
На основу члана 28. Законa о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'', број 88/2011 и 104/2016) и чланa 31. Одлуке о оснивању јавног
комуналног предузећа ''Паркинг – сервис“ Ниш (''Службени лист Града Ниша'',
број 145/2016-пречишћен текст),

Градско веће Града Ниша, на седници 13.02.2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Паркинг сервис" Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања
моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила
број 23/18 од 08.01.2018. године.

II

Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града
Ниша  о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Паркинг сервис'' Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања
моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила,
број 925-19/2016-03 од 01.08.2016. године (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2016).

III

Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
"Паркинг сервис" Ниш број 23/18 од 08.01.2018. године објавити у "Службеном
листу Града Ниша".

Број: 167-19/2018-03
У Нишу, 13.02.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић



О б р а з л о ж е њ е

Надзорни одбор ЈКП "Паркинг-сервис" Ниш, Одлуком број 23/18 од
08.01.2018. године , утврдио је цене паркирања и уклањања моторних возила и
постављања уређаја којима се спречава одвожење возила.

Правни основ за доношење предметне Одлуке садржан је у Закону о
комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011 и 104/2016),
Одлуци о одређивању накнаде за уклањање возила Владе Републике Србије
(''Службени гласник РС'', број 109/2009) и Одлуци о управљању јавним
паркиралиштима (''Службени лист Града Ниша'', број 139/2017).

Наведеном Одлуком Надзорног одбора ЈКП "Паркинг-сервис" Ниш о
утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања
уређаја којима се спречава одвожење возила нису се мењале цене услуга које
пружа предузеће већ су уведене нове услуге у вези са коришћењем општих
паркиралишта, услуге коришћења резервације општих паркиралишта, имајући
у виду да је Законом о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.
62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и 104/2016 - др. закон), а у складу са чланом
23. Закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима
(''Службени гласник РС'' бр. 104/2016), укинута локална комунална такса за
коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила
на уређеним и обележеним паркинг местима.

Цене наведених услуга су утврђене и у складу са чланом 17. Одлуке о
управљању јавним паркиралиштима (''Службени лист Града Ниша'', број
139/2017) којим је прописано да се ценовником Предузећа прописују цене
услуге коришћења резервације општих паркиралишта.

У складу са Законом о комуналним делатностима, захтев за давање
сагласности као и Одлука Надзорног одбора са образложењем, објављени су
дана 10.01.2018. године на огласној табли и на званичном сајту Града Ниша.

Сходно свему наведеном, предложено је доношење решења као у
диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

СЕКРЕТАР

Владислава Ивковић
















	19-1 Nacrt Resenja GVGN sa obrazlozenjem.pdf (p.1-2)
	19-2 Odluka o utvrdjivanju cena sa obrazlozenjem.pdf (p.3-9)

