На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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 23.10.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се Предлог Oдлуке о изменама и допунама Oдлуке о
комуналном реду.
II Предлог Oдлуке о изменама и допунама Oдлуке о комуналном реду
доставља се председнику Скупштине Града ради увршћивања у дневни ред
седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша одређују се Игор Војиновић, члан Градског већа, Владислава Ивковић,
секретар секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Градске
управе Града Ниша, Дејан Димитријевић, директор ЈКП „Паркинг- сервис“ Ниш и
Милан Ђорђевић, начелник Комуналне полиције.

Број: 1014-6/2019-03
У Нишу, 23.10.2019. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Проф. др Милош Банђур

На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша'', број
88/2008,143/2016 и 18/2019),
Скупштина Града Ниша, на седници од ____________године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Сл. лист Града Ниша“ брoj 57/2014, 98/2015,
18/2017, 18/2018 и 18/2018- др. одлука) у члану 23. став 1. тачка 2, после алинеје друге,
додаје се алинеја трећа, која гласи :
„ - и у другим случајевима када се заустављеним, паркираним и остављеним возилом
омета коришћење улице и другог општинског пута, угрожава безбедност учесника у
саобраћају, односно онемогућава одвијање саобраћаја.“
После става 1. додају се ставови 2, 3. и 4. који гласе:
„Уколико лице које је извршило забрањену радњу из става 1. овог члана није
затечено на лицу места, власник, односно корисник возила, обавезан је да, у року од
осам дана, да потпуне и тачне податке о идентитету лица коме је омогућено управљање
возилом и доказ на основу којег се на неспоран начин може утврдити да је то лице
управљало возилом у одређено време.
Доказом из става 2. овог члана сматраће се и писана изјава оверена од стране
надлежног органа којом лице чије је податке дао власник, односно корисник возила,
потврђује да је управљало возилом у одређено време.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана, власник, односно корисник возила неће
одговарати уколико докаже неовлашћену употребу возила.“
Члан 2.
У члану 38. после става 2. додају се ставови 3. и 4. који гласе:
„Урбана опрема и урбани мобилијар из става 1. и 2. овог члана која се поставља
на површинама из члана 19. став 1. тачка 1. и 2. на делу територије Града Ниша у оквиру
Генералног урбанистичког плана Града Ниша, осим зелене површине поред и око
стамбених и пословних зграда, мора испуњавати услове дефинисане Каталогом урбане
опреме Града Ниша (у даљем тексту: каталог), изузев урбане опреме и урбаног
мобилијара који није обухваћен Каталогом или се поставља на основу ауторских
решења по спроведеном конкурсу.
Каталог из става 3. овог члана израђује ЈП Завод за урбанизам Ниш, а доноси
Градско Веће Града Ниша, на основу мишљења Радне групе коју образује
Градоначелник.“
Постојећи став 3, постаје став 5.

