На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 02.03.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута ЈКП „Паркинг- сервис“ Ниш.
II Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш доставља се председнику Скупштине Града Ниша
ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града
III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређују се Драган Вучковић, директор ЈКП „Паркинг- сервис“ Ниш и Марија
Маркота, председник Управног одбора ЈКП „Паркинг- сервис“ Ниш.
Број: 210-21/2011-03
Датум: 02.03.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005
,108/2005 i 123/2007) , члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', број 88/2008) и члана 19 Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Паркинг – сервис“- Ниш(''Службени лист Града Ниша'', број 29/2010пречишћени текст),
Скупштина Града Ниша, на седници од ______ године донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Јавног
комуналног предузећа „ Паркинг-сервис“ –Ниш, број 567/10, који је донео
Управни
одбор
Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш .на
седници одржаној 17.05.2010.године .
II
„ПаркингОво решење доставити: Јавном комуналном предузећу
сервис“-Ниш, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Број:______________
У Нишу, ___________
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић
Образложење
Управни одбор ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш донео је Одлуку о изменама и
допунама Статута ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш број 567/10 од 17.05.2010. године и
исту доставио овој Управи на даљу надлежност.

Наведеном Одлуком извршено је усаглашавање важећег Статута са
одредбама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“Ниш (''Службени лист Града Ниша'', број 29/2010- пречишћени текст).
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша је
разматрајући достављену Одлуку утврдила да је иста сачињена у складу са
важећим прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и
израдила решење као у диспозитиву.
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ ГРАДА НИША
ПО ОВЛАШЋЕЊУ-НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ ГРАДА НИША

Владислава Ивковић

На основу чл. 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (Сл. Гласник Републике Србије бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005, 123/2007), и
чл.13. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „ Паркинг-сервис“- Ниш („Сл. лист
града Ниша“ број 29/2010 – пречишћен текст), Управни одбор ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш, на
седници одржаној дана 17.05.2010. године донео је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ-СЕРВИС“-НИШ
Члан 1.
У Статуту Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш бр. 01/06 од 14.08.2006.
године, у члану 33 став 1 реч „Скупштина“ замењује се речима „надлежни орган“.
После става 1 додаје се став 2 који гласи :
„Скупштина града даје сагласност на одлуке из тачке 1),2),6),7),8), а Градско веће на
одлуке из тачке 3),4),5).“
Члан 2.
После члана 33, додаје се члан 33 а, који гласи :
„Прибављање и отуђење имовине веће вредности врши се уз сагласност Градског већа.
Под прибављањем и отуђењем имовине веће вредности сматра се пренос или више
повезаних преноса, чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија је тржишна вредност
у моменту доношења одлуке представљала најмање 30% од књиговодствене вредности имовине
исказане у последњем годишњем билансу стања.
Јавно предузеће не може да отуђи објекте и друге непокретности, постројења и уређаје
који су у функцији обављања делатности од општег интереса, осим ради њихове замене због
дотрајалости, модернизације или техничко-технолошких унапређења.“
Члан 3.
Налаже се стручној служби да сачини пречишћени текст Статута Јавног комуналног
предузећа „Паркинг-сервис“- Ниш.
Члан 4.
На ове измене и допуне Статута сагласност даје Скупштина Града Ниша, а измене и
допуне ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли предузећа.
Управни одбор
ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш
Председник
________________________
Марија Маркота

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуком о изменама и допунама Статута ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш, врши се
усклађивање са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању јавног комуналног
предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш, коју је Скупштина града Ниша усвојила на седници од
15.04.2010. године („Сл. лист града Ниша“ бр. 22/2010). Пречишћен текст Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“- Ниш објављен је у „Сл. лист града Ниша“ број
29/2010.
У смислу напред наведеног, Одлуком о изменама и допунама Статута ЈКП „Паркингсервис“-Ниш, врше се измене у члану 33 којим се прецизира да Скупштина града даје
сагласност на статут, програм пословања, статусне промене и промене правне форме предузећa,
акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм приватизације и проспект за приватизацију, одлуку о издавању акција без накнаде, а
Градско веће на давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса, тарифу ( одлуку о ценама, тарифни
систем и др.), улагање капитала у друга друштва капитала.
Додаје се и члан 33а Статута који регулише питања прибављања и отуђења имовине веће
вредности.
Управни одбор
ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш
Председник
________________________
Марија Маркота

