
 
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 

Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) 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 одржаној 18.03.2020. године, 
доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
I 
 

Даје се сагласност на Програм одржавања јавног осветљења са 
ценовником за 2020. годину, број 240/20 од 31.01.2020. године, који је донео 
Надзорни одбор ЈКП ''Паркинг-сервис'' – Ниш. 

 
II 

 
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу ''Паркинг-сервис'' – 

Ниш, Служби начелника Градске управе Града Ниша, Секретаријату за 
инвестиције и Секретаријату за финансије. 

 
 
 

Број:  311-9/2020-03 
 
У Нишу,  18.03.2020. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић, дипл.правник 
 
 
 

 
 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Надзорни одбор ЈКП ''Паркинг-сервис'' – Ниш, дана 31.01.2020. године, 
донео је Програм одржавања јавног осветљења са ценовником за 2020. годину, 
број 240/20 и исти је достављен Секретаријату за инвестиције на даљи 
поступак, у циљу добијања сагласности Градског већа Града Ниша. 

У складу са чланом 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 даје сагласност на 
наведени Програм. 

Програм је израђен на основу претходних искустава и потреба Града 
Ниша, а средства су посебно дефинисана за одржавање јавног осветљења на 
градским саобраћајницама, а посебно на сеоском подручју. 

Укупна планирана вредност средстава за реализацију Програма износи 
40.000.000,00 динара и увећана је у односу на програм из претходне године за 
5.000.000,00 динара, при чему је за одржавање јавног осветљења на градским 
саобраћајницама опредељено 30.000.000,00, а за сеоско подручје 10.000.000,00 
динара, водећи рачуна и о потреби набавке резервних делова, која 
пропорционално оптерећује програме одржавања јавног осветљења на градским 
саобраћајницама и сеоском подручју. 

До повећања учешћа материјала у Програму дошло је због обавезе замене 
живиних и штедљивих сијалица натријумовим, као и додатног опремања 
постојећих светиљки пригушивачима и упаљачима, као и херметичким 
кутијама за њихову уградњу. Такође су предвиђена и средства за надокнаду 
ангажовања радника и опреме ЕПС-а, на заједничким радовима на отклањању 
кварова у трафостаницама, које су њихово власништво. 

Средства за реализацију програма у износу од 40.000.000,00 динара су 
обезбеђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину (''Службени лист 
Града Ниша'', број 106/2019) у оквиру раздела 4 – Градска управа, Програм 2 – 
Комуналне делатности, програмска активност 1102-0001 
Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 620 – Развој заједнице, 
позиција 54, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање. 

Секретаријат за финансије доставио је Мишљење број 11-379/2020 од 
25.02.2020. године. 

Секретаријат за инвестиције, је разматрајући достављени Програм, 
утврдио да је исти сачињен у складу са важећим прописима и израдио нацрт 
решења као у диспозитиву. 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 
  СЕКРЕТАР 

 
Катарина Раденковић 
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