Члан 3.
Члан 52. став 1 мења се и гласи:
„Корпе за отпатке и ђубријере на површинама јавне намене поставља и одржава
ЈКП „Медиана"Ниш."
Члан 4.
После члана 95. додаје се члан 95а који гласи :
„Члан 95а.
Ради спречавања угрожавања безбедности учесника у саобраћају, односно
омогућавања одвијања саобраћаја, комунални полицајац је овлашћен за предузимање
мера уклањања, односно премештања возила, као и постављања уређаја којима се
спречава одвожење возила.
Мере и овлашћење из става 1. овог члана, комунални полицајац предузима
приликом остваривања надзора и контроле паркирања, када затекне возило паркирано
или заустављено супротно одредбама закона којим се регулише безбедност саобраћаја
на путевима, односно када на путу, односно месту на коме је дозвољено заустављање и
паркирање возила, затекне одбачено возило.
Комунални полицајац, када уочи непрописно паркирано или заустављено возило,
издаће возачу усмено наређење да одмах уклони возило под претњом принудног
извршења, а када возач није присутан на лицу места доноси решење у писаној форми,
којим налаже уклањање возила у року који не може бити краћи од једног минута.
Решење из става 3. овог члана, комунални полицајац поставља на предње
ветробранско стакло возила и тиме се сматра да је исто уручено возачу.
У случају када комунални полицајац уочи одбачено возило, поступиће у складу са
одредбама ст. 3. и 4. овог члана, које се односе на непрописно паркирано или
заустављено возило, а када возач није затечен на лицу места.
Уколико возач, односно власник одбаченог возила у остављеном року
прописаним законом не уклони, односно не премести возило, комунални полицајац
издаће налог за уклањање возила.
Уклањање возила на територији Града обавља вршилац комуналне делатности
овлашћен за организацију функционисања, управљања и одржавања јавних
паркиралишта о трошку возача или власника, односно корисника возила.
Комунални полицајац издаје вршиоцу комуналне делатности налог за постављање
уређаја којима се спречава одвожење возила (блокирање возила) у случају када уочи
непрописно паркирано возило које се из техничких разлога не може уклонити.
Уколико комунални полицајац открије прекршај путем видео надзора или фотозаписа може, када за то постоје услови, да у електронској форми донесе решење,
односно изда налог, у складу са законом.
На садржину решења, односно налога, на утврђивање места непрописног
паркирања, односно заустављања возила, на поступак уклањања, премештања и
блокирања возила, као и на штету насталу на возилу за време уклањања возила сходно
се примењују одредбе акта којим се ближе уређује начин вршења контроле и
непосредног регулисања саобраћаја на путевима, као и вођење обавезних евиденција о
примени посебних мера и овлашћења.
Против решења комуналног полицајца може се изјавити жалба Градском већу
Града Ниша у року од 15 дана од дана достављања решења.

Комунална полиција води евиденције о примени мера и овлашћења уклањања,
односно премештања возила, као и постављања уређаја којима се спречава одвожење
возила приликом остваривања надзора и контроле паркирања на територији Града
сходно одредбама акта којим се ближе уређује начин вршења контроле и непосредног
регулисања саобраћаја на путевима, као и вођење обавезних евиденција о примени
посебних мера и овлашћења.“
Члан 5.
У члану 96. став 5. број: “6.000“, замењује се бројем: “5.000“.
Члан 6.
Овлашћује се Служба за послове Скупштине Града да сачини и објави пречишћен
текст Одлуке о комуналном реду.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Града Ниша".
Број: _________________
У Нишу, ______________
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Мр Раде Рајковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду врши се
усаглашавање са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС,
96/2015 - други закон, 9/2016 - Одлука УС РС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - други
закон, 87/2018 и 23/2019), којим је у члану 278., прописано да мере уклањања,
односно премештања возила, као и постављања уређаја којима се спречава
одвожење возила, налаже и предузима и комунални полицајац, приликом
остваривања надзора и контроле паркирања, у складу са законом, подзаконским
прописима и прописима јединице локалне самоуправе.
Имајући у виду наведене одредбе закона, као и иницијативу ЈКП „Паркингсервис“-Ниш, број 1917/19 од 12.09.2019. године, предложеном Одлуком су
прописана овлашћења комуналног полицајца да у вршењу надзора и контроле
паркирања у ситуацијама у којима корисници возила поступају супротно
одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и члану 23. Одлуке о
комуналном реду, предузима мере уклањања, односно премештања возила, као и
постављања уређаја којима се спречава одвожење возила, ради спречавања
угрожавања безбедности учесника у саобраћају, односно омогућавања одвијања
саобраћаја.
У члану 23. после става 1. додају се ставови 2, 3. и 4. – чиме би се извршило
усклађивање са чланом 247. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, у
смислу утврђивања обавезе власника, односно корисника возила да, у року од
осам дана, да потпуне и тачне податке о идентитету лица коме је омогућено
управљање возилом и доказ на основу којег се на неспоран начин може утврдити
да је то лице управљало возилом у одређено време.
Чланом 95а предложене одлуке, а у складу са законом, прописан је поступак
у случају када комунални полицајац у вршењу надзора и контроле паркирања
уочи непрописно паркирано или заустављено возило и утврђена су овлашћења
комуналног полицајца.
Предложеном одлуком ближе су регулисани услови за постављање објеката
и уређаја на површинама јавне намене, у погледу типа, величине, изгледа и
других карактеристика, утврђених Каталогом урбане опреме Града Ниша.
Каталог урбане опреме Града Ниша представља свеобухватни документ
којим су прецизно дефинисане појединачне карактеристике сваког елемента
урбане опреме и мобилијара, као и урбана опрема и мобилијар који су изабрани за
постављање на површинама јавне намене Града Ниша.
Имајући у виду висину казне која је прописана Законом о безбедности
саобраћаја за паркирање, односно заустављање возила супротно забрани из члана

