
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 
 Градско веће Града Ниша, на седници, од 18.11.2009. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

   I  Утврђује се Предлог одлуке o поверавању обављања комуналне 
делатности превоза путника у приградском саобраћају на линији 32л. 
 
            II Предлог одлуке o поверавању обављања комуналне делатности превоза 
путника у приградском саобраћају на линији 32л, доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 
 III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Бобан Михајловић, члан Градског већа и Дејан Јовановић, 
начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
 
 
Број:1603-3/2009-03 
У Нишу, 18.11.2009. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

  
Председник 

 
 

мр Милош Симоновић 



 
 
 

На основу члана 12 Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 16/97 и 42/98), члана 37 Статута града Ниша (''Службени 
лист града Ниша'', број 88/08), члана 14 Одлуке о комуналним делатностима 
(''Службени лист града Ниша'', број 32/07, 40/07 и 11/09), 
 Скупштина града Ниша, на седници од        2009. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕВОЗA ПУТНИКА 
У ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ЛИНИЈИ 32Л 

 
Члан 1 

 
Поверава се обављање комуналне делатности превоза путника у приградском 

саобраћају на територији града Ниша на линији 32л ПАС Ниш – Палиграце 
Предузећу ''Транспродукт бус превоз'' д.о.о. Београд непосредном погодбом. 

 

Број 
линије Назив линије тип возила Максимални ангажовани  

број возила на раду 

32л ПАС Ниш - Палиграце соло 1 
 

Члан 2 
 

Поверавање комуналне делатности из члана 1 ове одлуке врши се почевши 
од 25. јануара 2010. године до 31. августа 2013. године. 

 
Члан 3 

 
За обављање комуналне делатности из члана 1 ове одлуке закључиће се 

уговор између града Ниша и Предузећа ''Транспродукт бус превоз'' д.о.о. Београд, 
којим ће се регулисати међусобна права и обавезе и остала питања од значаја за 
обављање комуналне делатности која се поверава. 

 
Члан 4 

 
Ова одлука ступа  на снагу наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном листу града Ниша''. 
 

 Број: ________________ 
 У Нишу, _____________  
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 
 

 Председник 
 Проф. др Миле Илић 

 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Због великог броја захтева који су упућени Управи за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај од стране психијатријске болнице ''Горња Топоница'', ГО 
Црвени крст, савета грађана Велепоља и Палиграца, ОШ ''Иво Андрић'', предузећа 
која се налазе у индустријској зони на Топоничком путу и појединачних захтева 
грађана, јавила се потреба за повећањем превозних капацитета на овом коридору. 
Велики број писмених захтева упућен је након смањења цене превоза за трећу и 
четврту зону, и повећања цене од стране превозника на међуградским линијама које 
пролазе овим коридором. 
 Након извршеног бројања путника и обраде добијених података са терена 
мишљења смо да се увођењем нове линије на делу трасе постојеће линије 32 ПАС 
Ниш-Кравље, до Палиграца на оптималан начин постиже усклађивање параметара 
функционисања линије са очекиваним превозним захтевима након отварања. 
Планирани ред вожње од 6 полазака радним даном у оба смера линије усклађиваће 
се са карактеристикама кретања који ће бити истражен поновним бројањем путника у 
возилима. 
 Позитивни ефекти примене оваквих решења односе се на повећање нивоа 
задовољења захтева корисника према систему јавног градског и приградског превоза 
у Нишу. Истовремено, оваква решења у одређеној мери повећавају трошкове рада 
превозника али немају изразито неповољне ефекте на финансирање система у 
целини. 

Поверавање линије има за циљ боље искоришћење слободних капацитета и 
веће ангажовање возила у оквиру пакета линија који одржава превозник 
''Транспродукт бус превоз'' д.о.о. Београд. 

На основу стручне оцене испуњености кадровских, техничких и 
организационих услова за обављање делатности превоза коју је Град обезбедио од 
Машинског факултета у Нишу, превозник ''Транспродукт бус превоз'' д.о.о. Београд 
испуњава услове за обављање делатности превоза путника, која му се поверава. 

Предлаже се да одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у 
''Службеном листу града Ниша'', имајући у виду потребу за реализацијом превозних 
захтева грађана на овој линији приградског превоза путника у најкраћем року, 
односно од 25. јануара 2010. године. 

Имајући у виду наведено, као и одредбе Закона о комуналним делатностима и 
Одлуке о комуналним делатностима, израђен је нацрт Одлуке као у диспозитиву. 

 
 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
 

 
У Нишу, новембра 2009. год. 
 
 
 НАЧЕЛНИК 
 
 Дејан Јовановић  

  
 
 


