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  На основу члана 56 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша" број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 20.01.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

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

II  Предлог одлуке о 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, помоћник начелника Управе за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај.  
 
 
 
. 
 
Број:  40-1/2011-03 
Датум: 20.01.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
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На основу члана 4  Закона о  јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Службени гласник Републике Србије", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005 
),  члана  8  Закона  о  комуналним  делатностима  ("Службени  гласник    Републике  Србије", 
бр.16/97  и  42/98)  и  члана  37  Статута  града  Ниша  ("Службени  лист  Града  Ниша",  број 
88/2008),  

Скупштина Града Ниша, на седници од                     године, донocи 
  
 

О Д Л У К У  
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША 
 
 

Члан 1. 
 

Оснива се Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша. 
 
Оснивач јавног  комуналног  предузећа је Град Ниш, у чије име оснивачка права врши 

Скупштина Града. 
 

Члан 2. 
 

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

 
Скраћено пословно име јавног комуналног предузећa је ЈКП Дирекција за јавни 

превоз Града Ниша. 
 
Седиште предузећа је у Нишу, ул. Генерала Транијеа број 11а. 

 
Члан 3. 

 
Делатност предузећа је: 
 

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 
         

 
Члан 4. 

 
Предузеће може обављати и следеће делатности: 
 
 
 

47.99  Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца  
‐ продаја преко аутомата 

49.31  Градски и приградски копнени превоз путника 
71 .12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 
72.19  Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким 

наукама 
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- истраживање и развој у природним и техничко-технолошким наукама, 
осим у 
биотехнолошким истраживањима и развоју: 
* у природним наукама 
* у области техничко-технолошких наука 
* интердисциплинарна истраживања и развој, претежно у природним и 
техничко-технолошким наукама 
 

73.11   Делатност рекламних агенција 
     

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом, уз сагласност 
оснивача. 
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Члан 5 

   
Предузеће не може променити делатност или седиште без сагласности оснивача. 
 
 

           
            Члан 6 

 
 

  Предузеће је дужно да трајно и систематски пружа комуналне услуге из члана 3. ове 
одлуке у складу са условима и нормативима утврђеним прописима Града. 
 

Члан 7 
 

За оснивање и почетак рада предузећа одређује се оснивачки улог у износу од 500,00 
(пет стотина) евра у динарској противвредности, по средњем курсу на дан уплате. 

Члан 8 
 

За  обављање  делатности  предузеће  стиче  средства  из  цена  услуга,  буџета  града, 
кредита и других прихода и извора. 

Члан 9 
 

Имовину  предузећа  чине  права  својине  на  покретним  и  непокретним  стварима, 
новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, као и право коришћења 
средстава и добара у државној својини, односно добара од општег интереса. 

 
Средства и добра у државној својини предузеће може користити и управљати њима, у 

складу са законом, овом одлуком и другим прописима града. 
 

Члан 10 
 

Органи предузећа су Управни одбор, директор и Надзорни одбор. 
 
Управни одбор и директор предузећа чине управу предузећа. 

 
Члан 11 

 
Управни одбор има шест чланова које именује и разрешава Скупштина Града. 
 
Два  члана  Управног  одбора  предлажу  запослени  у  предузећу  на  начин  утврђен 

Статутом предузећа. 
 
Управни одбор предузећа се именује на период од четири године. 
Решењем  о  именовању  управног  одбора  одређује  се  председник  и  заменик 

председника  управног  одбора  и  може  се  одредити  да  председник  управног  одбора 
остварује права и обавезе из радног односа у предузећу. 
 

Члан 12 
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Управни одбор, у складу са законом: 
 

‐ доноси статут; 
‐ утврђује пословну политику; 
‐ доноси  дугорочни  и  средњорочни  план  рада  и  развоја  и  годишњи  програм 

пословања; 
‐ одлучује о статусним променама и промени правне форме предузећа; 
‐ одлучује о повећању и смањењу основног капитала; 
‐ одлучује о улагању капитала у друга друштва капитала; 
‐ одлучује о оснивању зависног друштва капитала; 
‐ одлучује  о  прибављању  и  отуђењу  имовине  предузећа  веће  вредности,  која  је  у 

непосредној функцији обављања од општег интереса; 
‐ усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи обрачун; 
‐ доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања; 
‐ одлучује  о  издавању,  продаји  и  куповини  акција,  као  и  продаји  удела  у  јавном 

