
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима ("Службени 
гласник РС", број 88/2011), члана  27. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/2000, 25/2002, 
107/2005 и 108/2005) и члана 27 Одлуке о комуналним делатностима 
("Службени лист Града ниша", број 32/2007 – пречишћени текст, 40/2007, 
11/2009 и 66/2010), 

 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 08.03.2012. године, 

донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа "Паркинг сервис" Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила број 18/12 од 24.01.2012. године. 

 
II 

 
Доношењем овог решења престаје да важи решење Градског већа Града 

Ниша  о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП ''Паркинг сервис'' 
Ниш о утврђивању цена паркирања моторних возила, број 677-5/2010-03 од 
29.06.2010. године („Службени лист Града Ниша“ број 49/2010). 

 
III 

 
Решење и Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа 

"Паркинг сервис" Ниш број 18/12 од 24.01.2012. године објавити у "Службеном 
листу Града Ниша". 

 
 
Број: 190-11/2012-03 
У Нишу, 08.032012. године 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
 

       ПРЕДСЕДНИК 
 

       мр Милош Симоновић 



 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 

Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Ниш 
Одлуком  број 18/12 од 24.01.2012. године утврдио је цене паркирања у 
уклањања моторних возила и исту доставио Управи за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај на даљи поступак. 

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке дала је мишљење број 11-207/2012  од 07.02.2012. године и 
константовала да је Одлука Управног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш о 
утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила у складу са 
усвојеним Програмом пословања. 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрала  
достављену Одлуку, те је имајући увиду наведено  израдила нацрт решења као 
у диспозитиву. 

 
 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 
 
 

НАЧЕЛНИК 
 
 

Владислава Ивковић 



 
 

ЈКП  “ПАРКИНГ СЕРВИС“ - НИШ 
Број :     18/12 
Датум :  24.01.2012. године 
 
 
 На основу члана 24. Статута ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, Управни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ – Ниш на својој седници одржаној дана 24.01.2012. 
године, донео је: 

 
 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПАРКИРАЊА И УКЛАЊАЊА 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 
 

Чл.1 
Овом одлуком утврђују се цене услуга паркирања и уклањања моторних возила које 

врши ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш . 
Чл.2 

Цене услуга паркирања и уклањања моторних возила исказане су у нето износу (без 
урачунатог пореза на додату вредност). 

Чл.3 
Цене паркинг карата које су корисници услуга паркирања обавезни да плаћају 

утврђују се у следећим износима и то: 
 

1. за аутомобил на општем паркиралишту, за започети час у трајању од 60 минута: 
 
 за I зону цена првог часа износи 38,14 динара, а цена другог часа je троструки износ цене 

првог часа и износи 114,41 динара. 
 

 за II зону цена за сваки започети час износи 27,97 динара. 
 

 
2.  Вишесатна паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење: 
  
- за I зону                                                   381,36 динара 
 
- за II зону                                                  279,66 динара 
 
- универзална                                            508,48 динара 
 
3. за аутомобил и аутобус на привременим паркиралиштима без обзира на време задржавања 
у току једног дана: 
 
- путнички аутомобил                    84,75 динара 
 
- аутобус                                        254,24 динара 



 
 
4. за аутомобил на привременим паркиралиштима са паушалном претплатом, без обзира на 
време задржавања у току једног месеца: 
 
- аутомобил                            1.144,07 динара 
 
5. за аутомобил на паркиралиштима по уговору у трајању од 60 минута, за сваки започети 
час: 
 
-  аутомобил                               29,66 динара 
 
6. за аутомобил на посебном привременом паркиралишту у трајању од 60 минута, за сваки 
започети час: 
 
I зона                                          33,90 динара 
 
II зона                                         21,19 динара 
 
7. за туристички аутобус на општим паркиралиштима за : 
 
- прва два часа                          194,92 динара 
 
- сваки наредни час                  42,37 динара 
 
- целодневно                            508,48 динара 
 
 
8. за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта : 
                                               
           I зона                             II зона                          
 
- један месец                         4.237,29 динара           2.118,64 динара    
           
- годишња претплата         42.372,88 динара         21.186,44 динара           
 
 
9. за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта 
за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) : 
 
                                                     I зона                              II зона                          
 
- један месец                         4.237,29 динара           2.118,64 динара    
           
- годишња претплата         42.372,88 динара         21.186,44 динара           
 
 
 



10. Дневна паркинг карта која важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем 
дану у коме се врши наплата паркирања: 
 
- за I зону                                               1.101,70 динара 
 
- за II зону                                                 847,46 динара 
 
11. за путничка возила правних лица за зонирана резервисана места по одобрењу надлежне 
управе: 
                                                   I зона                             II зона                          ван зоне 
 
- један месец                      13.983,05 динара          9.322,03 динара             6.525,42 динара 
 
- годишња претплата      139.830,51 динара        93.220,34 динара         65.254,24 динара 
 
 
 
12. за теретна возила и аутобусе паркиране на посебно предвиђеном месту  по одобрењу 
надлежне  управе : 
 
