
  
На основу члана 7. Одлуке о поступању са принудно уклоњеним 

возилима, стварима и другим предметима („Службени лист Града Ниша“, 
број 17/2020), 

  
Градско веће Града Ниша, на седници  05.05.2021. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш 
о утврђивању цена уклањања и демонтаже објеката, ствари и других 
предмета са јавних површина и цена чувања принудно уклоњених  
монтажних објеката, ствари и других предмета број  6333/НО/204-3а од 
12.03.2021. године. 

II 
Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа 

Града Ниша  о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш о утврђивању цена уклањања ствари 
и других предмета са јавних површина и цена чувања принудно уклоњених 
возила, покретних ствари и других предмета (''Службени лист Града Ниша'', 
број 56/2015). 
 

III 
Решење и Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш о 

утврђивању цена уклањања и демонтаже објеката, ствари и других предмета 
са јавних површина и цена чувања принудно уклоњених монтажних објеката, 
ствари и других предмета број  6333/НО/204-3а од 12.03.2021. године 
објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 

 
Број: 516-2/2021-06 
У Нишу, 05.05.2021. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
       ПРЕДСЕДНИЦА 

 
 

       Драгана Сотировски 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни основ за доношење предметне Одлуке садржан је у члану 7. 
Одлуке о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим 
предметима („Службени лист Града Ниша“, број 17/2020), којим је прописано да 
се трошкови поступка одношења покретних ствари, лежарине и други доспели 
трошкови обрачунавају у складу  са важећим ценовником ЈКП  "Медиана" Ниш, 
на који сагласност даје Градско веће Града Ниша. 

У складу са изнетим, Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш донео је 
Одлуку о утврђивању цена уклањања и демонтаже објеката, ствари и других 
предмета са јавних површина и цена чувања принудно уклоњених монтажних 
објеката, ствари и других предмета број  6333/НО/204-3а од 12.03.2021. године и 
иста је достављена Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске 
послове у циљу упућивања Градском већу на давање сагласности.  

Предметном Одлуком утврђују се цене обележавања и обезбеђивања 
локације приликом извршења решења о уклањању, трошкови припремних 
радова и претходно предузетих радњи, демонтажа  и уклањање монтажних 
објеката, ствари и других предмета са јавних површина, као и цене  чувања 
уклоњених монтажних објеката, ствари и других предмета на депоу. 

Цене су формиране на основу раста пословних расхода условљених 
трошковима амортизације, резервних делова, текућег одржавања и зарада 
запослених. 

Имајући у виду наведено, Градска управа за комуналне делатности и 
инспекцијске послове је израдила решење као у диспозитиву. 

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

У Нишу,         ВД НАЧЕЛНИКА 
 

март 2021. године 
                                                                                                 Снежана Јовановић 
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