
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) 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 22.08.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  измени  и  допуни  Одлуке  о  поверавању
обављања  комуналне  делатности  превоза  путника  у  приградском  саобраћају  на
линији 32Л.

          II Предлог  одлуке о измени и допуни Одлуке о 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 представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Михајло Здравковић, члан Градског већа Града Ниша.

Број: 1235-6/2013-03
У Нишу, 22.08.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана  21  и 37 Статута  Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници од               2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ

О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
У ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ

 НА ЛИНИЈИ 32Л

Члан 1.

У Одлуци  о  поверавању обављања  комуналне делатности превоза путника у
приградском саобраћају на линији 32Л (''Службени лист Града Ниша'', број 84/2009) у
члану 2 речи: ''до 31. августа 2013. године'', замењују се речима: ''до окончања поступка
по Одлуци о поступку поверавања обављања градског и приградског превоза путника
на територији Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 56/2013), а не дуже од
годину дана.''

Члан 2.

Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у складу са чланом 1 ове Одлуке
закључи анекс уговора о поверавању обављања комуналне делатности превоза путника
у  приградском саобраћају на  територији  Града  Ниша  на  линији  32Л  ПАС
Ниш-Палиграце, са  Друштвом  за  превоз  путника  у  друмском  саобраћају
''Транспродукт-бус превоз'' доо Београд.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Града Ниша''.

Број: 
У Нишу,                     2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

         Проф. др Миле  Илић



О б р а з л о ж е њ е

Одлуком  о  поверавању  обављања  комуналне делатности превоза путника у
приградском саобраћају на линији 32Л (''Службени лист Града Ниша'',  број 84/2009)
обављање  ове  комуналне  делатности  поверено  је  Друштву  за  превоз  путника  у
друмском саобраћају ''Транспродукт-бус превоз'' доо Београд, почевши од 25. јануара
2010. године до 31. августа 2013. године.

Доношењем Одлуке о поступку поверавања обављања градског и приградског
превоза путника на територији Града Ниша  (''Службени  лист  Града  Ниша'',  број
56/2013) створени су услови да се кроз пројекат јавно-приватног партнерства обезбеди
обављање  комуналне  делатности  градског  и  приградског  превоза  путника  на
територији Града Ниша тако што би се у складу са важећим прописима у поступку
избора дошло до одговарајућих приватних партнера са којима би се закључили јавни
уговори  за  обављање  услуге  превоза  путника.  Овом  Одлуком  овлашћена  је  ЈКП
Дирекција  за  јавни  превоз  Града  Ниша  као  јавно  тело,  у  смислу  Закона  о
јавно-приватном партнерству и концесијама, да обави све Законом прописане послове
ради реализације пројекта.

Дописом  број  1106/13  од  26.06.2013.  године  ЈКП  Дирекција  за  јавни  превоз
Града Ниша обавестила је Управу за комуналне делатности, енергетику и саобраћај да
обављање  свих  Законом  прописаних  послова  ради  реализације  наведеног  пројекта
изискује  одређени  временски  период,  а  полазећи  од  чињенице  да  31.  августа  2013.
године истичу уговори о поверавању обављања комуналне делатности превоза путника
у градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша са превозницима, то је
неопходно  у  предстојећем периоду од тренутка  истека  уговора  са  превозницима  до
окончања наведеног поступка предузети све потребне мере како би се ова комунална
делатност обављала  у континуитету.

Како не би дошло до поремећаја у обављању комуналне делатности градског и
приградског  превоза путника на територији Града Ниша  од  значаја  за  остваривање
животних потреба физичких и правних лица код којих је Град Ниш дужан да створи
услове  за  обезбеђење  одговарајућег  квалитета,  обима,  доступности  и  континуитета,
предлаже се продужење периода поверавања обављања комуналне делатности превоза
путника у  приградском саобраћају на  територији  Града  Ниша  на  линији  32Л ПАС
Ниш-Палиграце досадашњем вршиоцу.

Имајући  у  виду  хитност  поступка  поверавања  из  напред  наведених  разлога,
неопходно  је  да  ова  Одлука  ступи  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у
„Службеном листу Града Ниша“, а у складу са одредбама члана 196 Устава Републике
Србије  („Службени гласник Републике  Србије“,  број  83/2006  и  98/2006)  којима  је
регулисано да закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана
објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани
разлози, утврђени приликом њиховог доношења. 

Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке као у диспозитиву. 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

                                                                                                  Хранислав Ђорђевић



O Д Л У К А
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕВОЗA ПУТНИКА

У ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ЛИНИЈИ 32Л
(''Службени лист Града Ниша'', број 84/2009)

-преглед чланова Одлуке који  се мењају и допуњују-

Члан 2.

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