62. Закона, то је и висина казне прописане Одлуком о комуналном реду, за
поступање супротно члану 23.одлуке, утврђена у износу од 5.000 динара.
На нацрт наведене Одлуке, Служба за послове Скупштине Града дала је
мишљење број 316/2019-22 од 27.09.2019.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, 18/2017, 18/2018- др. одлука и
18/2018) )
-преглед чланова који се мењају и допуњују Члан 23.
У циљу заштите површина јавне намене и површина у јавном коришћењу забрањено

је:
1. кретање, заустављање или паркирање возила на јавној зеленој површини, зеленој
површини око објекта јавне намене и зеленој површини у јавном коришћењу,
2. ометање коришћења улице или другог општинског пута заустављањем или остављањем
возила нарочито на:
- делу тротоара који није обележен за паркирање, односно на паркиралишту изван границе
обележених паркинг места; у пешачкој зони; тргу и пјацети; зони успореног саобраћаја,
осим на обележеним местима за паркирање; пешачком прелазу; бициклистичкој стази;
месту на коме би се онемогућио или отежао приступ другом возилу ради паркирања или
излазак возила са паркиралишта; колском улазу, односно излазу из зграде или дворишта,
колском пролазу између стамбених зграда, противпожарном путу и слично,
- стајалишту јавног превоза или на другом делу пута на начин којим се омета коришћење
стајалишта; саобраћајној траци намењеној искључиво за кретање возила јавног превоза
путника; такси стајалишту; делу јавне саобраћајне површине резервисане за постављање
судова за одлагање смећа и слично,
3. заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пешачке комуникације,
прилаз објектима, интерне саобраћанице, кретање, заустављање или паркирање возила на
површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу које су поплочане и на
којима су постављене тактилне стазе и слично,'
4. остављање нерегистрованих, хаварисаних или одбачених возила, прикључних возила,
прикључне опреме, агрегата, као и чамаца и пољопривредних машина, камп опреме, камп
кућице и камп возила на површини јавне намене и на површини у јавном коришћењу;
5. узурпирати некатегорисане (атарске) путеве.
Члан 38.
На површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу могу се под
условима и на начин утврђен овом одлуком поставити:
1. наменски монтажни објекти,
2.монтажно-демонтажни објекти за потребе одржавања културних, пословних,
спортских, рекреативних, забавних, хуманитарних, политичких и других
манифестација,
3. жардињере и друге посуде за биљне засаде,
4. клупе и слични објекти намењени седењу,
5. опрема за игру и рекреацију,
6. поштански сандучићи и телефонске говорнице,
7. стубови, ограде и друге врсте запрека,
8. корпе за отпатке и ђубријере,
9. јавни часовници,
10. јавне чесме и фонтане,
11. јавни тоалети,
12. расхладни уређаји за продају индустријски запакованог сладоледа и напитака у
оригиналном паковању,
13. апарати, аутомати и банкомати,

