
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 07.12.2018. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 I Даје се сагласност ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за предузимање 

оперативних мера, у циљу спречавања штетних последица, које могу настати 

једностраним раскидом уговора број 08/14-40 од 25.02.2015.године са превозником 

„Ћурдић“ д.о.о. Београд, због неиспуњења уговорних обавеза, што може довести до 

прекида у пружању комуналних услуга градског и приградског превоза путника на 

територији Града Ниша, почевши од 07.12.2018. године. 

Предузимање оперативних мера подразумева ангажовање трећих лица – 

превозника или прерасподелу капацитета између већ ангажованих превозника по 

постојећим линијама јавног градског и приградског превоза путника 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 Налаже се ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша да истовремено покрене 

и редовну процедуру за избор превозника на пакету линија број 3 у складу са законом. 

 III Закључак доставити: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Градска 

управа Града Ниша - Секретаријат 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 07.12.2018. године,  једнострано раскинуло уговор о јавно-приватном партнерству 

са превозником „Ћурдић“ д.о.о. Београд, у области пружања услуга градског и 

приградског превоза путника на територији Града Ниша, број 08/14-40 од 

25.02.2015.године, због неиспуњења уговорних обавеза. 

Имајући у виду да се ради о прекиду у пружању комуналне услуге, неопходне за 

несметано функционисање града, нужно је предузимање хитних мера у циљу 

обезбеђења континуираног обављања наведене делатности. 

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, даје се сагласност за предузимање мера из тачке 1 овог Закључка, 

ради спречавања штетних последица које би могле наступити услед раскида уговора и 

ради обезбеђивања континуитета пружања услуга градског и приградског превоза 

путника. 

 

Број: 1453-1/2018-03 

У Нишу, 07.12.2018. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

                               Дарко Булатовић 