предузећу или куповини удела у другом предузећу, односно привредном друштву; 
‐ одлучује о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за 

послове који нису из оквира делатноси од општег интереса; 
‐ доноси  акт  о  процени  вредности  државног  капитала  и  исказивању  тог  капитала  у 

акцијама, иницијативу и програм за приватизацију, проспект приватизације; 
‐ доноси тарифу: одлуку о ценама, тарифни систем, итд.; 
‐ утврђује зараду директора и председника Управног одбора и накнаду за рад чланова 

Управног одбора, председника и чланова надзорног одбора; 
‐ доноси друге одлуке у складу са законом, градским прописом и Статутом. 

 
 

Члан 13 
 

Директор предузећа: 
 

‐ представља и заступа предузеће без ограничења овлашћења; 
‐ организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа; 
‐ одговара за законитост рада предузећа; 
‐ предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење; 
‐ подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи обрачун; 
‐ извршава одлуке Управног одбора; 
‐ доноси  акт  о  систематизацији  уз  сагласност  Управног  одбора и  врши друге  послове 

одређене законом и Статутом. 
 
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина града. 
 
Мандат директора предузећа је четири године. 

 
Члан 14 

 
Надзорни одброр има три члана. 
 
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града. 
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Једног члана Надзорног одбора предлажу запослени на начин утврђен Статутом. 
 
Чланови Надзорног одбора бирају се на четири године 

 
Члан 15 

 
Надзорни одбор, у складу са законом: 
 

- надзире пословање јавног предузећа, 
- прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и предлог за расподелу добити, 
- врши и друге послове предвиђене законом и Статутом. 
 

Члан 16 
 

Извештај о извршеном надзору Надзорни одбор подноси Скупштини  града најмање 
једном годишње.  

 
Надзорни одбор извештај о извршеном надзору истовремено доставља и Управном 

одбору. 
 

 
 
 

Члан 17 
 

У случају поремећаја у пословању предузећа, Скупштина града може предузети мере 
прописане  законом,  ради  обезбеђења  услова  за  несметано  функционисање  предузећа  и 
обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

- промену унутрашње организације јавног предузећа; 
- разрешење органа који именује и именовање привременог органа предузећа; 
- ограничење  права  појединих  делова  предузећа  да  иступају  у  правном  промету  са 

трећим лицима; 
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у државној својини. 
 

Члан 18. 
 

Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 
Чланови  управе  предузећа  и  Надзорног  одбора  одговарају  за  штету  коју  својом 

одлуком  проузрокују  предузећу,  повериоцима  и  оснивачу  у  случајевима  и  под  условима 
утврђеним законом. 

Члан 19 
 

Ради обезбеђења заштите интереса општег интереса у јавном комуналном предузећу, 
надлежни орган града даје сагласност на: 

1)    статут; 
2) програм пословања; 
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3) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за послове 
који нису из оквира делатности од општег интереса; 

4) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем, итд.); 
5) улагање капитала у друга друштва капитала; 
6) статусне промене и промене правне форме предузеће; 
7) акт о процени вредности државног  капитала и исказивању  тог  капитала  у  акцијама, 

као и на програм приватизације и проспект за приватизацију; 
8) одлуку о издавању акција без накнаде. 
 

Скупштина града даје сагласност на одлуке из тачака 1), 2), 6), 7) и 8), а Градско веће  
на одлуке из тачака 3), 4) и 5). 
 

Члан 20 
 

Прибављање  и  отуђење  имовине  веће  вредности  врши  се  уз  сагласност  Градског 
већа. 

 
Под прибављањем и отуђењем имовине веће вредности сматра се пренос или више 

повезаних  преноса,  чији  је  предмет  прибављање  или  отуђење  имовине  чија  је  тржишна 
вредност  у  моменту  доношења  одлуке  представља  најмање  30%  од  књиговодствене 
вредности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања. 
 

Предузеће  не  може  да  отуђи  објекте  и  друге  непокретности,  постројења  и  уређаје 
који су у функцији обављања делатности од општег интереса, осим ради њихове замене због 
дотрајалости, модернизације или техничко ‐ технолошких унапређења. 