14. дечији аутомобили, мотори и слично,
15. изложбени пултови,
16 опрема за уметничке активности.
На површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу могу се поставити и
други покретни објекти, уређаји, предмети и сл. поред наведених у претходном ставу ако
се обезбеди:
- минимална ширина тротоара од 1,6 м, односно од 2,4 м, на местима где је повећана
фреквенција пешака,
- минимална удаљеност од ивице коловоза или паркиралишта од 0,65 м, а 0,50 м од
ивице бициклистичке стазе,
и под условом да њихово постављање није регулисано
посебним одлукама града којима се уређује обављање комуналне делатности, односно
другим прописима града (споменици и спомен-обележја, стајалишта градског превоза,
саобраћајни знаци и други путокази, огласни панои и друга средства за оглашавање, мањи
монтажни објекти привременог карактера).
Одобрење за заузећа која нису прописана ставом 1 овог члана издаје управа градске
општине по претходно прибављеној сагласности Градске управe града Ниша секретаријатa надлежног за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Градске
управе града Ниша - секретаријата надлежног за послове планирања и изградње.
Члан 52.
Корпе за отпатке и ђубријере на површинама јавне намене поставља и одржава ЈКП
„Паркинг-сервис"- Ниш.
Објекти из става 1. овог члана на јавним саобраћајним површинама постављају се по
претходно прибављеној сагласности управе надлежне за послове саобраћаја и управе
надлежне за послове планирања и изградње односно надлежног завода за заштиту
културних добара када се објекти постављају у просторним културно-историјским
целинама или целинама које уживају претходну заштиту.
Корпе за отпатке на површини из става 2. овог члана могу се поставити на
стубовима јавне расвете, оградама и сл, уз претходну сагласност лица које одржава
наведене објекте.
Корпе за отпатке и ђубријере на јавним зеленим површинама постављају се по
претходно прибављеној сагласности управе надлежне за послове планирања и изградње,
односно надлежног завода за заштиту културних добара када се објекти постављају у
просторним културно-историјским целинама или целинама које уживају претходну
заштиту.
Уз захтев за издавање сагласности из става 2. и 4. овог члана подноси се
фотографски приказ и скица места постављања са уцртаним објектом у размери 1:100,
приказ објекта са техничким описом и фотографским или графичким приказом.

ако:

Члан 96.
Новчаном казном у износу од 60.000 динара казниће се за прекршај правно лице,

1. спољни део зграде не држи у уредном стању (члан 5);
2. не обезбеди стручно и квалитетно извођење радована уређењу спољних делова
зграде или избором врсте материјала или боја наруши целокупан изглед зграде и околине
(члан 7 став 1);
3. не прибави услове и сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе
(члан 7 став 2);

