
 
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града 

Ниша'', број 88/2008), члана 2. Одлуке о изменама Oдлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа  „Паркинг-сервис" Ниш (''Службени лист Града Ниша'', 
број 74/2015) и члана 5. Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и 
рекреационих површина (''Службени лист Града Ниша'', број 89/2005 и 38/2010),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 26.11.2015. године, 
доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
I 

 
 
Даје се сагласност на Програм одржавања парковског и дечијег 

мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за период новембар-
децембар 2015. године број 2801/15 од 20.11.2015. године, који је донео 
Надзорни одбор ЈКП ''Паркинг сервис'' Ниш. 

 
II 

 
 Решење доставити: Јавном комуналном предузећу ''Паркинг сервис" 

Ниш, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 

 
 
 

Број: 1810-5/2015-03 
 
У Нишу, 26.11.2015. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
 

 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Надзорни одбор ЈКП "Паркинг сервис" Ниш је, дана 20.11.2015. године, 
под бројем 2801/15 донео Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара 
и новогодишње и божићне декорације у граду за период новембар-децембар 
2015.године и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Градског већа Града 
Ниша. 

Доношење Програмa одржавања парковског и дечијег мобилијара и 
новогодишње и божићне декорације у граду за период новембар-децембар 
2015.године условљено је реализацијом одлука Скупштине Града Ниша, којима 
су измењени оснивачки акти ЈКП ''Горица'' Ниш и ЈКП ''Паркинг сервис'' Ниш, 
као и Програма пословања ЈКП ''Горица'' Ниш за 2015. годину број 1-5902/2-1 
од 03.11.2015. године и Програма пословања ЈКП ''Паркинг сервис'' Ниш за 
2015. годину број 2595/15 од 30.10.2015. године, на које је Скупштина Града 
Ниша дала сагласност решењима број 06-550/2015-16-1-02 од 18.11.2015. 
године и број 06-550/2015-15-1-02 од 18.11.2015. године.  

Наведеним актима створени су правни, програмски и остали услови за 
прелазак обављања поменутих послова из ЈКП ''Горица'' Ниш у                       
ЈКП ''Паркинг сервис'' Ниш почев од новембра 2015.године. 

Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и 
божићне декорације у граду за период новембар-децембар 2015. године, 
обухвата одржавање парковског мобилијара, одржавање дечијег мобилијара, 
израду новог парковског и дечијег мобилијара, одржавање корпи за отпатке и 
декорацију града поводом Новогодишњих и Божићних празника. 
 Укупна вредност средстава за реализацију Програма одржавања 
парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду 
за период новембар-децембар 2015. године планирана је у износу од 
6.787.851,60 динара.  
 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је разматрајући 
достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим 
законским прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву. 
 

 НАЧЕЛНИК  
 
 

Миодраг Брешковић 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ 
МОБИЛИЈАРА И НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ 

ДЕКОРАЦИЈЕ У ГРАДУ ЗА ПЕРИОД  
НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НИШ 2015. година

 



 

 

 
 

 
 
 
На основу члана 28. Статута ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, Надзорни одбор је на 

својој седници, одржаној дана 20.11.2015. године донео следећи 
 

ПРОГРАМ 
 ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА И НОВОГОДИШЊЕ И 

БОЖИЋНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ У ГРАДУ ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 
 
 Програм рада Службе сигнализације, јавног осветљења и одржавања на одржавању 
парковског и дечијег мобилијара у граду за период новембар - децембар 2015. године 
обухвата радове на отвореним и затвореним јавним површинама у граду и то: 
 Мобилијар - одржавање, подразумева парковске клупе и дечије играчке а 

одржавањем је обухваћено: 
• Поправка и фарбање парковских клупа, 
• Поправка, одржавање и фарбање дечјих играчака, 

 Мобилијар, набавка новог, подразумева: 
• Израду и монтажу нових парковских клупа, 
• Израду и монтажу дечјих играчака, 

 Декорација града поводом Новогодишњих и Божићних празника. 
 

МОБИЛИЈАР, ПОПРАВКА, ФАРБАЊЕ КЛУПА И ПОПРАВКА ДЕЧИЈИХ ИГРАЧАКА 
 

Поправкa и одржавање парковских клупа 
 
У парковима и на другим јавним површинама у граду налази се велики број клупа 

разноликих конструкција. Присутна су 
решења: бетон - дрво, метал - дрво, 
такође и решења са наслоном и без 
наслона. Радови на поправци и 
одржавању парковских клупа су најчешће: 
замена и фарбање штафни, фарбање 
комплетних клупа. 
  
