
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXIII   -  БРОЈ 6 

 
НИШ, 30. јануар  2015.  

Цена овог броја 40  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
1. 
 

На основу члана 19 став 2 Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 
РС“, бр.41/2009, 53/2010 и 101/11), и члана 72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, бр.1/2013),  

Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 30.01.2015. године, доноси 
 
 

П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 

I Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града 
Ниша за 2015. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин коришћења средстава од наплаћених 
казни за саобраћајне прекршаје на територији Града Ниша, за активности које се током 2015. године 
планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

 
 

II Средства за реализацију Програма, предвиђена су Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину у 
разделу 3-Управа Града, глава 3.7- Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, функција 
451 – Друмски транспорт на позицији 258, економска класификација 422 – Трошкови путовања – у износу 
од 200.000,00 динара, позицији  259, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износу од 
800.000,00 динара, позицији  260, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – износу 
од 3.080.000,00 динара и позицији  261, економска класификација 512 – Машине и опрема – износу од 
23.100.000,00 динара.  
        Коришћење наведених средстава биће засновано на принципу финансирања програмских задатака 
из реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију расхода по утврђеним приоритетима до 
нивоа реализованих прихода. 

Уколико се приходи не остварују у планираном износу, планиране активности реaлизоваће се према 
степену приоритета које одреди Савет за безбедност.  

 
 
III У складу са чланом 18 став 2 Закона о безбедности саобраћаја на путевима, средства за 

реализацију овог Програма биће усмерена за унапређење безбедности саобраћаја на путевима и то за 
следеће намене: 
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Позиција Назив позиције 
Износ 
[дин.] 

    1. Израда техничке документације у области безбедности 
саобраћајних токова на територији града Ниша 

3.080.000,00 

1.1 Главни пројекат саобраћајне сигнализације на Булевару др Зорана 
Ђинђића и Булевару Немањића 

600.000,00 

1.2 Главни пројекат саобраћајне сигнализације у саобраћајној зони 
омеђене улицама: Југ Богданова, Обилићев венац и Војводе Гојка 

300.000,00 

1.3 Главни пројекат саобраћајне сигнализације у зони Булевара Светог 
Цара Константина, на деоници од ул. Заплањске до ул. Доситеја 
Обрадовића 

180.000,00 
 

1.4 Стратегија  безбедности саобраћаја на територији града Ниша 1.000.000,00 

1.5 Израда пројеката на утврђивању режима саобраћаја на уличној и 
путној мрежи (пројекат техничког регулисања саобраћаја, катастра 
саобраћајне сигнализације и др.) 

1.000.000,00 
 

    2.  Реализација саобраћајно - техничких мера намењених повећању 
безбедности учесника у саобраћају 

 
23.100.000,00 

 

2.1 Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа који се 
баве безбедношћу саобраћаја на територији града Ниша потребном 
опремом  
(набавка опреме за потребе Управе за имовину и инспекцијске 
послове, опреме за потребе Савета за безбедност саобраћаја и др.) 

 
 
 

1.670.000,00 
 

 

 
2.2 

Набавка опреме за уградњу видео надзора саобраћајних токова на 
раскрсници улица Вождове, Војводе Мишића и Булевара др Зорана 
Ђинђића 

 
6.800.000,00 

 

 
2.3 

Набавка опреме за уградњу видео надзора саобраћајних токова на 
саобраћајној мрежи града Ниша 

 
6.000.000,00 

 

     2.4 
 

Набавка опреме за унапређење безбедности саобраћаја у зони ул. 
Вождове 4.000.000,00 

 
2.5 

  
Набавка теретног моторног возила за одржавање саобраћајне 
сигнализације 

 
4.630.000,00 

 

    3. Реализација промотивних активности из области безбедности 
саобраћаја 

 
1.000.000,00 

    3.1 Организовање промоција, едукација и кампања  и учествовање на 
стручним скуповима ради повећања безбедности свих учесника у 
саобраћају  

800.000,00 
 

3.2 Трошкови путовања 200.000,00 
 

       

IV Савет за безбедност саобраћаја достављаће Градском већу Годишњи извештај о реализацији 
Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја, најкасније до 31. јануара текуће 
за претходну годину.  

