
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 31. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа ''Паркинг-сервис'' – Ниш (''Службени лист Града Ниша'', 
број 145/2016-пречишћен текст и 18/2018), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 18.03.2020. године, 
доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
I 
 

Даје се сагласност на Програм одржавања саобраћајне 
инфраструктуре и путне галантерије са ценовником за 2020. годину, број 
438/20 од 20.02.2020. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Паркинг-
сервис'' – Ниш. 

 
II 

 
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу ''Паркинг-сервис'' – 

Ниш, Служби начелника Градске управе Града Ниша, Секретаријату за 
инвестиције и Секретаријату за финансије. 

 
 
 

Број:  311-10/2020-03 
 
У Нишу, 18.03.2020. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић, дипл.правник 
 
 
 

 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Надзорни одбор ЈКП ''Паркинг-сервис'' – Ниш, дана 20.02.2020. године, 
донео је  Програм одржавања саобраћајне инфраструктуре и путне галантерије 
са ценовником за 2020. годину, број 438/20 и исти је достављен Секретаријату 
за инвестиције на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Градског већа 
Града Ниша. 

У складу са чланом 31. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
''Паркинг-сервис'' – Ниш (''Службени лист Града Ниша'', број 145/2016-
пречишћен текст и 18/2018), Градско веће Града Ниша даје сагласност на 
наведени програм. 

 Програм је израђен на основу претходних искустава и потреба за целу 
територију Града Ниша без класификације средстава посебно за сеоско, а 
посебно за градско подручје. 

Укупна планирана вредност средстава за реализацију Програма износи 
81.000.000,00 динара и увећана је у односу на програм из претходне године и 
то, појединачно сагледано, у односу на претходну годину увећане су позиција 
путне галантерије, пешачких ограда и стубића, као и саобраћајне сигнализације, 
док је позиција светлеће сигнализације на прошлогодишњем нивоу. 

Средства за реализацију програма су обезбеђена Одлуком о буџету Града 
Ниша за 2020. годину (''Службени лист Града Ниша'', број 106/2019) на 
позицији Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 
функционална класификација 620, буџетска позиција 84, економска 
класификација 4250, текуће поправке и одржавање зграда и објеката. 

Секретаријат за финансије доставио је мишљење број 11-424/2020 од          
03.03.2020. године. 

Секретаријат за инвестиције, је разматрајући достављени Програм, 
утврдио да је исти сачињен у складу са важећим прописима и израдио нацрт 
решења као у диспозитиву. 

 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 
 

  СЕКРЕТАР 
 

Катарина Раденковић 
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