
 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 14.02.2017. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I  Утврђује се Предлог одлуке о изменама Одлуке o оснивању Јавног 
комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша. 
 

II  Предлог одлуке о изменама Одлуке o оснивању Јавног комуналног 
предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III   За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Владислава Ивковић, овлашћено лице - по овлашћењу 
в.д. начелника Градске управе града Ниша у Секретаријату за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај. 

 
 
 
 

Број: 172-1/2017-03 
У Нишу, 14.02.2017. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 



На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'', број 15/2016) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008 и 143/2016), 

Скупштина Града Ниша на седници од                2017. године, донела 
је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

  ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа Дирекција за 

јавни превоз Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-
пречишћен текст) у члану 2. став 1. мења се и гласи: 

''Пословно име јавног предузећа је Jавно комунално предузеће 
Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем тексту: предузеће).'' 

Став 2. мења се и гласи: 
''Скраћено пословно име предузећa је ЈКП Дирекција за јавни превоз 

Града Ниша Ниш.'' 
 

Члан 2. 
 У члану 3.  став 1 мења се и гласи: 

''Делатност предузећа је: 
49.31 Градски и приградски копнени превоз путника - претежна 

делатност 
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају.'' 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном листу Града Ниша". 
 
Број:  
У Нишу,  
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

   Председник 
 
 

Мр Раде Рајковић 



 
O б р а з л о ж е њ е 

 
 Одлуком о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша врши се усаглашавање 
оснивачког акта предузећа са чланом 22. Закона о привредним друштвима 
(''Службени гласник РС'', број 36/2011, 99/2011, 83/2014-други закон и 
5/2015) којим је, између осталог, прописано да пословно име обавезно 
садржи назив, правну форму и место у коме је седиште друштва, тако да је 
у пословном имену и скраћеном пословном имену Јавног комуналног 
предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша, додато место у коме је 
седиште овог предузећа. 

Приход који остварује ово јавно предузеће од комуналне делатности 
градски и приградски превоз путника већи је од прихода који остварује у 
обављању комуналне делатности од локалног интереса - организација, 
контрола и реализација интегрисаног тарифног система превоза путника у 
градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша и према 
Извештају о пословању за 2015. годину износио је 89% од укупног 
прихода предузећа. Стога је предложеном изменом оснивачког акта 
делатност предузећа 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника 
одређена као претежна делатност уместо досадашње делатности 52.21 
Услужне делатности у копненом саобраћају. Обе ове делатности предузећа 
су делатности од општег интереса, као и до сада. 
 У прилогу предлога дат је преглед чланова Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа Јавног комуналног предузећа Дирекција за 
јавни превоз Града Ниша, који се мењају.  
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
У Нишу,          
јануара 2017. године        
         Овлашћено лице - 
         по овлашћењу  в.д. начелника 
               Градске управе града Ниша 
 
 

        Владислава Ивковић 



 
О Д Л У К А   

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША  

 (''Службени лист Града Ниша'', број 145/2016 -пречишћен текст) 
 

 -преглед чланова Одлуке који  се мењају- 
 
 
 

Члан 2. 
 

Пословно име јавног предузећа је Jавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз 
Града Ниша (у даљем тексту: предузеће). 

Скраћено пословно име предузећa је ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша. 
Седиште предузећа је у Нишу, Улица Генерала Милојка Лешјанина број 8. 
 

Члан 3. 
  

Делатност предузећа је: 
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају - претежна делатност 
49.31 Градски и приградски копнени превоз путника. 
Ове делатности предузећа су од општег интереса. 

 
 


	1-1 Resenje GV - Izmena odluke o osnivanju JP Direkcija za javni prevoz
	1-2 Predlog izmene odluke o osnivanju JP Direkcija za javni prevoz
	1-3 Obrazlozenje
	1-4 clanovi koji se menjaju

