
 На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима (''Службени 
гласник РС'', број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 27. Одлуке о комуналним 
делатностима („Службени лист Града Ниша", број 32/2007- пречишћен текст, 
40/2007, 11/2009, 66/2010 и 5/2014-друга Одлука), и члана 31. Одлуке о 
оснивању јавног комуналног предузећа ''Паркинг – сервис“-Ниш (''Службени 
лист Града Ниша'', број 145/2016-пречишћен текст и 18/2018), 
 

Градско веће Града Ниша, на седници 24.12.2019. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа "Паркинг-сервис"-Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила 
број 2569/19 од 18.11.2019. године. 

 
II 

 
 Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града 
Ниша  о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа "Паркинг-сервис''-Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила, 
број 1416-33/2018-03 од 29.11.2018. године (''Службени лист Града Ниша'', број 
111/2018). 

 
III 

 
 Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
"Паркинг-сервис"-Ниш, број 2569/19 од 18.11.2019. године, објавити у 
"Службеном  листу Града Ниша". 

 
Број:  1347-27/2019-03 
У Нишу,  24.12.2019. године 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
       ПРЕДСЕДНИК 

 
 

       Дарко Булатовић 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Надзорни одбор ЈКП "Паркинг-сервис"-Ниш, на седници одржаној 
18.11.2019. године, донео је  Одлуку број 2569/19 којом је  утврдио цене 
паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се 
спречава одвожење возила, и исту доставио ради упућивања у даљу процедуру 
за давање сагласности Градског већа. 
 Правни основ за доношење предметне Одлуке садржан је у Закону о 
комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), Одлуци о одређивању накнаде за уклањање возила Владе Републике 
Србије (''Службени гласник РС'', број 109/2009), Одлуци о управљању јавним 
паркиралиштима (''Службени лист Града Ниша'', број 139/2017 и 85/2019) и 
Решењу о одређивању јавних паркиралишта на територији Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 25/2018 и 79/2018). 

Наведеном Одлуком Надзорног одбора ЈКП "Паркинг-сервис"-Ниш о 
утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања 
уређаја којима се спречава одвожење возила нису се мењале цене услуга које 
предузеће пружа, већ су, у складу са изменама Одлуке о јавним 
паркиралиштима,  уведене цене нових услуга блокаде/деблокаде возила и 
премештања возила.  

У складу са Одлуком о управљању јавним паркиралиштима, у 
случајевима када је од стране предузећа утврђено да постоје доспела 
потраживања према кориснику комуналне услуге по основу најмање два издата 
налога, као и да није могуће идентификовати возача, односно власника возила 
преко евиденције надлежног државног органа Републике Србије и да није 
могуће покренути поступак за наплату потраживања, предузеће је овлашћено 
да, ради наплате доспелих потраживања задржи паркирано возило у складу са 
законом, уклањањем возила са јавног паркиралишта на место које је за то 
одређено или постављањем уређаја којима се спречава одвожење возила.  

 Новоуведена цена за пружање услуге блокаде/деблокаде возила у 
наведеним случајевима  је 3.333,33 динара без ПДВ-а (4.000,00 динара са ПДВ-
ом), док је, у истим случајевима, цена премештањa возила,  6.666,67 динара без 
ПДВ-а (8.000,00 динара са ПДВ-ом). 
 У складу са Законом о комуналним делатностима, захтев за давање 
сагласности као и Одлука Надзорног одбора са образложењем, објављени су 
дана 25.11.2019. године на огласној табли и на званичном сајту Града Ниша. 

Сходно свему наведеном, предложено је доношење решења као у 
диспозитиву. 

ГРАДСКА УПРАВА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
                                                                                СЕКРЕТАР 

 
                                                                                            Владислава Ивковић 
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