 

V Стручне и административно техничке послове у вези са реализацијом Програма, обавља Управа 
за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке. 

Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 
 

VI  Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.   
 

 Број: 145-34/2015-03 
 У Нишу, дана 30.01.2015. године           

    

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Проф. др Зоран Перишић, с.р. 
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2. 
 

 На основу члана 28. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, број 
88/2011) и чланa 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), 

Градско веће Града Ниша, на седници 
30.01.2015. 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 3161/14 
од 29.12.2014. године. 

 
 
 

II 
 

 Доношењем овог решења престаје да важи 
Решење Градског већа Града Ниша  о давању 
сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП 
''Паркинг сервис'' Ниш о утврђивању цена 
паркирања и уклањања моторних возила, број 
1332-11/2013-03 од 19.09.2013. године (''Службени 
лист Града Ниша'', број 70/2013). 

 
III 

 
 Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Паркинг сервис" Ниш број 
3161/14 од 29.12.2014. године објавити у 
"Службеном  листу Града Ниша". 

 
Број: 145-32/2015-03 
У Нишу, 30.01.2015. године 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Проф. др Зоран Перишић, с.р. 

 
 
 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НИШ 

  
3. 

 

 На основу члана 28. Статута ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш,  

 Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ – Ниш на својој седници одржаној 

дана 29.12.2014. године, донео је: 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПАРКИРАЊА И УКЛАЊАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И 

ПОСТАВЉАЊA УРЕЂАЈА КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ОДВОЖЕЊЕ ВОЗИЛА 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се цене услуга паркирања и уклањања моторних возила и постављањa 
уређаја којима се спречава одвожење возила које врши ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш. 

 

Члан 2. 
 

Цене услуга паркирања и уклањања моторних возила и постављањa уређаја којима се спречава 
одвожење возила исказане су у нето износу (без урачунатог пореза на додату вредност). 

 

Члан 3. 
 

Цене паркинг карата (без урачунатог пореза на додату вредност) које су корисници услуга 
паркирања обавезни да плаћају утврђују се у следећим износима и то: 
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Р.Б. ВРСТА УСЛУГЕ 
ЦЕНА БЕЗ  

ПДВ-А 

1. 
Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута, за аутомобил на општем 

паркиралишту 

1.1 I зонa - први час 41,67 

1.2 I зонa - други час 125,00 

1.3 II зонa - за сваки започети час 30,83 

1.4 екстра зонa - један час 66,67 

2. Вишесатна паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење 

2.1 I зонa                416,67 

2.2 II зонa 308,33 

2.3 универзална 565,00 

3. 
Паркинг карта за аутомобил и аутобус на привременим паркиралиштима без 

обзира на време задржавања у току једног дана 

3.1 путнички аутомобил  94,17 

3.2 аутобус 285,50 

4. 
Паркинг карта за аутомобил на привременим паркиралиштима са паушалном 

претплатом, без обзира на време задржавања у току једног месеца 

4.1 аутомобил      1.000,00 

5. 
Паркинг карта за аутомобил на паркиралиштима по уговору у трајању од 60 

минута, за сваки започети час: 

5.1 аутомобил 32,50 

6. 
Паркинг карта за аутомобил на посебном привременом паркиралишту у трајању 

од 60 минута, за сваки започети час 

6.1 I зона                                          37,50 

6.2 II зона                                         23,33 

7. Паркинг карта за туристички аутобус на општим паркиралиштима 

7.1 прва два часа 216,67 

7.2 сваки наредни час   46,67 

7.3 целодневно 565,00 

8. 
Паркинг карта за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа 

паркиралишта:                               

8.1 I и II зона - један месец 4.711,67 

8.2 II зона - један месец                 2.355,83 

8.3 I и II зона - годишња претплата 47.116,67 

8.4 II зона - годишња претплата 23.558,33 

9. 

Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном 

претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном 

возилу) 

9.1 I и II зона - један месец 4.711,67 

9.2 II зона - један месец                 2.355,83 

9.3 I и II зона - годишња претплата 47.116,67 

9.4 II зона - годишња претплата 23.558,33 

10. 
Дневна паркинг карта која важи од тренутка издавања до истог времена у првом 

следећем дану у коме се врши наплата паркирања 

10.1 за све зоне 750,00 

11. 
Паркинг карта за теретна возила и аутобусе паркиране на посебно предвиђеном 

месту  по одобрењу надлежне  управе 

11.1 за један дан              659,17 

11.2 за месец дана            15.548,33 

11.3 за годину дана                 155.483,33 
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12. 
Паркинг карта за аутомобил на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона 

ФК Раднички Ниш 

12.1 за сваки започети час од 60 мин 33,34 

12.2 за месец дана                                               932,50 

13. 
Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Зетска бр. 2 до 4 као и Зетска  

бр.1 до 53,  на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Ниш 

13.1 за месец дана    470,83 

13.2 за годину дана 4.708,33 

14. Паркинг карта за аутомобил на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу 

14.1 за сваки започети час од 60 мин 41,67 

14.2 

станари са адресом Синђелићев трг бр.18, 20, 22, 24 и 26 који 

поседују повлашћену зонирану паркинг карту имају право да 

паркирају своје возило на Синђелићевом тргу у периоду од 17 до 

08.30 часова наредног дана без додатне накнаде, викендом од 

петка у 17 до понедељка у 08.30 часова и у дане државних празника 

00-24 часа 

без накнаде 

14.3 

правна лица и предузетници са адресом пословних просторија 

Синђелићев трг бр. 18, 20 и 22 који поседују паркинг карту са 

паушалном претплатом за прву паркинг зону имају право да 

паркирају возило на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу 

без додатне накнаде 

без накнаде 

15. 

Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Синђелићев трг бр. 18, 20, 22, 

24 и 26 који имају право да паркирају једно возило у свом власништву без временског 

ограничења на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу, а која важи и за општа 

паркиралишта у њиховом сектору становања 

15.1 за један месец 847,50 

15.2 за годину дана             8.475,00 

16. 
Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим 

паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву:                     

16.1 за станарски сектор у I и екстра зони - један месец 423,33 

16.2 за станарски сектор у II зони - један месец                 329,17 

16.3 за станарски сектор у I и екстра зони - годишња претплата 4.233,33 

16.4 за станарски сектор у II зони - годишња претплата 3.291,67 

17. 

Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим 

паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у 

власништву (када станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за 

станаре за прво возило у власништву): 

17.1 за станарски сектор у I и екстра зони - један месец 1.271,67 

17.2 за станарски сектор у II зони - један месец                 989,17 

17.3 за станарски сектор у I и екстра зони - годишња претплата 12.716,67 

17.4 за станарски сектор у II зони - годишња претплата 9.891,67 

 

Члан 4. 

 

Цене уклањањa возила које је паркирано или заустављено супротно одредбама Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачено на месту на коме је дозвољено заустављање и 
паркирање возила и цене постављања уређаја којима се спречава одвожење непрописно паркираних 
возила, а по налогу Министарства унутрашњих послова – Управе саобраћајне полиције, цене уклањањa 
возила по налогу комуналне инспекције, као и цене премештања возила по захтеву трећих лица утврђују 
се у следећим нето износима (без урачунатог пореза на додату вредност): 
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Р.Б. ВРСТА УСЛУГЕ 
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

18 Возила до 800 кг 

18.1 
Уклањање на депонију возила масе до 800 кг паркираних или заустављених супротно 
одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на 
коме је дозвољено заустављање и паркирање 

4.166,67 

18.2 

Уклањање на депонију возила масе до 800 кг паркираних или заустављених супротно 
одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на 
коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама 
наведеним у напомени 