 
 
 
 
 
 

 
  Поправка, одржавање и фарбање дечијих играчака 
 

Дечије играчке налазе се у градским парковима 
и јавним површинама у градском тако и сеоском 
подручју. Највише игралишта налази се на 
међублоковском простору поред стамбених 
зграда где су изграђена у циљу пружања вишег   
стандарда  становања. Одржавање се углавном 
своди на замену седишта на љуљашкама и 
клацкалицама или  њиховом фарбању, мада 
није реткост да су играчке оштећене до те мере 

да угрожавају безбедно коришћење, те је у таквим случајевима обим поправки сложенији. 
До сада су , када су поправке у питању предност имале дечије играчке у централним 



 

 

градским парковима. Због недовољног улагања у играчке на периферији града и 
међублоковским просторима стамбених зграда те дечије играчке су тренутно у доста лошем 
стању тако да је потребно више пажње и новца посветити и тим деловима града и на 
сеоском подручју. 
  

МОБИЛИЈАР, НАБАВКА НОВОГ 
 

Израда и монтажа нових парковских клупа 
 

Град Ниш поседује велики број клупа у 
парковима и јавним и међублоковским 
површинама. Због дотрајалости клупа и  
развоја града из године у годину расте 
потреба за постављањем нових клупа, како 
у новим парковима тако и на већ 
постојећим површинама. 
Типови клупа које поставља, ЈКП „Паркинг 
сервис“, су бетонска клупа са наслоном и 
без наслона као и клупа „МОДЕЛАРА“ која 
је израђена у комбинацији метал и дрво. 
Ови типови клупа су уједно и 
најзаступљенији у нашем граду.  
 
 
 

Израда и монтажа дечијих мобилијара 
 

Предвиђена је израда и постављање 
дечијих мобилијара од дрвета и метала на 
слободним јавним површинама на основу  
налога ЈП „Дирекција за изградњу града“. 
Досадашња пракса да се око постављања 
нових играчака консултују и Градске 
Општине показала је добре резултате па 
ће се та пракса сигурно наставити и ове 
године. На местима где су дечије играчке 
већ постављене а уочено је да је њихов 
број недовољан, поставиће се додатне 
играчке а ићи ће се и на допуну другачијим 
играчкама каквих до сада није било на тим 
локацијама. 

 
ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА ПОВОДОМ БОЖИЋНИХ И НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА 

 
У протеклом периоду елементи за 
декорацију су задовољили како изгледом 
тако и квалитетом. Међутим, елементи 
декорације се морају временом обнављати 
обзиром да су израђени од пластике која 
сама по себи није дуговечна а потребно је 
унети и неке измене у декорацију да не би 
постала монотона. Управо то понављање 
истих елемената је и једина замерка коју 
грађани имају на декорацију у нашем граду. 
У последњих неколико година на тржишту 
су се појавили нови производи који су 
лепши, ефектнији а уз све то и троше 



 

 

мање електричне енергије. Међутим, и овде се јавља проблем како финансирати замену 
постојећих елемената па се из године у годину иде са најјефтинијим решењем а то је 
поправка и монтажа постојећих елемената. 
   

Одржавање металних корпи за отпатке 
 

Поправка и замена конструктивних делова корпи 
 

У протеклим годинама на ширем подручју града је дуж булевара и саобраћајница са 
појачаним пешачким саобраћајем и у свим градским парковима постављено око 2.318 ком. 
Металних корпи за отпатке. 
 

 
 

 
  Услед експлоатације ових корпи, 
примећена су знатна оштећења и 
потребе за њиховим одржавањем. 
Потребна средства за одржавање по овој 
позицији далеко превазилазе 
предвиђени износ од 120.000,00 дин. У 
зависности од врсте оштећења 
приступиће се поправкама по позицијама 
приказаним у предмеру радова. 
 

 
Опрема и број радника за реализацију програма 
 
Служба одржавања објеката која годинама уназад обавља послове поправке, монтаже и 
демонтаже новогодишње и божићне декорације, одржавање и израду новог парковског и 
дечијег мобилијара набројане активности  обавља са 23 квалификована радника а у послу 
им помажу и остали сектори својом механизацијом и опремом. 
За реализацију програма биће коришћена опрема (алат, возила и радне машине) из ранијих 
година уз набавку новог алата и опреме. Дакле, у 2015. години неће бити великих 
инвестиционих улагања у набавку опреме за обављање послова из овог програма. 
     
