
На основу члана 60.  Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник
РС", број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) и члана
27. Одлуке о  комуналним делатностима  ("Службени лист Града  ниша",  број
32/2007- пречишћен текст, 40/2007, 11/2009 и 66/2010),

Градско веће Града Ниша, на седници дана 28.10.2014. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност на  Одлуку  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног
предузећа  за пијачне услуге  "Тржница" Ниш број 3586-3/2014 од 24.09.2014.
године о утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша.

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Градског већа Града
Ниша о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП ''Тржница'' Ниш о
утврђивању  пијачне  накнаде  на  пијацама  на  територији  Града  Ниша
(''Службени лист Града Ниша'', број 66/2013).

III

Решење  и  Одлуку  Надзорног одбора  Јавног  комуналног  предузећа
"Тржница" Ниш број 3586-3/2014 од 24.09.2014. године објавити у "Службеном
листу Града Ниша".

Број: 1607-8/2014-03
У Нишу, 28.10.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Правни  основ  за  доношење  решења  су  члан  60.  Закона  о јавним
предузећима   ("Службени  гласник  РС",  број  119/2012,  116/2013-аутентично
тумачење и 44/2014-др. закон) и члан 27. Одлуке о комуналним делатностима
("Службени  лист  Града  ниша",  број  32/2007-  пречишћен  текст,  40/2007,
11/2009 и 66/2010), којима је прописана надлежност Градског већа Града Ниша
да  даје  сагласност  на  одлуке  надзорних  одбора  јавних  и  јавно-комуналних
предузећа којима се утврђују цене комуналних услуга.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Ниш Одлуком
број 3586-3/2014 од 24.09.2014. године утврдио је пијачне накнаде на пијацама
на територији Града Ниша и исту доставио Управи за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај на даљи поступак.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај размотрила је
достављену одлуку и утврдила следеће чињенично стање:

Последња корекција висина пијачних накнада на пијацама на територији
Града Ниша извршена је Одлуком Управног одбора ЈКП ''Тржница'' Ниш број
3710-1/2013  од 14.08.2013. године, на коју је Градско веће Града Ниша дало
сагласност решењем 1235-15/2013-03 од 22.08.2013. године, у односу на коју је
извршено  повећање  цена  пијачних  услуга  и  накнада  до  5,5%  у  складу  са
повећањем  које  је  пројектовано  Програмом  пословања  ЈКП  „Тржница“  за
2014.годину.

Узевши у обзир врсту производа и организацију продаје на пијацама на
територији Града, као и обим промета који се на њима обавља, ЈКП „Тржница“
Ниш  је  извршила  реонизацију  и  категоризацију  тезги  (на  пример  занатске
тезге, тезге за продају пластике,...), при чему ни једна од цена, без обзира на
категорију или реон тезге, није увећана више од пројектованих 5,5% у односу
на до сада важећу цену.   

Даље, донетом одлуком уводе се нове накнаде: за улаз возила на пијацу
„Бубањ“  (с  обзиром  да  се  продаја  робе  врши  на  пијачном  платоу,  што  је
специфично  за  ту  пијацу),  минимална  пијачна  накнада  на  довезену  робу
(примењује се у случају да процентуална вредност пијачне таксе буде нижа од
вредности дневне таксе, чиме се избегава могућност злоупотребе) и месечна
накнада  за  остављене  монтажне  објекте  и  возила  (којом  се  решава
дугогодишњи проблем остављених и напуштених возила и монтажних објекта
који  нису  у  функцији  због  дотрајалоси  и  оштећености,  којима  се  заузима
пијачни простор који би на други начен могао бити коришћен); истовремено,
како у дужем временском периоду корисници пијачних услуга нису показивали
инересовање  за  „дневну  резервацију  за  коришћење  пијачне  тезге  за
пољопривредне производе, иста је укинута. 



Повећање  цена  до  5,5%  у  складу  је  са  Програмом  пословања  ЈКП
„Тржница“ Ниш, тржишним кретањем цена, понудом и потражњом производа
и неће се неповољно одразити на ниво цена производа, а приходом који ће на
тај  начин  бити  остварен  олакшаће  се  реализација  редовног  пословања
предузећа и унапредити квалитет пијачних услуга на територији Града Ниша.

Комунална делатност управљања  пијацама, утврђена чланом 2. Закона о
комуналним  делатностима  ("Службени  гласник  РС",  број  88/2011),  није
делатност  од  општег  економског  интереса  у  смислу  прописа  о  заштити
потрошача, нити подлеже обавези објављивања захтева за давање сагласности
на одлуку Надзорног одбора о промени цена (члан 28. наведеног закона).

Имајући у виду наведено, Управа за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај је констатовала  да  је  иста  у  складу  са  прописима који  регулишу
процедуру доношења и израдила нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић


















