
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  20.12. 2014. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку
Надзорног  одбора Јавног  предузећа  за  аеродромске услуге „Аеродром Ниш“
Ниш.

II Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш, 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 Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 1945-12/2014-03
Нишу,  20.12.2014. године         

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 
                                                                                                                                                       



На  основу  члана  60.  Закона  о  јавним  предузећима  ("Службени
гласник РС",  број 119/2012,  116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.
закон) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број
88/2008),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној                године,
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за
аеродромске  услуге  "Аеродром  Ниш"   Ниш,  број  XXII-5730-3/14 од
15.12.2014. године.

II

Решење  доставити:  Јавном  предузећу  за  аеродромске  услуге
"Аеродром Ниш"  Ниш, Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни
превоз  Града  Ниша  и  Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и
саобраћај.

Број: 
У Нишу                       године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

              ПРЕДСЕДНИК

              Проф. др Миле Илић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша је прихватила наведену
Иницијативу  ЈП  ''Аеродром  Ниш''  и  изразила  спремност  да  почев  од
01.01.2015.  године  преузме  обављање  комуналне  делатности  градског
превоза путника од стране ЈП ''Аеродром Ниш'', као и потребну опрему и да
заснује радни однос са запосленима који су у овом предузећу радили на
тим пословима.

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 донело је Закључак број 1856-13/2014-03 од 11.12.2014.
године.

Наведеним Закључком прихваћене су иницијативе 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.

У складу са овим Закључком, Надзорни одбор ЈП ''Аеродром Ниш''
донео  је  Одлуку, број  XXII-5730-3/14  од  15.12.2014.  године  којом  ЈКП
Дирекција за јавни превоз Града Ниша уступа у својину десет аутобуса и
један путнички аутомобил, док контејнер – монтажно демонтажни објекат
привременог карактера уступа на коришћење, уз обавезу ЈКП Дирекција за
јавни превоз  Града Ниша да  приликом његовог коришћења не угрожава
развојне планове  ЈП ''Аеродром Ниш''.

Правни основ за доношење решења о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП ''Аеродром Ниш'', број XXII-5730-3/14 од 15.12.2014.
године садржан је у члану  60. Закона о јавним предузећима ("Службени
гласник РС",  број 119/2012,  116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.
закон)  који,  између  осталог,  прописује да  ради  обезбеђивања  заштите
општег  интереса  у  јавном предузећу  надлежни  орган  јединице  локалне
самоуправе даје сагласност на друге одлуке, у складу са законом којим се
уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом.

Управа  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај,  је
разматрајући достављену Одлуку,  утврдила да је иста сачињена у складу
са важећом процедуром и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

                              НАЧЕЛНИК
 

                             Миодраг Брешковић