 
Резиме 
 
Програм за период новембар - децембар 2015. године износи 6.787.851,60 динара са ПДВ-ом. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА И НОВИГОДИШЊЕ И 
БОЖИЋНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ У ПЕРИОДУ НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 

 број 
комада 

цена 20 % Цена са ПДВ-
ом 

1.0.ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКИХ КЛУПА И ДЕЧИЈИХ ИГРАЧАКА 
1.1. ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКИХ КЛУПА 
1.1.1.Замена и фарбање штафни на свим локацијама у граду: 
Јединична цена:  1.368,00   

Број комада: 500,00    

Укупно цена 1.1.1.  684.000,00 136.800,00 820.800,00 

1.1.2 фарбање комплетних клупа на свим локацијама у граду : 
Јединична цена:  1.442,00   

Број комада: 500,00    

Укупно цена 1.1.2.  721.000,00 144.200,00 865.200,00 

Укупна цена за позицију 1.1.  1.405.000,00 281.000,00 1.686.000,00 
1.2.ПОПРАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И ФАРБАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЧАКА 
(љуљашке, клацкалице, пењалице,... ,у парковима и стамбеним блоковима) 
Укупна цена за позицију 1.2.  300.000,00 60.000,00 360.000,00 
2.0.МОБИЛИЈАР, НАБАВКА НОВОГ 
(Паркови, стамбени блокови и јавне површине) 

2.1.ИЗРАДА И МОНТАЖА НОВИХ ПАРКОВСКИХ КЛУПА 
2.1.1. Клупа са наслоном на свим локаијама у граду 
Материј  8.490,00   

Рад на монтаж  5.320,00   

Превоз  1.920,00   

Јединична цена  15.730,00   

Број комада 15,00    

Укупна цена 2.1.1.  235.950,00 47.190,00 283.140,00 
2.1.2.Клупа типа МОДЕЛАРА на свим локацијама у граду 
Материјал  13.856,00   

Рад на монтажи  3.540,00   

Превоз  1.924,00   

Јединична цена  19.320,00   
Број комада 10,00    
Укупна цена 2.1.2.  193.200,00 38.640,00 231.840,00 
2.1.3 Клупа без наслона на свим локацијама у граду 
Материјал  7.274,00   
Рад на монтажи  3.667,00   
Превоз  1.925,00   

Јединична цена  12.866,00   

Број комада 10,00    

Укупна цена 2.1.3.  128.660,00 25.732,00 154.392,00 
Укупно 2.1    669.372,00 
                                                                                                                                  



 

 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА И НОВИГОДИШЊЕ И 
БОЖИЋНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ У ПЕРИОДУ НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 

 број 
комада 

цена 20 % Цена са ПДВ-
ом 

2.2 ИЗРАДА И МОНТАЖА НОВИХ ДЕЧИЈИХ МОБИЛИЈАРА 
2.2.1. Метална дечија љуљашка на свим локацијама у граду 
Материјал  12.494,00   

Рад на монтажи  12.121,00   

Превоз  3.850,00   
Јединична цена  28.465,00   

Број комада 5,00    

Укупна цена 2.2.1.  142.325,00 28.465,00 170.790,00 
2.2.2. Метална дечија клацкалица  на свим локацијама у граду 
Материјал  18.869,00   
Рад на монтажи  9.973,00   

Превоз  3.848,00   

Јединична цена  32.690,00   

Број комада 5,00    

Укупна цена 2.2.2.  163.450,00 32.690,00 196.140,00 
2.2.3. Метални дечији тобоган већи на свим локацијама у граду 
Материјал  31.440,00   
Рад на монтажи  11.210,00   

Превоз  3.850,00   

Јединична цена  46.500,00   

Број комада 5,00    

Укупна цена 2.2.3.  232.500,00 46.500,00 279.000,00 
 
2.2.4. Метални дечији тобоган мањи на свим локацијама у граду 
Материјал  22.127,00   
Рад на монтажи  10.072,00   
Превоз  3.851,00   
Јединична цена  36.050,00   

Број комада 5,00    

Укупна цена 2.2.4.  180.250,00 36.050,00 216.300,00 
Укупно 2.2   862.230,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА И НОВИГОДИШЊЕ И 
БОЖИЋНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ У ПЕРИОДУ НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 

3. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА ПОВОДОМ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА 
 број 

комада 
цена 20 % Цена са ПДВ-

ом 

3. Монтажа елемената декорације  
3.1.Светлећи елемент ВН 025     
преглед и поправка  338,50   

материјал за поправку  1.217,50   

монтажа  1.910,87   

Јединична цена  3.466,87   

Број комада 35,00 121.340,45 24.268,09 145.608,54 

3.2 Светлећи елемент Ледене завесе     

преглед и поправка  338,50   

материјал за поправку  22.493,66   

монтажа  10.919,25   

Јединична цена  33.751,41   

Број комада 1,00 33.751,41 6.750,28 40.501,69 
3.3 Светлећи елемент Звезда     
преглед и поправка  338,50   
материјал за поправку  818,94   
монтажа  1.637,89   
Јединична цена  2.795,33   
Број комада 20,00 55.906,60 11.181,32 67.087,92 
3.4 Светлећи елемент Пахуља тип 400ф2     
преглед и поправка  338,50   
материјал за поправку  1.201,12   
монтажа  1.637,89   
Јединична цена  3.177,51   
Број комада 30,00 95.325,30 19.065,06 114.390,36 
3.5 Светлећи елемент Јелка     
преглед и поправка  338,50   
материјал за поправку  600,56   
монтажа  1.637,89   
Јединична цена  2.576,95   
Број комада 144 371.080,80 74.216,16 445.295,96 
3.6 Светлећи елемент Пахуља     
преглед и поправка  338,50   
материјал за поправку  436,77   
монтажа  1.637,89   
Јединична цена  2.413,16   
Број комада 127 306.471,32 61.294,26 367.765,58 
     



