
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 02.07.2015. 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  775-2/2015  од 20.03.2015.
године  о  измени  Одлуке  о  утврђивању  пијачне  накнаде  на  пијацама  на
територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2014).

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 88/2014).

III

Решење  и  Одлуку  Надзорног одбора  Јавног  комуналног  предузећа
"Тржница" Ниш број 775-2/2015 од 20.03.2015. године објавити у "Службеном
листу Града Ниша".

Број: 942-16/2015-03
У Нишу, 02.07.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



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 јавно-комуналних предузећа којима се утврђују цене комуналних услуга.

Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  "Тржница"  Ниш  донео  је
Одлуку број 775-2/2015 од 20.03.2015. године о измени Одлуке о утврђивању пијачне
накнаде  на  пијацама  на  територији  Града  Ниша  и  исту  доставио  Управи  за
комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  у  циљу  прибављања  сагласности
Градског већа Града Ниша.

Достављеном одлуком врше се измене Одлуке о утврђивању пијачне накнаде
на пијацама на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2014)
и то у делу пијачних накнада на Кванташкој пијаци „Медиана“. 

Наиме, у складу са важећом одлуком, пијачна накнада накнада обрачунавала
се свим корисницима који на пијацу улазе камионима и шлеперима у износу од 3%
од вредности унете робе. На тај начин фактурисан је изузетно висок износ, који је
прелазио и износ од 100.000,00 динара,  што је је довело до избегавања уласка на
кванташку пијацу и ванпијачне продаје.

У циљу спречавања описане ситуације и омогућавања корисницима који на
пијацу  улазе  камионима  и  шлеперима  да  користе  пијачне  услуге  под  економски
оправданим условима, предузеће је изменило Одлуку о утврђивању пијачне накнаде
на  пијацама  на  територији  Града  Ниша  у  делу  којим  се  утврђује  накнада  на
кванташкој пијаци „Медиана“, утврђујући количину довезене робе као критеријум за
обрачун износа накнаде и то:

1. за пијачну накнаду за довезену робу до 5000 кг у износу од 3% од вредности
унете робе

2.  пијачну  накнаду за  довезену  робу преко 5000 кг  у  износу од 1  дин.  по
килограму унете робе

3. минималну пијачну накнаду у износу од 300,00 динара.
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






