом о комуналним делатностима и Законом о јавно приватном партнерству и 
концесијама, а на основу Одлуке Скупштине Града Ниша о покретању поступка за 
поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на 
територији Града Ниша спровести поступак за реализацију пројекта јавно приватног 
партнерства у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на 
територији Града Ниша почевши од 01.фебруара 2020.године. 
 III Закључак доставити: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, 
Градској управи Града Ниша - Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај и архиви. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша обавестило је надлежне органе града 
да је на основу Одлуке Скупштине Града Ниша о поступку поверавања обављања 
градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша, као јавно тело 
покренуло и спровело поступак јавно приватног партнерства  у овој области и да 
уговори закључени са превозником „Ниш- експрес“А.Д. Ниш за пакете линија 1 и 4 
престају да важе 31.08.2019. године, док уговори закључени са превозником Аррива 
Литас д.о.о. Пожаревац за пакет линија 2 и са групом понуђача коју чине „Ниш- 
експрес“А.Д. Ниш и Аррива Литас д.о.о Пожаревац за пакет линија 3, престају да важе 
31.01.2020. године. 

 
 
 



 
Сходно наведеном, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша указало је на 

неопходност благовременог предузимања свих потребних активности које претходе 
закључивању нових уговора са превозницима, како не би дошло до угрожавања 
обављања ове важне комуналне делатности, посебно имајући у виду да је у току 
спровођења поступка јавне набавке услуга израде студије јавног градског и приградског 
превоза путника постало извесно да неће бити задржан исти број и структура пакета 
линија, због чега je нужно да примена новог система јавног превоза путника на 
територији Града Ниша почне за све пакете линија истог датума, односно од 01.02.2020. 
године. 

У складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о јавним предузећима, 
Законом о јавно-приватном партнерству и Одлуком о оснивању ЈКП Дирекција за јавни 
превоз Града Ниша, ово предузеће ће предузети мере из тачке 1 овог Закључка, ради 
обезбеђивања континуитета пружања услуга градског и приградског превоза путника и 
спречавања штетних последица које би могле наступити  због прекида у обављању 
комуналне делатности у периоду од 01.09.2019. године до 31.01.2020. године услед 
престанка важења уговора о пружању услуга превоза на пакетима линија 1 и 4 
превозника „Ниш- експрес“А.Д. Ниш, 31.08.2019. године. 

 
 

 
Број: 560-19/2019-03 
У Нишу, 07.06.2019. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                                   Дарко Булатовић 
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