
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 

Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 11.12.2014. године, 

доноси 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

I  Прихвата се иницијатива Јавног предузећа за аеродромске услуге 

“Аеродром Ниш“ Ниш и Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни 

превоз Града Ниша у вези са организационим променама у овим 

предузећима, као и за уступање, односно прибављање аутобуса и потребне 

опреме неопходних за обављање делатности превоза путника у градском 

саобраћају. 

 

II  ЈП “Аеродром Ниш“ Ниш и ЈКП  Дирекција за јавни превоз Града 

Ниша, предузеће све неопходне активности ради реализације наведене 

иницијативе у смислу доношења одговарајућих аката. 

 

III Задужује се Управа за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај за израду нацрта одговарајућих аката о давању сагласности 

оснивача на одлуке надзорних одбора јавних предузећа - подносилаца 

иницијативе. 

 

IV Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ће у 

сарадњи са чланом Градског већа Града Ниша, задуженим за област 

саобраћаја, пратити предузимање активности и о томе редовно 

извештавати Градско веће, посебно имајући у виду предложени рок за  

реализацију иницијативе.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Закључком Владе Републике Србије, 05 број 343-13828/2014-1од 05. 

новембра 2014. године усвојен је текст Меморандума о разумевању између 

Владе Републике Србије, међународног Аеродрома ''Никола Тесла'' Београд 

и ''VINCI Airports'' о развоју међународних аеродрома у Републици Србији. 

У складу са наведеним Меморандумом, Компанија ''VINCI Airports'' 

размотрила би могућност инвестирања у велике аеродроме у Републици 

Србији, укључујући, између осталих Аеродром ''Никола Тесла'' у Београду, 

као и аеродроме у Нишу и Краљеву. Република Србија намерава да се 

определи за употребу концесионог модела финансирања за развој својих 

аеродрома, јер он осигурава уговорну стабилност инвестиције и ствара 

пожељан оквир за дугорочно обезбеђење развоја ових аеродрома. 

 Град Ниш је основао ЈП ''Аеродром Ниш'' чија је делатност од општег 

интереса и услужна делатност у ваздушном саобраћају. Поред ове 



делатности ово предузеће обавља и послове превоза путника у јавном 

градском и приградском превозу на Пакету линија број 4. 

 ЈП ''Аеродром Ниш'' је у складу са наведеним Закључком Владе 

Републике Србије и Елаборатом са програмом мера о унапређењу 

конкурентности аеродрома „Константин Велики“, број 02-529/14 од 

25.8.2014. године, покренуло Иницијативу у вези са организационим 

променама предузећа што подразумева и преузимање послова превоза 

путника у градском саобраћају на Пакету линија број 4 од стране ЈКП 

Дирекција за јавни превоз Града Ниша. У том смислу, Надзорни одбор 

предузећа донеће одговарајуће одлуке о уступању аутобуса и неопходне 

опреме. 

 ЈП ''Аеродром Ниш'' би донео, у оквиру Програма пословања за 2015. 

годину, посебан програм за коришћење субвенција за 2015. годину  у 

висини од око 80.000.000,00 динара, који би садржао програм коришћења 

помоћи, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања 

ефикасности и унутрашњих промена које ће довести јавно предузеће у 

позицију да може да послује без ових облика помоћи или уз њихово 

смањење. Наведена средства би се у буџету Града Ниша за 2015. годину, 

као субвенција, позиционирала код Управе за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај. 

Ову организациону промену пратило би и решавање радноправног 

статуса запослених који раде на пословима превоза путника у градском 

саобраћају. 

 На основу наведеног,  а имајући у виду будући стратешки и законски 

оквир који ће ступити на снагу 2015. године, доношењем нове Стратегије 

ваздушног саобраћаја и Закона о ваздушном саобраћају, као и активности 

Владе Републике Србије, која је већ оформила комисије које ће 

имплементирати поменута акта, као и обавезу Града Ниша да створи 

услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и 

континуитета у обављању комуналне делатности превоза путника, Градско 

веће Града Ниша доноси закључак као у диспозитиву. 

 

Број: 1856-13/2014-03 

У Нишу, 11.12.2014. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

           ПРЕДСЕДНИК 

 

 

  Проф. др Зоран Перишић  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ГРАД НИШ  

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 

Брoj 4683/2014-09 

Ниш, 04.12.2014. године 

 

 

 

Михајло Здравковић, 

члан Градског већа Града Ниша 

 

 

 

Предмет: Информација о активностима у вези са организационим 

променама у ЈП ''Аеродром Ниш'' и ЈКП Дирекција за јавни превоз 

Града Ниша 

 

         

 Закључком Владе Републике Србије, 05 број 343-13828/2014-1од 05. 

новембра 2014. године усвојен је текст Меморандума о разумевању између 

Владе Републике Србије, међународног Аеродрома ''Никола Тесла'' 

Београд и ''VINCI Airports'' о развоју међународних аеродрома у Републици 

Србији. У складу са наведеним Меморандумом, Компанија ''VINCI 

Airports'' размотрила би могућност инвестирања у велике аеродроме у 

Републици Србији, укључујући, између осталих Аеродром ''Никола Тесла'' 

у Београду, као и аеродроме у Нишу и Краљеву. Република Србија 

намерава да се определи за употребу концесионог модела финансирања за 

развој својих аеродрома, јер он осигурава уговорну стабилност 

инвестиције и ствара пожељан оквир за дугорочно обезбеђење развоја ових 

аеродрома. 

