
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 комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз града Ниша.
 

II Предлог решења о давању сагласности на Одлуку  Надзорног одбора 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  Миодраг  Брешковић,  начелник  Управе  за  комуналне  делатности,
енергетику и саобраћај.

Број: 1945-13/2014-03
У 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), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број
88/2008)  и  члана  29.  Одлуке  о  оснивању  Јавног  комуналног  предузећа
Дирекција за јавни превоз Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број
51/2013-пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној                године,
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа  Дирекција  за  јавни  превоз  Града  Ниша,  број  2719/14  од
17.12.2014. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни
превоз  Града Ниша, Јавном предузећу за аеродромске услуге "Аеродром
Ниш"  Ниш 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''.

 Након тога Надзорни одбор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града
Ниша  донео  је  Одлуку,  број  2719/14  од  17.12.2914.  године  којом  ово
предузеће  преузима обављање  комуналне  делатности  превоза  путника у
градском саобраћају на Пакету линија број 4, које је предмет закљученог
уговора  о  јавно-приватном партнерству  између  ЈКП  Дирекција  за  јавни
превоз Града Ниша, као наручиоца и ЈП ''Аеродром Ниш'', као превозника,
почев од 01.01.2015. године.

У циљу обезбеђивања услова за обављање ове комуналне делатности
ЈКП  Дирекција  за  јавни  превоз  Града  Ниша  прибавља,  без  накнаде  у
својину 10 аутобуса, један путнички аутомобил, а на коришћење контејнер
– монтажно демонтажни објекат привременог карактера.

Правни основ за доношење решења о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, број 2719/14
од 17.12.2014. године садржан је у члану 60. Закона о јавним предузећима
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,  као  и  у
члану 29. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Дирекција за
јавни  превоз  Града  Ниша,  који  прописује  да  се  прибављање  и  отуђење
имовине веће вредности врши уз сагласност  Скупштине Града, као и да се
на прибављање и отуђење имовине веће  вредности  примењују  одредбе
закона којима се уређује правни положај привредних друштава.

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
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Ha oqrory qJraHa 18. cr.l. 3axona o jarnuna npe4ysehnrua (Cr.ucurx prr#I;liLtCp6uje
6poj 11912012)u qnaHa 60. craryra JKfI.(upexqnja:a janHu rpeBo3 fpala Huura aen.6p. 371/14 ol
04.03.2014. roAtHe-rpequmhes reKcr H 3ax;ryma fpa4cror reha fpaaa Hrma 6p. 1850-13 l2}l4-03
ol 11.12.2014. ro4Lrne, HaAsopnn o46op JKII ,{nperiquja sa janna npeBo3 fpa4a f{urua, 4oneo je
tap.a 17 .12.20 I 4. rolune

oAJryKy
rflan 1.

JKfI .(upexquja sa jaurz npeBo3 fpuau Hurua rpey3lrMa o6asJ6ar6e Kor\,ryHirnHe AeJrarHocrrr
npeBo3a rryrHllKa y rpaAcKoM cao6pahajy na flaxery wmala 6poj 4, roje je rpeAMer 3aKrE) reHor
yroBopa o jaauo-npuBarHoM rlaprHepcrBy zsnrely JI(II .{upexquja sa jarm.r rpeBo3 fprau Hnrua, rcao

Hapyqnoqa ra JfI ,,AepoApou Htm", Kao rrpeBo3Hr{Ka, uoqes ol 01.01.2015. roarne.

I{tra,tt 2.
Y rlr,u'y o6es6elnnarra ycJroBa sa o6asJ6arbe AeJrarHocrr{ npeBo3a q/THHKa Ha flarery

tunuja 6poj 4 JKII [upexquj a za jawru rpeBo3 fpaa" Hzma npu6asra, 6es naxna4e, Ha ocHoBy
oArD/Ke HagsopHor o46opa JfI ,,Aepogponr Hrm" 6p. XXII-5730-3114 ot 75.12.2014. ro4.rHe
clegehy uMoBr,rHy rr ro:

