
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  06.11.2015. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама 
Статута Јавног  комуналног предузећа „Паркинг – сервис“-Ниш. 
 
 
 II Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута 
Јавног  комуналног предузећа „Паркинг – сервис“-Ниш 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 и Марко Јанковић, директор Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг – сервис“-Ниш. 

 
 
 

Број: 1731-15/2015-03 
У Нишу, 06.11.2015. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић  
                                                                                                                                                                                     



На основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) и 
члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), 

 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __________. године 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш број 2593/15 од 30.10.2015. године. 

 
II 

 
Ово решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Паркинг-

сервис“-Ниш и Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
Број:______________ 
У Нишу, ___________ 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

Председник  
 
 

Проф. др Миле Илић 
 
 

 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш  
донео је Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг-
сервис“-Ниш број 2593/15 од 30.10.2015. године и исти је достављен овој 
Управи на даљу надлежност. 

Доношење одлуке о изменама Статута било је условљено потребом 
усаглашавања са одредбама Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш („Службени лист Града Ниша“, 
број 74/2015) у погледу проширења делатности предузећа, у циљу стварања 
правних предуслова за обављање комуналних делатности: обезбеђивање 
јавног осветљења, одржавање улица и путева у градовима и другим насељима 
у делу одржавања хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације и 
опреме пута и комуналне делатности од локалног интереса-декорације града 
из ЈКП „Горица" Ниш у ЈКП „Паркинг-сервис" Ниш. 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша је 
разматрајући достављени материјал, утврдила да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и 
израдила нацрт решења као у диспозитиву. 

 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ  
 

У Нишу,                        НАЧЕЛНИК 
октобар 2015. године 

 
Миодраг Брешковић 









ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ-СЕРВИС“-НИШ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ 

 
 

Члан 6. 
 

Седиште предузећа је у Нишу, ул. Вождова 84б. 
 

 
Члан 11. 

 
Делатност предузећа је: 
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 
- пратеће активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање) путева, 
мостова, тунела, паркиралишта или гаража - претежна делатност. 
Ова делатност предузећа је од општег интереса. 
 
 

Члан 12. 
 

Предузеће може обављати и следеће делатности: 
41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда 
- паркинг гаража, укључујући и подземне гараже, 
42.11 Изградња путева и аутопутева 
- бојење и обележавање ознака на путевима 
43.11 Рушење објекта 
-рушење и демонтажа зграда и др. објеката 
43.12 Припремна градилишта 
-земљане радове, ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ 

канала, уклањање стена, минирање и др., 
43.21 Постављање електричних инсталација 
- уличне расвете и електричних сигнала 
45.20 Одржавање и поправка моторних возила 
49.41 Друмски превоз терета: 
-превоз аутомобила 
- изнајмљивање теретног возила са возачем, 
58.19 Остала издавачка делатност 
- издавање (укључујући on-line) рекламног материјала 
63.11 Обрада података, хостинг и сл. 
62.01 рачунарско програмирање 



-писање, мењање, тестирање, документовање и одржавање софтвера; 
укључује и писање 

70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим 
управљањем 

71.11 Архитектонска делатност 
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 
73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења  
74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности 
85.53 Делатност школа за возаче. 
Предузеће може обављати и друге делатности уз сагласност оснивача. 
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