5.000,00 

19. Возила од 801 кг до 1.330 кг 

19.1 
Уклањање на депонију возила масе од 801 кг до 1.330 кг паркираних или заустављених 
супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на 
месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 

5.000,00 

19.2 

Уклањање на депонију возила масе од 801 кг до 1.330 кг паркираних или заустављених 
супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на 
месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним 
површинама наведеним у напомени 

6.666,67 

20. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг 

20.1 
Уклањање на депонију возила масе од 1.331 кг до 1.900 кг паркираних или заустављених 
супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на 
месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 

6.666,67 

20.2 

Уклањање на депонију возила масе од 1.331 кг до 1.900 кг паркираних или заустављених 
супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на 
месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним 
површинама наведеним у напомени 

8.333,34 

21. 
Возила од 1.901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т највеће дозвољене масе (збир масе 
возила и носивости возила), аутобуси регистровани за 15 путника 

21.1 

Уклањање на депонију возила од 1.901 кг тежине и више, теретних возила до 4 т највеће 
дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих за 15 
путника паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање 
и паркирање 

11.250,00 

21.2 

Уклањање на депонију возила од 1.901 кг тежине и више, теретних возила до 4 т највеће 
дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих за 15 
путника паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање 
и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 

16.875,00 

22. 
Теретна возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), 
аутобуси регистровани од 16 до 45 путника, камионске приколице 

22.1 

Уклањање на депонију теретних возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе 
возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 45 путника, камионских 
приколица паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање 
и паркирање 

16.875,00 

22.2 

Уклањање на депонију теретних возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе 
возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 45 путника, камионских 
приколица паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање 
и паркирање, а која се налазе на посебним површинама наведеним у напомени 

25.312,50 

23. 
Теретна возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), 
камионске полуприколице, аутобуси регистровани за преко 45 путника, грађевинске и 
пољопривредне машине  

23.1 

Уклањање на депонију теретних возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе 
возила и носивости возила), камионских полуприколица, аутобуса регистрованих за преко 
45 путника, грађевинских и пољопривредних машина паркираних или заустављених 
супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на 
месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање 

25.312,50 
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23.2 

Уклањање на депонију теретних возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе 
возила и носивости возила), камионских полуприколица, аутобуса регистрованих за преко 
45 путника, грађевинских и пољопривредних машина паркираних или заустављених 
супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, односно одбачених на 
месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним 
површинама наведеним у напомени 

37.968,75 

 
НАПОМЕНА: 
 
Посебне површине обухватају:  
 

1. резервисана паркинг места за одређене кориснике,  
2. резервисана паркинг места за особе са инвалидитетом,  
3. површине испред гаража и колских пролаза,  
4. жуте траке резервисане за саобраћај јавног градског превоза,  
5. пешачке прелазе,  
6. површине намењене за кретање пешака - тротоаре,  
7. зелене површине и парковске стазе,  
8. стајалишта за возила јавног градског превоза (на коловозу и тротоару),  
9. зоне раскрсница и кружне токове,  
10. мостове,  
11. вијадукте,  
12. надвожњаке,  
13. подвожњаке,  
14. тунеле,  
15. саобраћајне петље,  
16. аутопут и део аутопута на територији града,  
17. бициклистичке стазe,  
18. рампе и просторe намењене за кретање особа са инвалидитетом,  
19. тргове,  
20. кејове реке,  
21. улице пешачке зоне,  
22. колско-пешачке стазе у стамбеним и пословним блоковима,  
23. противпожарне стазе,  
24. прилазе болницама и другим јавним објектима,  
25. шахтове и прикључке намењене ватрогасцима и комуналним службама,  
26. школска дворишта,  
27. спортске терене,  
28. простор намењен за игру деце,  
29. простор бензинских пумпи,  
30. поплочане тротоаре и остале поплочане површине и  
31. јавне површине ако су возила ту остављена противно прописима локалне самоуправе - општине или 

града. 

