
На основу члана 4, 8 и 12 Закона о комуналним делатностима (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 16/97 и 42/98), члана 37 Статута Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша", бр. 88/2008), и члана 4, 13 и 14 Одлуке о 
комуналним делатностима (''Службени лист Града Ниша", бр. 32/2007, 40/2007 
и 11/2009)  

Скупштина Града Ниша, на седници од _________  године, донела је  
 
 

О   Д   Л   У   К   У 
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ, КОНТРОЛЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ 
ТАРИФНОГ СИСТЕМА ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 

Члан 1 
 

Поверава се обављање комуналне делатности организације, контроле и 
реализације интегрисаног тарифног система превоза путника у градском и 
приградском саобраћају на територији Града Ниша, Јавном комуналном 
предузећу "Паркинг-сервис" – Ниш, непосредном погодбом.  

 
Члан 2 

 
Обављање комуналне делатности из члана 1 ове одлуке Јавном 

комуналном предузећу "Паркинг-сервис" – Ниш поверава се за период од 01. 
новембра 2009. године до 31. августа 2013. године. 

 
Члан 3 

 
О поверавању обављања комуналне делатности из члана 1 ове одлуке 

закључиће се уговор између Града Ниша и Јавног комуналног предузећа 
"Паркинг-сервис"-Ниш, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе и 
остала питања од значаја за обављање комуналне делатности која се поверава, а 
посебно следећи послови логистике јавног превоза: 

1. штампање и дистрибуција легитимација за превоз, појединачних и 
месечних превозних карата, 

2. израда и контрола остваривања реда вожње, 
3. предлагање привремене или трајне корекције реда вожње, 
4. контрола превозних карата, исправа путника у возилима као и наплата 

доплатних карата, 
5. предлагање мера на отклањању ванредних околности које ометају 

нормално функционисање јавног превоза, 
6. предлагање изгледа и дизајна информационих ознака истакнутих на 

спољашности возила, идентификационих ознака за возно особље, као и 
легитимација за превоз, месечних карата и појединачних карата, 



7. оганизовање постављања обавештења путницима на стајалиштима и 
терминусима, 

8. пријем извештаја превозника о реализацији превоза, 
9. пренос средстава добијених од продаје возних исправа превозницима, 
10. контрола квалитета рада са предлогом за наплату казни, 
11. опште информисање путника. 

 
Члан 4 

 
У року од 30 дана од ступања на снагу ове одлуке, Јавно предузеће за 

аеродромске услуге ''Аеродром Ниш'' Ниш и Јавно комунално предузеће 
''Паркинг-сервис" – Ниш закључиће уговор којим ће се регулисати међусобни 
односи, а у вези са обављањем комуналне делатности из члана 1 ове одлуке. 
 

Члан 5 
 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о поверавању 
обављања комуналне делатности организације, контроле и реализације 
интегрисаног тарифног система превоза путника у градском и приградском 
саобраћају на територији града Ниша ЈП "Аеродром Ниш" Ниш (''Службеном 
листу Града Ниша'', број 49/2006). 

 
Члан 6 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу Града Ниша'', а примењиваће се од 01. новембра 2009. године. 
 

 
 Број: ________________ 
 У Нишу, ___________ године 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
Председник 

 
Проф. др Миле Илић 

 
 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Законом о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 16/97 и 42/98) и Одлуком о комуналним делатностима (''Службени 
лист града Ниша'', број 32/07, 40/07 и 11/09), одређене су комуналне делатности 
од општег и локалног интереса, прописан је начин обављања и поступак 
поверавања обављања комуналних делатности, начин одређивања цена за 
комуналне услуге и комуналне производе, као и надзор и контрола у обављању 
комуналних делатности. 

По спроведеном поступку непосредне погодбе Управа за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај обезбедила је у складу са одредбама члана 
12 Закона о комуналним делатностима и члана 9 Одлуке о комуналним 
делатностима од Машинског факултета Универзитета у Нишу преглед и 
стручну оцену понуде Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис'' Ниш за 
обављање комуналне делатности организације, контроле и реализације 
интегрисаног тарифног система превоза путника у градском и приградском 
саобраћају на територији града Ниша. 

 
На основу стручне оцене техничке, организационе и кадровске 

оспособљености ЈКП ''Паркинг сервис'' Ниш за обављање ове комуналне 
делатности, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај израдила 
је нацрт Одлуке о поверавању обављања комуналне делатности организације, 
контроле и реализације интегрисаног тарифног система превоза путника у 
градском и приградском саобраћају на територији града Ниша, којом се 
истовремено регулише и престанак важења одлуке о поверавању ове комуналне 
делатности Јавном предузећу за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш. 

 
 

У Нишу, септембра 2009. године 
 
 Управа за комуналне делатности, 
 енергетику и саобраћај  
  
 НАЧЕЛНИК 
 
         Дејан Јовановић 
 


