
 На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
број 15/2016), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/2011), 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 29. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа 
''Паркинг- сервис''-Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 77/2015-пречишћен 
текст)  

Градско веће Града Ниша, на седници 01.08.2016. 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 
1301/16 од 06.04.2016. године. 

 
II 

 
 Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града Ниша  
о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Паркинг- сервис'' -Ниш о 
утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја 
којима се спречава одвожење возила , број  145-32/2015-03 од 30.01.2015. године 
(''Службени лист Града Ниша'', број 6/2015). 

 
III 

 
 Решење Градског већа Града Ниша и Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Паркинг-сервис" -Ниш број 1301/16 од 06.04.2016. године 
објавити у "Службеном  листу Града Ниша". 

 
 
Број: 925-19/2016-03 
У Нишу,   01.08.2016. 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 1301/16 од 
06.04.2016, утврдио је цене паркирања и уклањања моторних возила и постављања 
уређаја којима се спречава одвожење возила, и исту доставио Управи за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај на разматрање и даљи поступак. 
 Правни основ за доношење предметне Одлуке садржан је у Закону о 
комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011), Одлуци о 
одређивању накнаде за уклањање возила Владе Републике Србије (''Службени гласник 
РС'', број 109/2009) и Одлуци о јавним паркиралиштима (''Службени лист Града 
Ниша'', број 2/2012 и 10/2015). 
 Одлуком Надзорног одбора ЈКП "Паркинг -сервис" -Ниш о утврђивању цена 
паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава 
одвожење возила утврђене су цене нових услуга паркирања у складу са Програмом 
пословања предузећа за 2016. годину. 
 Наведеном  Одлуком  утврђена је и цена полугодишњих паркинг карата за 
аутомобиле правних и физичких лица са паушалном претплатом за општа 
паркиралишта и полугодишњих повлашћених зонираних паркинг карата за станаре 
који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања. 
 У складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ 
број 41/2009, 53/2010 и 101/2011) и Правилником о начину вршења контроле и 
непосредног регулисања саобраћаја на путевима и вођењу обавезних евиденција о 
примени посебних мера и овлашћења („Сл. гласник РС“ број 69/2010) кориговане су 
цене започетог уклањања возила и цене постављања уређаја којима се спречава 
одвожење непрописно паркираних возила. Ове цене су утврђене у јединственом 
износу за све категорије возила.  
 Такође,  наведеном  Одлуком извршена је техничка корекција, у циљу 
омогућавања коришћења посебног паркиралишта „Чаир“, и за станаре стамбене зграде 
у ул. Зетској бр. 6, имајући у виду да је важећом Одлуком то право омогућено 
станарима ул Зетске од броја 2 до 4.     
 У складу са чланом 28 Закона о комуналним делатностима, захтев за давање 
сагласности као и Одлука Надзорног одбора ЈКП "Паркинг -сервис"- Ниш, број 
1301/16 од 06.04.2016. године са образложењем и предложеним ценама, објављени су 
дана 19.04.2016. године на огласној табли у седишту Града Ниша и на званичном сајту 
Града Ниша.  
 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је, разматрајући 
достављену Одлуку, констатовала да је достављени акт у складу са прописима који 
регулишу процедуру доношења, те  је имајући у виду наведено, израђено решење као у 
диспозитиву. 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
                   НАЧЕЛНИК 
 

    Миодраг Брешковић 
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