- за један дан                                        593,22 динара 

 
- за месец дана                                 13.983,05 динара 

 
- за годину дана                             139.830,51 динара 
 
 
13. за аутомобил на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Ниш:   
 
                                                                                
 за сваки започети час од 60 мин.                     25,42 динара                        

 
 за месец дана                                                   838,98 динара                   
 
-  повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Зетска бр. 2 до 4 као и Зетска  бр.1 до 53: 
за месец дана                                     423,73 динара 
за годину дана                                 4.237,29 динара 
 
14. за аутомобил на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу : 
 
 за сваки започети час од 60 мин.                      38,14 динара 
 
 
-  станари са адресом Синђелићев трг бр.18,20 и 22 који поседују повлашћену зонирану 
паркинг карту имају право да паркирају своје возило на Синђелићевом тргу у периоду од 17 
до 08 часова наредног дана без додатне накнаде, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 
часова и у дане државних празника 00-24 часа. 

 



-  правна лица и предузетници са адресом пословних просторија Синђелићев трг бр. 18, 20 и 
22 који поседују паркинг карту са паушалном претплатом за прву паркинг зону имају право 
да паркирају возило на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу без додатне накнаде. 

 
 

15. повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Синђелићев трг бр. 18,20 и 22 који имају 
право да паркирају 1 возило у свом власништву без временског ограничења на посебном 
паркиралишту на Синђелићевом тргу, а која важи и за општа паркиралишта у њиховом 
сектору становања: 
 
 за један месец               762,71 динара 
 за годину дана            7.627,12 динара 
 
 
16. повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим 
паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву : 
 
                                                              I зона                             II зона       
 
-    за један месец                        381,36 динара                     296,61 динара 
 
 за годину дана                    3.813,56 динара                   2.966,10 динара 

 
17. повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим 
паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у власништву (када 
станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у 
власништву): 
 
                                                             I зона                             II зона       
 
-    за један месец                        1.144,07 динара                    889,83 динара 
 
 за годину дана                    11.440,68 динара                   8.898,31 динара 

 
 
 
                                                                     Чл.4. 
 

 Цене уклањања моторних возила, у нето износу (без урачунатог пореза на додату 
вредност) које су корисници обавезни да плаћају за извршене услуге,  утврђују се у следећим 
износима : 
 
1.   уклањање непрописно паркираних возила масе до 800 кг у граду са коловоза, тротоара и 
зелених површина :                                     3.389,83 динара 
 

2.   за претходне радње приликом уклањања непрописно паркираних возила масе до 800 кг у 
граду са коловоза, тротоара и зелених површина (када се возач појави на лицу места и 
прихвати да уклони возило):                   1.694,91 динара 



3. yKnarBarre Herrporu,rcHo rrapKupaHr,rx Bo3r4Jra Mace npeKo 800 xr y rpaAy ca KoJIoBo3a, Tporoapa

lr 3eJreHr,rx rroBprrrlrHa : 4.576,27 lunapa

4. za[perxoAHe pa,qme nplrJrr,rKoM yKnar],ama Herlporrlrcuo rIapKI4paHI,Ix Bo3LIJIa Mace rrpeKo 800 nr
y rpany ca KoJroBo3a, Tporoapa rr 3eJreHr.rx rroBpIlLIHa (xa.ua ce Bo3aq uojaera Ha nI,rIIy Mecra I4

rpr.rxBarr,r Aa yKnoHLI eo:ra:ro): 2.288,14 lilr.apa

5. yxlamame Bo3IIJIa u: cao6pahajnwxyAeca y rpalY ( Ie$opuucano nosu:ro):

3.813,56 [vmapa

6. yxlarrarre HanyureHr,rx flyrHr,rtrKux Bo3r4JIa (no na:rory KoM.I,IHcIIer<III4je I,I KoM. no:ruquje):
3.050,85 Atzrlaapa

7. .ryname Bo3I,IJIa npeKo 24 qaca 3a cBaKLI AaH :

711,86 Eunapa

r{:r.5.

O4lyry o6jaeu:na y ,,Clyx6eHoM nr4cry rpaAa Hrarua" uo 4o6Iajamy caulacHocru lpa.{cxor
neha fpa4a HIarua.

I{:r.6.

Ona o4-nyra cryna Ha cHary HapeAHor.{aHa oA gaua o6jasJrvBarLa y ,,C:ryx6eHoM nl4cry

fpaaa H[ura".

Hl.l.
Crynarr,erra Ha cHary oBe oAnyKe upecrajy.ua Baxe Ogryra Yupannor og6opa o yrnpfunarsy

rleHa rrapKr4parba MoropHrlx Bo3r4Jra 6p.754110 o1,24.06.2010. ro.4nne n Ol:ryxa Ynpannor o46opa

o yr:npfunamy {ena yKnarlarra r qyBalra MoropHtlx Bo3LIJIa 6p. 633109 ol,15.12.2009. roAzne.

yrrPABHI4 OAEOP
CEPBtr{C"- HI4III
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