24. Започети процес уклањања возила  

24.1 Возила до 800 кг (тачка 18.1) 2.083,34 

24.2 Возила до 800 кг (тачка 18.2) 2.500,00 

24.3 Возила од 801 кг до 1.330 кг (тачка 19.1) 2.500,00 

24.4 Возила од 801 кг до 1.330 кг (тачка 19.2) 3.333,34 

24.5 Возила од 1.331 кг до 1.900 кг (тачка 20.1) 3.333,34 

24.6 Возила од 1.331 кг до 1.900 кг (тачка 20.2) 4.166,67 

24.7 
Возила од 1.901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т највеће дозвољене масе (збир 
масе возила и носивости возила), аутобуси регистровани за 15 путника (тачка 21.1) 

5.625,00 

24.8 
Возила од 1.901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т највеће дозвољене масе (збир 
масе возила и носивости возила), аутобуси регистровани за 15 путника (тачка 21.2) 

8.437,50 

24.9 
Теретна возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости 
возила), аутобуси регистровани од 16 до 45 путника, камионске приколице (тачка 22.1) 

8.437,50 

24.10 
Теретна возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости 
возила), аутобуси регистровани од 16 до 45 путника, камионске приколице (тачка 22.2) 

12.656,25 

24.11 Теретна возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости 12.656,25 
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возила), камионске полуприколице, аутобуси регистровани за преко 45 путника, 
грађевинске и пољопривредне машине (тачка 23.1) 

24.12 
Теретна возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости 
возила), камионске полуприколице, аутобуси регистровани за преко 45 путника, 
грађевинске и пољопривредне машине (тачка 23.2) 

18.984,38 

25. Постављање уређаја којима се спречава одвожење непрописно паркираних возила  

25.1 Возила масе до 800 кг 1.666,67 

25.2 Возила масе од 801-1.330 кг 2.500,00 

25.3 Возила масе од 1.331-1.900 кг 3.333,34 

25.4 Возила масе од 1.901 кг и више 5.000,00 

25.5 Теретна возила масе до 4 т 7.083,34 

25.6 Теретна возила масе од 4 т до 14 т 8.333,34 

25.7 Теретна возила преко 14 т 12.500,00 

26. Остале услуге премештања и чувања возила  

26.1 Услуге по захтеву трећих лица (превоз, пренос, шлеповање и сл.), по радном часу 2.825,00 

26.2 Чување уклоњених возила на депоу преко 24 часа, до 10 дана, за сваки дан 416,67 

26.3 Чување уклоњених возила на депоу преко 10 дана, за сваки дан 41,67 

 
Члан  5. 

 Одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“ по добијању сагласности Градског већа Града 
Ниша. 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

Члан 7. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Управног одбора о утврђивању цена 
паркирања и уклањања моторних возила бр. 573/13 од 5.8.2013. године. 
 

 Број: 3161/14 
 Датум: 29.12.2014. године 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НИШ 

Председник 
Милан Стевовић, с.р. 

С  А Д  Р  Ж А Ј  
   

 
Град Ниш 

Градско веће 

 

1. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији Града Ниша за 2015. годину ....................................................................  
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2. Решење 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 
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Надзорни одбор  

Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Ниш 

 

   

3. Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Ниш 
о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања 
уређаја којима се спречава одвожење возила ........................................................  
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Израда:    Град Ниш – Служба за послове Скупштине Града, Улица Николе Пашића 24 

   Одговорни уредник Бранка Рајковић; технички уредник Соња Марковић 
   телефон 504-770 и 504-594 (Редакција и Служба претплате)  E-mail msonja@gu.ni.rs  
   Уплатни  рачун 840-742341843-24 позив на број 97 87-521 
Штампа: Служба за одржавање и информатичко- комуникационе технологије, Николе Пашића 24 Ниш , телефон 504-924 

 


