
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број
88/2008 и 143/16), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
("Службени лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(''Службени лист Града Ниша '', број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 22.01.2018. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план
пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш за период 2017 - 2021.
године.

II Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш за период 2017 - 2021. године
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред
седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша, одређују се Хранислав Ђорђевић, Градска управа града Ниша –
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Дејан
Димитријевић, директор ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш .

Број: 77-16/2018-03
У Нишу, 22.01.2018. године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић



На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени
гласник РС", број 15/2016) и члана 16. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш („Службени лист Града
Ниша", број 145/2016- пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _________
године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и
развоја ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за период 2017- 2021 године број
541/17, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној
дана 03.03.2017. године.

II

Решење доставити: ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш, Градској управи
града Ниша-Служби начелника Градске управе и Секретаријату за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Број: __________
У Нишу, __________ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење овог решења  садржан је у члану 69.
Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) и
члану 16 Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг-
сервис“-Ниш („Службени лист Града Ниша", број 145/2016- пречишћен
текст), који прописују да на дугорочне и средњорочне планове јавних
предузећа Скупштина Града Ниша, као надлежан орган оснивача, даје
сагласност.

У складу са чланом 59. став 1. и чланом 22. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) који прописују
обавезу јавног предузећа да  донесе дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш
донео је Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа за
период 2017- 2021 године број 541/17 од 03.03.2017. године и исти је
достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
ради упућивања у процедуру добијања сагласности Скупштине Града
Ниша.

Планом су обухваћене следеће области: Профил предузећа,
Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу,
Правци развоја и унапређења основних делатности у периоду 2017-2021,
Унапређење рада и организације предузећа, Кадровска политика и план
запослености, Политика  цена, Пројекција прихода и расхода у периоду
2017-2021, План инвестиција 2017-2021 као и Мере за реализацију
средњорочног плана.

Основ за израду Средњорочног плана представљају индикатори-
показатељи пословања, како рачуноводствени, тако и и параметри који су
у уској вези са обављањем комуналних делатности за чије обављање је
предузеће основано (нпр. број продатих паркинг карата, број паркинг
места, број становника покривен услугом јавне расвете и сл.).

Предузеће наведеним планом дефинише циљеве и приоритете у
развоју делатности (унапређење услуге паркирања, повећање броја
паркинг места у граду), стратегију за достизање наведених циљева
(изградња јавних паркинг гаража и паркиралишта, улагање у модерну
опрему у вези са саобраћајном сигнализацијом), као и потребне мере
унапређења рада и организације предузећа (увођење ISO стандарда,
система финансијског управљања и контроле).

Кадровска политика је планирана у складу са важећим законским
ограничењима, односно забраном запошљавања у јавном сектору која је на
снази од 2013. године.



Основни принцип политике цена у периоду 2017-2021 биће усклађен
са важећим одлукама којима се цене производа и услуга планирају на
економским принципима, и у складу са елементима за образовање цена
комуналних услуга.

Планом инвестиција обухваћене су најважније инвестиције у
периоду 2017-2021 (изградња монтажне гараже на Синђелићевом тргу,
набавка опреме, изградња паркинга за теретна возила и перона за полазак
туристичких аутобуса и сл.), чије финансирање ће бити обезбеђено из
сопствених прихода предузећа и банкарских кредита и лизинга.

Кроз пројекцију прихода и расхода у периоду 2017-2021. године
планирају се укупни приходи ( приходи од продаје, финансијски и остали
приходи) и расходи (тршкови материјала,  зарада, трошкови накнада
члановима Надзорног одбора и др.), као и бруто добит предузећа у
наведеном периоду.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај је разматрајући достављени материјал утврдио да је
исти у складу са важећим прописима који регулишу процедуру доношења
и израдио нацрт решења као у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
По овлашћењу начелника

Градске управе града Ниша

Хранислав Ђорђевић
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