
 

 

Поштовани, 

 

Обраћамо Вам се у вези објашњења да нам дате прецизан одговор по следећем питању: 

 

Када превозник који учествује у јавном приватном партнерству који је расписала ЈКП 

Дирекција за јавни превоз града Ниша и када Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

склопи Уговор са превозником о поверавању превоза путника у јавном градском превозу 

где је био услов да возила буду старости до 8 година, шта се дешава када у међувремену 

возило пређе преко осам година старости? 

Молимо Вас да нам у што краћем року одговорите.  

Моделом уговора је предвиђено да возила у периоду важења Уговора не смеју бити 

старија од 8 (осам) година (члан 6, став 4 Уговора).  

У члану 6 модела уговора даље је наведено: 

“Превозник има право да уз претходну писмену сагласност Дирекције замени део или сва 

возила из свог возног парка, одговарајућим возилима која су истих или бољих техничких 

карактеристика од возила која се мењају, и која задовољавају све прописане критеријуме. 

Превозник је дужан да уз захтев за издавање сагласности за укључење новопријављених 

возила у рад, достави податке о возилу које ће бити замењено, како би Дирекција могла да 

изврши упоређивање карактеристика са новопријављеним возилом. Новопријављено 

возило предмет је контроле Комисије Дирекције у складу са чланом 5 овог Уговора. 

Новопријављено возило мора имати исти или већи број поена додељен од стране Комисије 

од возила које превозник има намеру да замени и чије је оцењивање извршено током 

конкурсног поступка.” 

Према важећој Одлуци о јавном градском и приградском превозу путника на територији 

Града Ниша сва возила којима се обавља јавни градски и приградски превоз путника 

морају поседовати сагласност за укључивање возила у рад на линијама јавног градског и 

приградског превоза путника које издаје Дирекција. За сва возила којима је конкурисао 

понуђач који је изабран на конкурсу, Дирекција ће издати поменуту сагласност која ће 

важити до истека 8. године старости возила.  

Поред тога, чланом 55 модела уговора, предвиђена је могућност да Дирекција може 

једнострано раскинути Уговор уколико превозник за време важења Уговора превоз 

обавља возилима старијим од 8 (осам) година. 

Како би испоштовао уговорне обавезе, превозник је дужан да возила која у периоду 

важења Уговора постану старија од 8 година, замени одговарајућим возилима на начин 

дефинисан Уговором. 

У Нишу дана 29.05.2014.            Комисија за ЈН 02/14 

         ________________________ 