 Град Ниш је основао ЈП ''Аеродром Ниш'' чија је делатност од 

општег интереса и услужна делатност у ваздушном саобраћају. Поред ове 

делатности ово предузеће обавља и послове превоза путника у јавном 

градском и приградском превозу на Пакету линија број 4.  

 На састанку одржаном 14.11.2014. године (колегијум Градског већа 

Града Ниша), коме су по позиву присуствовали представници ЈП 

''Аеродром Ниш'', ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша и Управе за 

комуналне делатности, енергетику и саобраћај,  разматрана је Иницијатива 

ЈП ''Аеродром Ниш'' за покретање процедуре за преузимање послова 



превоза путника у градском саобраћају на Пакету број 4 од стране ЈКП 

Дирекција за јавни превоз Града Ниша. 

 Представници ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша изнели су 

оријентациони редослед корака приликом реорганизације ЈП ''Аеродром 

Ниш'' и ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша и предложили 

уступање аутобуса и покретне бараке без накнаде ЈКП Дирекција за јавни 

превоз Града Ниша у циљу обезбеђивања услова за обављање делатности 

превоза путника на Пакету линија број 4, који је предмет закљученог 

уговора о јавно-приватном партнерству између ЈКП Дирекција за јавни 

превоз Града Ниша, као наручиоца и ЈП ''Аеродром Ниш'', као превозника. 

Ову организациону промену пратило би преузимање запослених из ЈП 

''Аеродром Ниш'', односно ново запошљавање  око 50 радника у ЈКП 

Дирекција за јавни превоз Града Ниша. 

 У циљу прецизирања активности у вези са организационим 

променама у области градског превоза одржани су 17. и 18. новембра 2014. 

године састанци представника Градског већа ресорно задуженим за 

саобраћај, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, ЈП ''Аеродром 

Ниш'', Управе за имовину и инспекцијске послове, Управе за финансије, 

изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управе за комуналне 

делатности, енергетику и саобраћај. Том приликом начелник Управе за 

финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке је навео 

да се недостајућа средства у висини од око 60.000.000,00 динара могу 

обезбедити путем субвенција из буџета Града која би се позиционирала у 

Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, а користила по 

посебном програму буџетске помоћи који би био саставни део програма 

пословања ЈП ''Аеродром Ниш'' за 2015. годину. 

 Редослед активности у вези са организационим променама у ЈП 

''Аеродром Ниш'' и ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша био би 

следећи: 

- иницијатива ЈП ''Аеродром Ниш'' у вези са организационим 

променама овог јавног предузећа; 

 ЈП ''Аеродром Ниш'' је 25.11.2014. године доставило допуну 

Иницијативе број 5372-2, која је заједно са Иницијативом број 4552 од 

24.10.2014. године достављена ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 

Ниша дана 28.11.2014. године, на даље поступање. 

- прихватање Иницијативе ЈП ''Аеродром Ниш'' од стране ЈКП 

Дирекција за јавни превоз Града НИша; 

- доношење Закључка Градског већа Града Ниша о прихватању 

Иницијативе ЈП ''Аеродром Ниш'' и ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 

Ниша за уступање, односно прибављање потребне опреме и регулисање 

радноправног статуса запослених (споразумни раскид радног односа 

заснованог на неодређено време у ЈП ''Аеродром Ниш'' и заснивање радног 



односа у ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша) неопходних за 

обављање делатности превоза путника у градском саобраћају; 

- доношење Одлуке Надзорног одбора ЈП ''Аеродром Ниш'' о уступању 

опреме, без накнаде ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, у складу 

са Закључком Градског већа; 

-  споразумни раскид Уговора о јавном-приватном партнерству у 

области пружања услуга градског и приградског превоза путника на 

територији Града Ниша за Пакет линија број 4 закљученог између ЈП 

''Аеродром Ниш'' и ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, са 

почетком примене од 1.1.2015. године; 

- доношење Програма пословања са посебним програмом за 

коришћење субвенција за 2015. годину од стране Надзорног одбора ЈП 

''Аеродром Ниш'' 

- доношење Одлуке Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз 

Града Ниша о прибављању опреме, без накнаде, у складу са Закључком 

Градског већа; 

- доношење Програма пословања за 2015. годину од стране Надзорног 

одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

- доношење Одлуке о измени Одлуке о ЈП за аеродромске услуге 

''Аеродром Ниш'' (брисање делатности градског превоза); 

- доношење Решења Скупштине Града о давању сагласности на одлуке 

надзорних одбора о отуђењу, односно прибављању имовине веће 

вредности; 

- доношење Решења Скупштине Града о давању сагласности на 

програме пословања оба јавна предузећа; 

- закључивање уговорa. 

 Како Градско јавно правобранилаштво није присуствовало 

поменутим састанцима, ова Управа их је обавестила о активностима у вези 

са организационим променама у ЈП ''Аеродром Ниш'' и ЈКП Дирекција за 

јавни превоз Града Ниша које треба предузети и о којима је неопходно да 

се и они изјасне. 

 Потребно је да са овом Информацијом упознате и Градоначелника 

Града Ниша, у циљу брже реализације предложених активности. 

  

 С поштовањем, 

                                                                 

               НАЧЕЛНИК  

 

 

                                Миодраг Брешковић 

 

 


