РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 37. Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени лист
Града Ниша“ број 95/2013) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13),
Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 20.03.2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
I Град Ниш прихвата учешће и финансирање пројекта „Одрживост унапређења
сектора превоза путника на линији 34А и 34Б у Нишу-II фаза“.
II Циљ пројекта је унапређење превоза путника на територији Града Ниша.
III Носилац и имплементатор пројекта је ЈП „Аеродром“, а партнер и суфинансијер
пројекта је Град Ниш.
IV Укупна вредност пројекта је 9.000.000,00 динара. Град Ниш финансира пројекат
средствима у пуном износу.
Време реализације пројекта је до јуна 2014.године.
V Средства за финансирање овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2014.
годину на позицији 255, економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама.
VI Права и обавезе Града Ниша, као партнера и финансијера пројекта и ЈП
„Аеродром“ дефинисаће се посебним уговором.
VII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о учешћу и
финансирању пројекта између Града Ниша и ЈП „Аеродром Ниш“.
VIII Налаже се Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке и Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине да реализују ово
решење.
Образложење
Циљ пројекта „Одрживост унапређења сектора превоза путника на линији 34А и 34Б
у Нишу-II фаза“ је побољшање квалитета превоза путника у градском саобраћају града
Ниша.
Специфицни циљ пројекта је одржавање линија градског превоза и помоћ превознику
ЈП "Аеродром Ниш", да у градском превозу послује без губитака, кроз смањење
финансијских обавеза и накнаде трошкова одржавања возила и набавке горива. Пројекат ће
омогућити повећање броја полазака и фреквенција саобраћаја на линијама 34А и 34Б.
Данас јавно предузеће „Аеродром Ниш" превоз на линији 34А и 34Б обавља возним
парком који броји 10 аутобуса. Десет возила су марке ФАП из 2008. године узети на лизинг
код „НУРО ALPE/ADRIA BANK" са роком отплате од 6 година, тј. до јуна 2014. године.
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. Реализација овог пројекта ће омогућити ЈП

„Аеродром Ниш“ да на време исплаћује ануитете код „НУРО ALPE/ADRIA BANK" и
благовремено набавља гориво.
Укупна вредност пројекта је 9.000.000,00 динара, а Град Ниш, као партнер на
пројекту, финансира пројекат у пуном износу. Време реализације пројекта је 2 месеца.
Средства за финансирање овог пројекта обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2014.
годину на позицији 255 и економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама.
Пројекат „Одрживост унапређења сектора превоза путника на линији 34А и 34Б у
Нишу-II фаза“ доприноси унапређењу јавног превоза путника у градском саобраћају, па је
Градско веће Града Ниша одлучило као у диспозитиву решења
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У Нишу, 20.03.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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