
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 03.02.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним
паркиралиштима.

II Предлог  одлуке  о  изменама  и  допунама  Одлуке  о  јавним
паркиралиштима  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: 178-3/2015-03
У Нишу, 03.02.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу чланa 13 Закона  о  комуналним делатностима  (''Службени  гласник  РС''  бр.
88/2011) и члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 88/2008),

Скупштина Града Ниша на седници од ____________. године,  донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 1

У Одлуци о јавним паркиралиштима („Сл. лист Града Ниша“, број 2/2012) у члану 12
после става 2 додаје се став 3 који гласи: 

„Предузеће је дужно да за коришћење простора за паркирање плаћа локалну комуналну
таксу Граду која се утврђује Одлуком о локалним комуналним таксама.“

Члан 2

У члану 17 став 3 брише се.

Члан 3

У члану 23 додајe се став 7 који гласи:
„У  случајевима  када  није  могуће  извршити  идентификацију  корисника  јавних

паркиралишта  Предузеће  може,  ради  омогућавања  несметаног  коришћења  јавних
паркиралишта,  да  уклони,  премести  возило,  односно  да  постави  уређај  којим  се  спречава
одвожење возила, по налогу надлежног органа.“

Члан 4

У члану 27 став 1, број „180“, замењује се бројем „120“.

Члан 5

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Ниша".

Број: ____________________

У Нишу, ___.___. 2015. године
    

  СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                      Председник
                     Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Одредбама  члана  13  Закона  о  комуналним  делатностима  (''Службени
гласник РС'' бр. 88/2011) прописан је начин обављања комуналне делатности,
општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника
услуга,  укључујући  и  начин  плаћања цене  комуналне  услуге,  начин вршења
контроле коришћења и наплате комуналне услуге, као и овлашћења вршиоца
комуналне делатности у вршењу контроле.

Предложеном  Одлуком  о  Изменама и  допунама Одлуке  о  јавним
паркиралиштима  наведена  Одлука  се  усклађује  са  Одлуком  о  локалним
комуналним таксама ("Сл. лист града Ниша", број 102/2014) којом је утврђена
локална  комунална  такса  за  коришћење  простора  за  паркирање  друмских,
моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима.

Такође,  предлаже  се  другачији  начин  регулисања  коришћења  јавних
паркиралишта у ситуацијама када корисник не плати унапред паркирање, и када
није могуће извршити идентификацију корисника.

УПРАВА ЗАКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

У Нишу,
фебруар 2015. године

НАЧЕЛНИК

 Миодраг Брешковић
 



Преглед чланова 
Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. лист Града Ниша“, број

2/2012) који се мењају и допуњују:

Члан 12.

За услугу коришћење јавног паркиралишта корисник је дужан да плати цену за одређено
време коришћења, утврђену ценовником Предузећа.

Цене комуналних услуга које пружа Предузеће утврђују се ценовником на који сагласност
даје надлежни орган.

Члан 17.

Управа  надлежне  за  послове  саобраћаја  може,  изузетно  својим  решењем  одобрити
резервацију општих паркиралишта државним органима, органима јединица локалне самоуправе,
јавним службама,  дипломатским и другим  страним представницима,  другим правним лицима и
предузетницима.  

Услове  за  коришћење  општих  паркиралишта  из  става  1  овог  члана  утврђује  управа
надлежне за послове саобраћаја, актом из члана 3 став 4 oве oдлуке.

Цена  услуге  коришћења  резервације  општих  паркиралишта  утврђује  се  ценовником
Предузећа.

Члан 23.

Налог  за  плаћање  дневне  паркинг  карте  издаје  овлашћени  контролор  и  уручује  га
кориснику. 

Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возилo, на
предње ветробранско стакло.

Достављање налога за плаћање дневне паркинг карте на начин из става 2 овог члана сматра
се уредним и доцније оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност достављања и не
одлаже плаћање дневне паркинг карте.

Сматра  се  да  је  корисник  паркиралишта  поступио  по примљеном налогу ако је  платио
дневну паркинг карту у року од осам дана од дана издавања, на начин назначен у налогу.

Ако корисник паркиралишта не плати дневну паркинг карту, у року из става 4. овог члана,
дужан  је  осим  износа  цене  дневне  паркинг  карте,  у  наредних  осам  дана,  платити  и  стварне
трошкове предузећа и законску затезну камату, на шта ће у налогу бити упозорен. 

Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 5 овог члана,  предузеће  ће
покренути  поступак наплате потраживања.

Члан 27.

Власници принудно уклоњених возила су дужни да их преузму од Предузећа у року од 180
дана.

Услови и начин на које Предузеће може остварити право да возило прода, ако се не преузме
у року из става 1 овог члана, да би се намирили настали трошкови, регулишу се посебном одлуком
у складу са Законом.




