На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008 и 143/2016), 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) и
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(„Службени лист Града Ниша", број 125/2008),
Градско веће Града Ниша, на седници од 22.01.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план
пословне стратегије и развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша за период
2017.- 2021. године.
II Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша за период 2017.2021. године доставља се председнику Скупштине Града ради увршћивања у дневни
ред седнице Скупштине Града.
III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша одређују се Хранислав Ђорђевић, Градска управа Града Ниша -Секретаријат
за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Саша Петронијевић, директор
ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша.

Број: 77-12/2018-03
У Нишу, 22.01.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени
гласник РС", број 15/2016) и члана 14. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз града Ниша („Службени
лист Града Ниша", број 145/2016- пречишћен текст и 18/2017),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _________
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и
развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша за период 2017.- 2021.
године број 458/17, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на
седници одржаној дана 03.03.2017. године.

II
Решење доставити: ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш,
Градској управи Града Ниша- Служби начелника Градске управе Града
Ниша и Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Број: __________
У Нишу, __________ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 69.
Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) и
члану 14. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Дирекција за
јавни превоз града Ниша („Службени лист Града Ниша", број 145/2016пречишћен текст и 18/2017), који прописују да на дугорочне и
средњорочне планове јавних предузећа Скупштина Града Ниша, као
надлежан орган оснивача, даје сагласност.
Надзорни одбор ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш, у
складу са чланом 59. став 1. и чланом 22. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 15/2016) који прописују обавезу јавног
предузећа да донесе дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја, донео је Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП
Дирекција за јавни превоз града Ниша за период 2017.- 2021. године број
458/17 од 03.03.2017. године и исти је достављен Секретаријату за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради упућивања у
процедуру добијања сагласности Скупштине Града Ниша.
Планом су обухваћене следеће области: Профил предузећа,
Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу,
Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности,
Унапређење рада и организације предузећа, Кадровска политика и план
запослености, Политика цена, Оквирни план инвестиција и инвестициона
политика, као и Мере за реализацију средњорочног плана.
Основ за израду Средњорочног плана представљају индикатори
пословања и то како рачуноводствени, тако и параметри који су у уској
вези са обављањем комуналних делатности јавног градског и приградског
превоза путника на територији Града и организације, контроле и
реализације интегрисаног тарифног система превоза путника (број
планираних контрола у градским и приградским линијама, број издатих
опомена и доплатних карата, број продатих месечних и полумесечник
карата и број продатих појединачних карата).
Предузеће планом дефинише средњорочне циљеве (очување
достигнутог нивоа ЈГПП уз тежњу да у што краћем року постане
самоодржив; задовољење потреба корисника система и успешно
организовање и унапређење рада приградске аутобуске станице), као и
кључне активности и мере потребне за достизање планираних циљева
(унапређење и модернизовање система превоза, применом савремених
метода за утврђивање и праћење превозних захтева чиме би се превозни

захтеви ускладили са превозним капацитетима; модернизација система
наплате карата у возилима и прелазак на електронске карте и слични
системи за модернизацију превоза; стално праћење потреба корисника,
побољшање система контроле итд.).
Кадровска политика је планирана са становишта оптимизације
планираних и расположивих радних места, а у складу са важећом
реулативом у том домену.
Цене превоза треба одржавати на нивоу који је прихватљив за
грађане, без угрожавања осталих учесника у систему ЈГПП-а у Нишу и у
складу са елементима за образовање цена комуналних услуга.
Предузеће планира и инвестиције у циљу обезбеђења обављања
наведених делатности и то набавку возила, увођење видео надзора и
електронских дисплејева у аутобусе, изградњу ауто-базе и приградске
станице итд.
Имајући у виду наведено, Секретаријат за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај је разматрајући достављени материјал утврдио да је
исти у складу са важећим прописима који регулишу процедуру доношења
и израдио нацрт решења као у диспозитиву.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
По овлашћењу начелника
Градске управе Града Ниша
___________________________
Хранислав Ђорђевић

због честих кварова стално није у функцији, што отежава рад Службе
градског саобраћаја.
Зато је предузеће одлучило да у 2017. години набави једно специјализовано
доставно пик ап возило које би у великој мери олакшало и убрзало превоз
резервних делова и алата и побољшало и унапредило рад Службе градског
саобраћаја.
Процењена вредност возила је 1.430.000,00 без ПДВ-а, односно 1.716.000,00
динара, са ПДВ-ом.
У периоду од 2018. до 2019. године нису предвиђене даље инвестиције у
погледу набавке нових возила, јер је и обављање комуналне делатности
градског и приградског превоза путника поверено до 2019. године.
У 2020. и 2021. години се, у складу са Акционим планом одрживог развоја
града Ниша, планирају следеће пословне активности у сарадњи са осталим
учесницима:
4. Увођење видео надзора у аутобусе.
5. Постављање мобилних тоалета на терминусима линија јавног превоза и на
приградској аутобуској станици (око 30 кабина).
6. Комунално опремање и уређење аутобуских стајалишта на територији града
Ниша (постављање нових надстрешница, постављање и одржавање
стајалишних ознака, одржавање и репарација постојећих надстрешница).
7. Постављање електронских дисплејева на стајалиштима са функцијом најаве
доласка аутобуса по појединим линијама.
8. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА
Успешно обављање комуналне делатности јавног градског и приградског
превоза путника је један од предуслова за успешно функционисање града Ниша. Град
са преко 260.000 становника мора да има сигуран и поуздан систем јавног превоза како
би се свим његовим корисницима омогућио комфоран, сигуран и што бржи превоз до
било које дестинације у граду или приградском насељу.
Интегрисани тарифни систем у градском и приградском превозу путника на
територији града Ниша организован по моделу јавног – приватног партнерства, који је
почео са применом септембра месеца 2014. године, показао се као сасвим успешан.
Новим системом превоза су задовољни и путници јер је квалитет превоза подигнут на
виши ниво у односу на претходни, превозници зато што се финансијске и друге обавезе
према њима редовно измирују, као и Град Ниш пошто су издвајања из буџета за
финансирање превоза знатно смањене. Значајан допринос томе даје ЈКП Дирекција за
15/16

