
 
 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник 

РС", број 15/2016), члана 27. Одлуке о комуналним делатностима („Службени 
лист Града Ниша", број 32/2007- пречишћен текст, 40/2007, 11/2009, 66/2010 и 
5/2014-друга Одлука), и члана 30. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш („Службени лист Града Ниша", 
број 145/2016-пречишћен текст),    

Градско веће Града Ниша, на седници дана 31.07.2018. године,  доноси 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша, број 
310/2018-1, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за 
пијачне услуге "Тржница"- Ниш, на седници одржаној 10.07.2018. године. 

 
 

 
 

III 
 

Решење и Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Тржница" Ниш, број 310/2018-1, 
од 10.07.2018. године објавити у "Службеном листу Града Ниша". 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 69. Закона о јавним 
предузећима  ("Службени гласник РС", број 15/2016), члану 27. Одлуке о 
комуналним делатностима ("Службени лист Града ниша", број 32/2007- 
пречишћен текст, 40/2007, 11/2009 , 66/2010 и 5/2014-друга Одлука ), и члану 30. 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ 
Ниш („Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст), којима је 
прописано да на одлуке надзорних одбора предузећа којима се утвђују цене 
комуналних услуга сагласност даје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе, односно Градско веће Града Ниша. 

Надзорни одбор ЈКП "Тржница" Ниш, на седници одржаној 10.07.2018. 
године, донео је Одлуку о  изменама и допунама Одлуке о утврђивању пијачне 
накнаде на пијацама на територији Града Ниша, број 310/2018-1, и иста је 
достављена Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на 
даљи поступак. 

Предложеном Одлуком најпре се у оквиру накнада на  пијаци „ ОТЦ“ 
врше измене утврђених пијачних накнада за пијачни простор за продају огрева и 
креча, увођењем дневне и месечне накнаде уместо досадашње јединствене 
накнаде,  а ова врста пијачних накнада, уводи се као нова у оквиру пијаца 
„Дурлан“ и „Медиана“ на којима иста није постојала,  на захтев представника 
продаваца огревног материјала и креча. 

Одређивањем нових локација и нових пијачних наканада за продају огрева 
и креча допринеће се увођењу и  чувању комуналног реда и спречавању продаје 
предметних добара ван одређених локација.  

Такође, Одлуком се мењају  таксе за одржавање вашара имајући у виду да 
су исте међу најнижима у Србији, а  средства која ће бити приходована 
обезбедиће ефикасније обављање пијачне делатности и подизање квалитета 
пружених услуга. 

 Програмом пословања предузећа за 2018. годину планирано је повећање 
цена пијачних услуга у складу са елементима  за целовито сагледавање цена 
производа и услуга дефинисаним чл.26 Закона о комуналним делатностима и 
Фискалном стратегијом Владе Републике Србије. 
 Комунална делатност управљања пијацама, утврђена чланом 2. Закона о 
комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011 и 104/2016), 
није делатност од општег економског интереса у смислу прописа о заштити 
потрошача, нити подлеже обавези објављивања захтева за давање сагласности на 
одлуку Надзорног одбора о промени цена (члан 28. наведеног закона). 

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је,  
разматрајући достављену Одлуку, констатовао да је наведени акт у складу са 
прописима који регулишу процедуру доношења и израдио решење као у 
диспозитиву. 

      ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
СЕКРЕТАР 

 
Владислава Ивковић 
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