На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013,95/2016 98/2016, 124/2016 и 144/2016) 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 21.02.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о
комуналном реду.
II
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о комуналном реду,
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, одређује се Владислава Ивковић, секретар Секретаријата за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај - Градске управе Града Ниша.

Број: 227-2/2018-03
У Нишу, 21.02.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

На основу члана 21. и 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша", број 88/2008 и 143/2016),
Скупштина Града Ниша, на седници од
2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Града Ниша", број
57/2014, 98/2015 и 18/2017), у члану 46. став 1 речи:“ ЈКП „Паркинг-сервис"Ниш", замењују се речима: “ ЈКП „ Медиана" Ниш".

Члан 2.
У члану 47. став 2 речи:“ ЈКП „Паркинг-сервис"- Ниш", замењују се
речима: “ ЈКП „ Медиана" Ниш".
Члан 3.
После члана 75. додаје се нови члан 75а, који гласи:
„Члан 75а.
Декорисање града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара
(клупе, жардињере, дечији мобилијар и сл. ) врши ЈКП „ Медиана" Ниш", на
основу посебног програма за текућу годину, на који сагласност даје Градско
веће Града Ниша."
Члан 4.
У члану 76. став 1. речи : "програмом из члана 75.", замењују се речима:
"програмима из члана 75. и 75а ".

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу Града Ниша".

Број:
У Нишу,

2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Мр Раде Рајковић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допуни Одлуке о
комуналном реду су члан 21. и 37. Статута Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), којима је прописана надлежност
јединице локалне самоуправе да се стара о комуналном реду у Граду.
Измена Одлуке о комуналном реду условљена је изменама оснивачких
аката ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш и ЈКП „Медиана“ Ниш, којима је
регулисано преузимање обављања комуналне делатности од локалног
интереса - декорације града у делу постављања и одржавања урбаног
мобилијара (клупе, жардињере, дечији мобилијар и сл.) из ЈКП „Паркингсервис“ Ниш у ЈКП „Медиана“ Ниш са имовином, запосленима и опремом
неопходном за обављање истих, о чему ће ЈКП „Медиана“ Ниш са ЈКП
„Паркинг-сервис“ Ниш закључити уговор.
Изменама одлуке о комуналном реду врши се усаглашавање са
наведеним одлукама.
Имајући у виду обавезу Града Ниша да као јединица локалне
самоуправе на својој територији обезбеди континуитет обављања комуналних
делатности у складу са важећом регулативом, као и обавезу Града Ниша да,
као оснивач јавних комуналних предузећа обезбеди оптимално пословање
истих, израђен је нацрт наведене одлуке.
У складу са прописаном процедуром, Секретаријат за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај прибавио је мишљење Службе за послове
Скупштине Града, број 308/2017-22 од 24.11.2017. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

СЕКРЕТАР

Владислава Ивковић

ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
(„Службени лист Града Ниша“, број 57/2014, 98/2015 и 18/2017 )
-преглед чланова који се мењају -

Члан 46.
Жардињере из члана 45. ове одлуке поставља и одржава ЈКП
„Паркинг-сервис"- Ниш.
Субјект из става 1. овог члана поставља жардињере на јавним
саобраћајним површинама по претходно прибављеној сагласности Градске
управе града Ниша - секретаријата надлежног за послове саобраћаја и
секретаријата надлежног за послове планирања и изградње, односно
надлежног завода за заштиту културних добара када се објекат поставља
испред зграде која је утврђена за културно добро, односно која ужива
претходну заштиту или се налази у просторној културно-историјској
целини, односно целини која ужива претходну заштиту и других предузећа
која на тој површини јавне намене и површини у јавном коришћењу
постављају и одржавају подземне инсталације.
Ако се жардињера поставља на стуб јавне расвете, субјект из става
1.овог члана прибавља и претходну сагласност субјекта који одржава стуб
јавне расвете.
Уз захтев за издавање сагласности за постављање жардињере
подноси се фотографски приказ и скица места постављања са уцртаном
жардињером у размери 1:100, приказ жардињере са техничким описом и
фотографским или графичким приказом.
Изузетно од става 1. овог члана, жардињере могу постављати, испред
пословних просторија које се налазе уз површину јавне намене или
површину у јавном коришћењу, власници, односно лица која обављају
делатност у тим просторијама.
Жардињера из става 5. овог члана поставља се на основу одобрења
које у форми решења издаје надлежна управа градске општине по
претходно прибављеној сагласности субјеката из става 2. овог члана.
Уз захтев за издавање одобрења за постављање жардињере из става
5. овог члана подноси се фотографски приказ и скица места постављања са
уцртаном жардињером у размери 1:100, приказ жардињере са техничким
описом и фотографским или графичким приказом, као и сагласност
власника, односно корисника зграде, односно посебних делова зграде ако
се жардињера поставља на делу површине у јавном коришћењу која
припада пословној односно стамбено пословној згради.
Жардињере на површини у јавном коришћењу која је унутар
отвореног тржног центра може поставити власник тржног центра, односно

власник пословног простора у том центру уз сагласност свих осталих
власника пословног простора у том центру.
Лица из става 5. и 8. овог члана су дужна да жардињере испред
пословног простора држе у уредном стању.
Члан 47.
На делу саобраћајне површине који се не користи за саобраћај
моторних возила, на тргу, као и на површинама у јавном коришћењу, могу
се постављати клупе и слични објекти намењени седењу (у даљем тексту:
клупа), тако да се њиховим постављањем не омета кретање пешака, прилаз
згради, противпожарни пут и слично.
Клупе поставља и одржава ЈКП „Паркинг-сервис"- Ниш.
Субјект из става 2. овог члана поставља клупе на јавним
саобраћајним површинама по претходно прибављеној сагласности Градске
управе града Ниша - секретаријата надлежног за послове саобраћаја и
секретаријата надлежног за послове планирања и изградње, односно
надлежног завода за заштиту културних добара када се објекат поставља
испред зграде која је утврђена за културно добро, односно која ужива
претходну заштиту или се налази у просторној културно-историјској
целини, односно целини која ужива претходну заштиту.
Уз захтев за издавање сагласности за постављање клупе подноси се
фотографски приказ и скица места постављања са уцртаном клупом у
размери 1:100, приказ клупе са техничким описом и фотографским или
графичким приказом.
Изузетно од става 2. овог члана, клупу на површини у јавном
коришћењу може поставити заинтересовано правно или физичко лице.
Клупа из става 5. овог члана поставља се на основу одобрења које у
форми решења издаје управа надлежне градске општине по претходно
прибављеној сагласности субјеката из става 3.овог члана.
Уз захтев за издавање одобрења за постављање клупе из става 5. овог
члана подноси се фотографски приказ и скица места постављања са
уцртаном клупом у размери 1:100, приказ клупе са техничким описом и
фотографским или графичким приказом, као и сагласност власника,
односно корисника зграде, односно посебних делова зграде ако се клупа
поставља на делу површине у јавном коришћењу која припада пословној
односно стамбено-пословној згради.
Клупе на површини у јавном коришћењу која је унутар отвореног
тржног центра може поставити власник тржног центра, односно власник
пословног простора у том центру уз сагласност свих осталих власника
пословног простора у том центру.
Лица из става 5. и 8. овог члана су дужна да клупе постављене на
површини у јавном коришћењу држе у уредном стању.

Члан 76.
Програмом из члана 75. одређује се када ће се и у којим приликама
град украсити, који делови града, начин декорисања и одржавања
декоративних елемената и слично.
Накнада за послове декорисања града исплаћује се из средстава
буџета за те намене.