 

 

     
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА И НОВИГОДИШЊЕ И 

БОЖИЋНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ У ПЕРИОДУ НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 
 број 

комада 
цена 20 % Цена са ПДВ-

ом 

3.7 Светлећи елемент ПН 315     
преглед и поправка  338,50   
материјал за поправку  655,16   
монтажа  1.637,89   
Јединична цена  2.631,55   
Број комада 120 315.786,00 63.157,20 378.943,20 
3.8 Светлећи елемент БРОЈ 2016     
преглед и поправка  676,99   
материјал за поправку  9.827,33   
монтажа  4.476,89   
Набавка новихелеменатаброј 4  20.593,71   
Јединична цена  35.574,92   
Број комада 1 35.574,92 7.114,98 42.689,90 
3.9 Светлећи низови од разнобојних сијалица и украси на јелкама  
преглед и поправка  338,50   
материјал за поправку  982,73   
монтажа  6.005,59   
Јединична цена  7.326,82   
Број комада 35 256.438,70 51.287,74 307.726,44 
3.10 Светлећи елемент МСФ3     
преглед и поправка  338,50   
материјал за поправку  775,27   
монтажа  1.637,89   
Јединична цена  2.751,66   
Број комада 30 82.549,80 16.509,96 99.059,76 
3.11 Светлећи елемент СПАРК ЛАЈТ     
преглед и поправка  338,50   
материјал за поправку  1.091,93   
монтажа  2.183,85   
Јединична цена  3.614,28   
Број комада 80 289.142,40 57.828,48 346.970,88 
3.12 Светлећи елемент ЗА ДЕКОРАЦИЈУ МОСТОВА  
преглед и поправка  357,11   
материјал за поправку  1.151,98   
монтажа  2.303,96   
Јединична цена  3.813,05   
Број комада 60 228.783,00 45.756,60 274.539,60 
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3.13 Светлећи елемент ПН 316     
преглед и поправка  11,45   
материјал за поправку  1.310,31   
монтажа  1.910,87   
Јединична цена  3.232,63   
Број комада 37 119.607,31 23.921,46 143.528,77 
3.14 Светлећи елемент ЗВЕЗДА ПАДАЛИЦА  
преглед и поправка  340,10   
материјал за поправку  658,26   
монтажа  55,44   
Јединична цена  1.053,80   
Број комада 250 263.450,00 52.690,00 316.140,00 
Укупно 3. 970 2.575.208,01 515.041,60 3.090.249,61 

 
Таб.1 представља поједине елементе декорације 
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ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКОГ И ДЕЧИЈЕГ МОБИЛИЈАРА И 
НОВИГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ 
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комада 

цена 20 % Цена са ПДВ-
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4. Радови на поправци и монтажи корпи за отпатке 
4.1. Демонтажа корпи са стуба  229,00 45,80 274,80 
4.2. Демонтажа стубића са анкер корпе  450,00 90,00 540,00 
4.3. Варења брезона анкер корпе  212,00 42,40 254,40 
4.4. Исправљање корпи и фарбање  359,00 71,80 430,80 
4.5. Замена шелни  229,00 45,80 274,80 
4.6. Израда стопе са анкерима  368,29 73,66 441,95 
4.7. Монтажа стубића  571,00 114,20 685,20 
4.8. Монтажа корпи  236,11 47,22 283,33 
За ове намене су предвиђена срества од 120.000,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом од 20% 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
1.1. ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР, ПОПРАВКА И ФАРБАЊЕ КЛУПА 1.686.000,00 
1.2. ДЕЧИЈИ МОБИЛИЈАР, ОДРЖАВАЊЕ 360.000,00 
2.1. ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР, НАБАВКА НОВОГ 669.372,00 
2.2. ДЕЧИЈИ МОБИЛИЈАР, НАБАВКА НОВОГ 862.230,00 
3. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА ПОВОДОМ НОВОГО. И БОЖИ. ПРАЗ. МОНТАЖА 3.090.249,60 
4. ПОПРАВКЕ И МОНТАЖЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ 120.000,00 

УКУПНО ПО ПРОГРАМУ ЗА 2015. годин      6.787.851,60 
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