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На основу члана 33. Одлуке о буџету Града Ниша за 2010. годину („Службени 

лист Града Ниша“, број 90/09) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08, 4/09, 58/09), 

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 07.05.2010. године, 
доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању 
учешћа и финансирању пројекта „Одрживост и унапређење сектора превоза путника на 
линији 34А и 34Б у Нишу“. 
 
                   II Носилац пројекта и имплеметатор је Јавно предузеће за аеродромске услуге 
Аеродром Ниш. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Пројекат „Одрживост и унапређење сектора превоза путника на линији 34А и 
34Б у Нишу“ има за циљ унапређење сектора превоза путника у ЈП „Аеродром 
Ниш".Овим пројектом су планирана средства која служе за обезбеђење редовних 
трошкова као и побољшање и модернизацију услова техничког одржавања. Пројекат има 
за циљ повећање нивоа квалитета услуга и унапређење услова превоза на кружној линији 
34А и 34Б. 
 Реализација пројекта ће допринети повећању безбедности и повећању квалитета 
пружене услуге. 

 Превоз на линији 34А и 34Б отпочео је донацијом шпанских и француских 
аутобуса Нишу, које је Град уступио ЈП „Аеродром Ниш" у циљу организовања превоза 
на линији 34А и 34Б. Одржавање и опслуживање ових аутобуса захтева 
континуиран прилив новчаних средстава како би линија радила без потешкоћа. У 
условима отежаног пословања услед преоптерећености предузећа кредитима и 
недовољним обимом посла у основној делатности, сектор превоза путника се суочава са 
озбиљним проблемима у свом пословању, који би се могли одразити на квалитет нивоа 
пружене услуге. Ове линије су се показале као нерентабилне, али су неопходне за даље 
функционисање града. Пословање предузећа је оптерећено месечним ануитетима за 
лизинг за 10 аутобуса, као и високим ценама горива које не могу да се покрију из 
прихода са предметних линија. 
 Решењем ових проблема корисницима јавног превоза на кружној линији 34А и 
34Б пружио би се виши квалитет услуге, а безбедност и сигурност путника би се 
подигли на виши ниво.  



Укупна вредност пројекта 95.000.000,00. Град Ниш финансира пројекат у 
целокупном износу. Средства за реализацију овог пројекта предвиђена су буџетом 
Града Ниша за 2010. годину  на позицији 203/3, економска класификација 424-
специјализоване услуге у износу од 25.000.000,00 динара и биће обезбеђена у буџету 
града за 2011 и 2012. годину у износу од по 25.000.000,00 динара  и за 2013. годину у 
износу од 20.000.000,00 динара. Пројекат траје четири године. 

Пројекат „Одрживост и унапређење сектора превоза путника на линији 34А и 
34Б у Нишу“ доприноси унапређењу превоза путника на територији града Ниша и 
развоју путничког саобраћаја у Нишу, па Градско веће града Ниша предлаже 
Градоначелнику да у складу са својим овлашћењима донесе решење о прихватању 
учешћа и финансирању  пројекта. 
 
Број: 501-19/2010-03 
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