На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 10.01.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ – Ниш.
II Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању 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 Владислава Ивковић, начелница Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 18-11/2012-03
У Нишу, 10.01.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07-др.закон) и члана 37. Статута
Града Ниша ("Службени глист Града Ниша", број 88/08)
Скупштина Града Ниша, на седници од ___________ 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПАРКИНГ - СЕРВИС" – НИШ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш ("Службени лист
Града Ниша", број 29/10- пречишћен текст), у члану 3 став 1 мења се и гласи:
„Седише предузећа је у Нишу,ул. Вождова 84 а.“
Члан 2.
Члан 4 мења се и гласи:
„Члан 4.
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.“
Члан 3.
После члана 4 додаје се члан 4а који гласи:
„Члан 4а
Предузеће може обављати и следеће делатности:
42.11 Изградња путева и аутопутева
- бојење и обележавање ознака на путевима
43.21 Постављање електричних инсталација
- уличне расвете и електричних сигнала
58.19 Остала издавачка делатност
-издавање (укључујући on-line) рекламног материјала
63.11 Обрада података, хостинг и сл.
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.
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз сагласност оснивача.“
Члан. 4
Предузеће је дужно да усклади Статут са одредбама ове одлуке у року од 60 дана, од дана њеног
ступања на снагу.

Члан. 5
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ниша".
Број: ______________________
У Нишу,__________ 2012. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допуни Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа „ Паркинг-сервис“ - Ниш су члан 4
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члан 37
Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008), којима су
утврђена овлашћења јединице локалне самоуправе у вези са оснивањем јавних
предузећа за обављање комуналних делатности.
Ступањем на снагу Закона о класификацији делатности („Службени
гласник РС“, број 104/09) и доношењем Уредбе о класификацији делатности
(„Службени гласник РС“, број 54/2010) настала је обавеза усклађивања шифара
делатности јединица разврставања са шифрама делатности по Уредби о
класификацији делатности.
Поред усаглашавања са наведеним актима, нацртом Одлуке су проширене
делатности које ЈКП „Паркинг-сервис“ -Ниш може обављати, као комерцијалне.
Такође , Одлуком се утврђује и ново седиште предузећа , у улици Вождова
84 а, Ниш.
На основу наведеног, Управа за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај, израдила је нацрт Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „ Паркинг-сервис“ Ниш .

УПРАВА ЗАКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК
У Нишу,
новембра 2011. године
Владислава Ивковић

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „ Паркинг сервис“ Ниш
("Службени лист Града Ниша", број 29/2010-пречишћен текст)
-чланови који се мењају-

Члан 3.
Седиште предузећа је у Нишу, Трг краља Милана бр.9.
Предузеће не може променити седиште без сагласности Скупштине града.
Члан 4.
Делатност предузећа је:
45340 Остали инсталациони радови
- осветљење и сигнални системи на путевима
45440 Бојење и застакљивање
- бојење објеката нискоградње, укључујући и бојење ознака на путевима и просторима
за паркирање
63214 Услуге у друмском саобраћају
- пратеће активности везане за рад путева, мостова, тунела, паркиралишта и гаража
72300 Обрада података
74402 Остале услуге рекламирања и пропаганде
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом, уз сагласност Скупштине
Града.

