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

Градско веће Града Ниша, на седници од 25.06.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш о допуни
Пијачног реда за мешовите пијаце.

II Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  Надзорног  одбора
Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш о допуни Пијачног
реда за мешовите пијаце доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III  За представника  предлагача  по  овом предлогу  на  седници Скупштине
Града  Ниша,  одређујe  се  Миодраг  Брешковић,  начелник  Управе  за  комуналне
делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 849-9/2014-03
У Нишу, 25.06.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша",
број 88/2008) и члана 6. Одлуке о пијацама ("Службени лист Града Ниша", број
89/2005-пречишћени текст),

Скупштина  Града  Ниша,  на  седници  одржаној   __________.  године,
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

I

Даје се сагласност  на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа  за  пијачне  услуге  „Тржница“  Ниш  о  допуни  Пијачног  реда  за
мешовите пијаце број 2262-4/2014 од 13.06.2014. године.

II

Решење са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Ниш објавити у
„Службеном листу Града Ниша“.

Број: _____________

У Нишу, ________. године

СКУПШТИНА  ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни  основ  за  доношење  решења  су  члан  37. Статута  Града  Ниша
("Службени  лист  Града  Ниша",  број  88/2008)  и  члана  6. Одлуке о  пијацама
("Службени  лист  Града  Ниша",  број  89/2005-пречишћени  текст),  којима  је
прописано  да  Скупштина  Града  Ниша  даје  сагласност  на  пијачни  ред  који
доноси Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Ниш.

Одредбама  Одлуке  о  пијацама  прописано  је  да  Надзорни  одбор  ЈКП
„Тржница“ Ниш доноси Пијачни ред за сваку врсту пијаце и њиме се одређује
намена пијаца према врсти производа, који се могу на њима продавати, радно
време  пијаца,  организација  пијачног  промета,  услови  под  којима  се  врши
промет, висина и начин плаћања пијачних услуга и других накнада и мере за
одржавање реда на пијаци, као и обавеза прибављања сагласности Скупштине
Града Ниша на наведени акт. 

Имајући у виду наведено, Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Ниш донео је
Одлуку  о  допуни  Пијачног  реда  за  мешовите  пијаце  број  2262-4/2014  од
13.06.2014.  године  и  иста  је  достављена  Управи  за  комуналне  делатности,
енергетику  и  саобраћај  ради  прослеђивања  у  процедуру  прибављања
сагласности Скупштине Града Ниша.

Достављеном  одлуком  регулише  се  летње  радно  време  на  пијацама
„Палилула“ и „Дурлан“ на тај начин што је почетак рада одређен у 5 часова, а
завршетак у 23 часа и донета је на захтев великог броја корисника пијачних
услуга. 

Управа за  комуналне делатности,  енергетику и саобраћај  је размотрила
достављену одлуку,  утврдила  да  је  иста  сачињена  у  складу  са  важећим
прописима и израдила решење као у диспозитиву.

 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК

    Миодраг Брешковић  