 
 

Члан 21 
 

  Предузеће  може  оснивати  зависна  друштва  капитала  за  обављање  делатности  из 
предмета свог пословања, утврђеног оснивачким актом. 
 
  На акт из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина Града. 
 

Члан 22 
 

Добит  предузећа  утврђује  се  и  распоређује  у  складу  са  законом,  Статутом  и 
програмом пословања предузећа. 

 
Одлуку  о  распоређивању  добити  доноси  Управни  одбор,  уз  сагласност  Скупштине 

града. 
 

Члан 23. 
 

У случају поремећаја или прекида у испоруци комуналних производа и пружању 
комуналних услуга услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, 
односно спречити, предузеће је дужно да без одлагања предузме мере прописане законом и 
прописима Скупштине Града на отклањању узрока поремећаја, односно прекида. 
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У случају поремећаја или прекида из става 1 овог члана, Градоначелник на предлог 
управе надлежне за комуналне делатности може предузети мере прописане Одлуком о 
комуналним делатностима. 
 

Члан 24. 
 

У случају штрајка, у предузећу се мора обезбедити минимум процеса рада у обављању 
комуналне делатности. 

Минимум процеса рада утврђује Скупштина Града, у складу са законом. 
Ако се у предузећу, у случају штрајка не обезбеди и не врши минимум процеса рада, а 

услед тога би могла да наступи непосредна опасност или изузетно тешке последице за живот 
и здравље људи и безбедност људи и имовине, градоначелник је дужан да без одлагања 
предузме мере из Закона о комуналним делатностима. 
 

Члан 25 
 

Права и обавезе запослених из радних односа, цена рада, накнаде и критеријуми за 
расподелу зараде запослених у предузећу, као и друга питања у вези са положајем радника, 
утврђују  се  колективним  уговором  који  закључују  Градоначелник,  директор  предузећа  и 
репрезентативни синдикат запослених у предузећу. 

 
Члан 26 

 
  Предузеће дужно  је да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за 
заштиту  и  унапређење  животне  средине  и  да  спречава  узроке  и  отклања  последице  које 
угрожавају животну средину. 
 
  Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана, утврђује предузеће у зависности 
од утицаја делатности које обавља на животну средину. 

 
Члан 27 

 
Предузеће је дужно да донесе Статут и друга акта у року од 60 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке. 
 

Члан 28 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 
Ниша". 

 
Број: 
У Нишу,  2011. године 
                                                              СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

                                                                                                                         Председник 
 

Проф. др Миле Илић 
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O б р а з л о ж е њ е 
 
 
  Правни основ за оснивање  јавног комуналног предузећа садржан  је у чл. 4 Закона о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег  интереса  ("Службени  гласник  РС",  бр.  25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005  ), чл. 8   Закона о комуналним делатностима  ("Службени гласник РС", 
бр.16/97 и 42/98)  и чл. 37 Статута Града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 88/2008). 
  Одлуком  Скупштине  Града  Ниша  („Службени  лист  Града  Ниша“  бр.94/2010),    обављање 
комуналнe  делатности  организације  контроле  и  реализације  интегрисаног  тарифног  система  у 
превозу  путника  у  градском  и  приградском  саобраћају  поверено  је  ЈКП  Паркинг  сервис  Ниш  до 
оснивања Дирекције за саобраћај, а најкасније до 30.06.2011.године.  

 У  циљу  реализације  наведене  одлуке  а,  с  обзиром  на  комплексност  саобраћајног  система 
града  Ниша  и  потребу  за  обезбеђењем  оптималног  функционисања  јавног  градског  и  приградског 
превоза  на  територији  Града  Ниша,  предлаже  се  оснивање  ЈКП  Дирекција  за  јавни  превоз  Града 
Ниша.  

Наведена комунална делатност обухвата:  
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. 
 

Циљеви  оваквог  система  јесу:  подизање  нивоа  услуге  и  степена  задовољења  корисника 
комуналних  услуга  уз  уштеде  у  градском  буџету,  модернизација  делатности  и  побољшање 
ефикасности, као и дугорочне стабилности у пружању услуга  наведенe делатности. 

Имајући у виду наведено израђен је нацрт Одлуке као у диспозитиву. 
 
У Нишу, јануара 2011.године.  

 
Управа за комуналне делатности,  

енергетику и саобраћај 
 

НАЧЕЛНИК 
 

 Дејан Јовановић 
 