- ,(ecer ayro6yca MapKe OAII, npoLBBeAeHe 2008. roA]rHe, unja xnnroBoAcrBeHa
Bpe.[Hocr Ha.4aH 3l.l0.20l4. roArrHe ]BHocI{ 39.537.179,00 quttapay crojraxy u ro:
1) ayro6yc per. 6poj: NI032-ZC, MapKe OA[I, MoAen: A-547, 6poj ruacuje:

VlXl702388F120376, 6poj Moropa: OM457IILAI1I145794200134000, roAlrHa
npor{3BoArbe: 2008, 6oja: OM 6ena;

2) ayro6yc per. 6poj: NI034-JJ, MapKe OA[I, MoAerr: A 547 OM457HLA EURO III, 6poj
ruaczje: V1X1702388F120377, 6poj Moropa: OM457HLA11I145794200134408,
roAr,rHa rrpolr3BoArre: 2008, 6oja: OM 6ela;

3) ayro6yc per. 6poj: NI034-VH, MapKe OAII, MoAen: A 547 OM457HLA EURO, 6poj
uracnje: VlX1702388F120374, 6poj Moropa: OM457HLAIIll457942O0t34405,
roAlrHa rrpou3BoArre: 2008, 6oja: OM 6ela;

4) ayro6yc per. 6poj: NI034-TC, MapKe OA[I, uo4en A 547 OM457HLA EURO III,
6poj uacnj e : Y 1X17 0238 8F 1 2 0 3 7 5, 6poj uoropa: OM4 5 7HL AIIII 4 57 9 42OO t3 4 4OZ,
roAr.rHa rrporr3BoArf,e: 2008, 6oja: OM 6ena;

5) ayro6yc per. 6poj: NI 083-IJ, MapKe OA[I, MoAen: A 547 OM457HLA EURO 3, 6poj
ruacnje: V1X1702388F120378, 6poj Moropa: OM457HLAIIIL457942}Ol343gg,
roAr{Ha npor,r3BoArre: 2008, 6oja: OM 6ela;

6) ayro6yc per. 6poj: M 009-ME, MapKe OAfI, MoreJr: A 547,6poj uacuje:
Y1X1702788F120461, 6poj Moropa: OM457HLAII11145794200150345, rorr{Ha
nporrcBoArLe: 2008, 6oja: OM 6ena;

7) ayro6yc per. 6poj: NI072-UX, Mapre OAII, MoAetr: A 547, 6poj macuje:
Y1X1702788F120462, 6poj Moropa: OM457HLAIllll457942OOl5O24l, roAHHa
rrpox3BolrLe: 2008,6oja: 01 6ena;

8) ayro6yc per. 6poj: NI072-CI, MapKe oArI, MoAen: A 547, 6poj uraczje:
V1X1702788F120463, 6poj Moropa: OM457HLAILIL457942OOL53428, roAuHa
rrpor43BoArbe: 2008, 6oja: OM 6ena;

9) ayro6yc per. 6poj: NI072-FA, MapKe oAfI, MoAeJr: A 547, 6poj uaorje:
Y1X1702788F120464, 6poj Moropa: OM457HLAI11145794200150307, roAr{Ha
rpoLt3BoArLe: 2008,6oja: O1 6ela;

10) aSrro6yc per. 6poj: NI07l-sE, MapKe @AfI, MoAeJr: A 547, 6poj uracnje:
YlXl702l88F 120465, 6poj ruoropa: OM457I{LAIII10045794200150274, rognna
npor{3BoArbe: 2008, 6oja: OM 6ela;
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Jelan rryrflrrrrr ayrouo6nn MapKe ZASTAVA, MoIeJI 101 SKALA 55, 'rytja
xsrrroBo,qcrBeHa BperHocr Ha aan 31.10.2014. ro.ulne LBHocr 156.276,26 rofirapa, y
cnojurry u

Korrrejnep-MorrrarHo AeMorrra:rHn o6jerar [prrBpeMeHor KapaKrepa, yKyrrHe rloBprtruHe

118 na2- 'nrja rcrmoaoAcrBerra Bpe.quocr Ha AaH 31.10.2014. roAHHe IBHocLI 5.966.525,63

,umapa, naropmrhere.

lllar 3.

Ha opryr<y npu6aswr,ficaulacnocr Crynmrrne fpaaa Hrama.
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