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   На основу члана 22. ст. 1. тачка 2.  Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 28. ст. 1. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа 
,,Паркинг-сервис“ Ниш,  члана 9. Одлуке о буџету Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 114/20), и чланова 72. и 86. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 117/20), Градско 
веће Града Ниша, на седници од  05.04.2021. године, доноси: 

  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
 

I Даје се сагласност на Програм одржавања јавног осветљења са ценовником за 2021. 
годину, број 1005/21 од 28.01.2021. године, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа ,,Паркинг-сервис“ Ниш. 
II Средства за ове намене су обезбеђена у укупном износу од 28.000.000,00 динара, Одлуком 
о буџету Града Ниша за 2021. годину на позицији 361, економске класификације 425-текуће 
поправке и одржавање и то: 

1. За јавно осветљење - градско подручје, износ од 20.000.000,00 динара; 
2. За јавно светљење - сеоско подручје, износ од 8.000.000,00 динара; 

III Програм одржавања јавног осветљења са ценовником за 2021. годину је саставни део овог 
Решења. 
IV Решење доставити: Јавно комуналном предузећу ,,Паркинг-сервис“ Ниш, Канцеларији за 
локални економски развој и Градској управи за финансије. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

           Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ,,Паркинг-сервис“ Ниш, дана 
28.01.2021. године, донео је Програм одржавања јавног осветљења са ценовником за 2021. 
годину, под бројем 1005/21. Наведени Програм достављен је Канцеларији за локални 
економски развој (број 224 од 29. 01.2021. године), на даљи поступак, у циљу добијања 
сагласности Градског већа Града Ниша.  

Правни основ за доношење наведеног Програма је члан 22. ст. 1. тачка 2.  Закона о 
јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), којим је прописано да 
надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са 
дугорочним и средњерочним планом пословне стратегије и развоја, уз претходно 
прибављено мишљење Градског већа Града Ниша и чланa 28. ст. 1. тачка 3. Статута Јавног 
комуналног предузећа ,,Паркинг-сервис“ Ниш, којим се усваја степен реализације годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања.  

Програм одржавања јавног осветљења за 2021. годину, обухвата: 
 - одржавање јавног осветљења на градском подручју; 
 - одржавање јавног осветљења на сеоском подручју; 

Укупна вредност средстава за реализацију Програма, планирана је највише у износу 
од 28.000.000,00 динара, од тога за одржавање јавног осветљења на градском подручју износ 
од 20.000.000,00 динара, за одржавање јавног осветљења на сеоском подручју износ од 
8.000.000,00 динара. 

Средства за ове намене су обезбеђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину 
на позицији 361, економске класификације 425-текуће поправке и одржавање. 
            У складу са наведеном одредбом Закона о јавним предузећима и Статута Јавног 
комуналног предузећа ,,Паркинг-сервис“ Ниш, Градска управа за финансије дала је 
Мишљење број 799-1/2021-05 од 11.02.2021. године. 
            На основу свега напред изложеног, као и значаја овог Програма за унапређење 
одржавања јавног осветљења на градском и сеоском подручју за 2021. годину, Градско веће 
Града Ниша донело је решење као у диспозитиву. 

 
Број: 376-19/2021-03 
У Нишу, 05.04.2021. године                    
               

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИЦА 
                                                                                                   

                                                                                                                     Драгана Сотировски     
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