4. пасаж, односно простор испред улаза у зграду не осветли за све време трајања јавне
расвете (члан 8);
5. поступа супротно забрани из члана 9 став 2 и 3 ове одлуке;
6. излог пословног простора или витрину у згради или подземном пешачком пролазу
која служи у сврху излагања робе не држи у уредном и чистом стању или их не аранжира
(члан 10 став 1 и члан 26 став 5);
7. излог или витрину, односно пословни простор коме излог, односно витрина
припада, не држи у уредном и чистом стању у време кад се у пословном простору не
обавља делатност (члан 10 став 3 и члан 26 став 5);
8. излог или витрину у приземљу зграде са уличне стране не осветљава за све време
трајања јавне расвете (члан 10 став 4);
9. у излогу држи амбалажу или складишти робу или на улазним вратима, прозорима и
оквирима излога пословног простора излаже робу (члан10 став 5 и 6);
10. гаји биљне засаде и поставља посуде на начин којим се оштећује зграда, или њени
посебни делови, или угрожава безбедност грађана (члан 12 став 2);
11. на зградама са уличне стране истиче заставе које су прљаве, или оштећене (члан
13 став 2);
12.перду ослања на површину јавне намене или површину у јавном коришћењу (члан
14 став 2);
13.поступа супротно одредби члана 14 став 4 ове одлуке;
14.уређаје из члана 15 став 1 ове одлуке поставља на начин којим се доводи до
оштећивања зграде или угрожава безбедност грађана и околине (члан 15 став 2);
15.клима уређај постави тако да се кондензат из тог уређаја излива на спољне делове
зграде, суседне зграде, односно директно излива на површину јавне намене, или површину
у јавном коришћењу (члан 15 став 3);
16.уређаје из члана 15 став 1 ове одлуке постави без услова и сагласности надлежног
завода за заштиту културних добара (члан 15 став 4);
17.спољни део помоћног и економских објеката не држи у уредном стању (члан 16
став 1);
18.поступа супротно забрани из члана 16 став 3 ове одлуке;
19.површину око зграде или ограду не држи у уредном стању или за радове на огради
или на површини око зграде не прибави услове, сагласност надлежног завода за заштиту
културних добара (члан 17 став 1 и 5);
20.ограду, зеленило или друге елементе уређења површина око зграде држи тако да
оштећују зграду или инсталације или онемогућавају коришћење зграде, тих површина или
површина са којима се граниче (члан 17 став 6);
21. поступа супротно забрани из члана 18 ове одлуке;
22. површине из члана 20 став 4 не држи у уредном стању (члан 20 став 4 и 5);
23. површину у јавном коришћењу не држи у уредном стању (члан 21 став 1);
24. поступа супротно забранама из члана 22 став 1, 2 и 3 ове одлуке;
25. без одобрења надлежног органа или супротно издатом одобрењу објектом,
уређајем и другим предметом заузима површину јавне намене и површину у јавном
коришћењу (члан 22 став 4);
26. поступа супротно забранама из члана 23;
27. отворе из члана 24 ове одлуке не покрије поклопцима, решеткама или другим
затварачима (члан 24 став 1);
28. отворе из члана 24 ове одлуке не покрије затварачима израђеним од материјала
који онемогућавају клизавост (члан 25 став 1);
29. на отворима из члана 24 ове одлуке не замени оштећене или клизаве затвараче
(члан 25 став 2);

30. поступа супротно одредби члана 25 став 3 ове одлуке;
31. поступа супротно забранама из члана 25 став 6 ове одлуке;
32. поступа супротно одредби члана 26 став 1 ове одлуке;
33. не омогући приступ заједничким инсталацијама и уређајима субјекту који
управља подземним пешачким пролазом ради прегледа, поправке или одржавања тих
инсталација (члан 26 став 6);
34. просторе и објекте, односно уређаје или опрему из члана 27 ове одлуке, не држи у
исправном или уредном стању (члан 27 став 1);
35. на просторима и објектима из члана 27 став 1 ове одлуке на видном месту не
истакне хигијенска или техничка упутства или правила о реду (члан 27 став 2);
36. не огради пословни простор отвореног типа, тако да се онемогући увид у
унутрашњост тог објекта, или ограду не држи у уредном стању (члан 28 став 1 и 2);
37. ограде градилишта или градилишне скеле (укључујући и заштитне прекриваче), не
држи у уредном стању (члан 29);
38. поступа супротно одредбама члана 30 ове одлуке;
39. поступа супротно одредбама члана 33, 34 и 35 oве одлуке;
40. поступа супротно одредбама члана 37 ове одлуке;
41. са објектима или уређајима из члана 38 ове одлуке поступа супротно одредбама
члана 40 и члана 61;
42. поступа супротно одредби члана 44 став 6 ове одлуке;
43. постављеним жардињерама и клупама омета кретање пешака, прилаз згради,
противпожарни пут и слично (члан 45 став 2 и члан 47 став 1);
44. жардињере и клупе не држи у уредном стању (члан 46 став 9 и члан 47 став 9);
45. поступа супротно одредби члана 48 став 7 ове одлуке;
46. заузима површину јавне намене или површину у јавном коришћењу запреком за
возила постављеном супротно одредби члана 50 став 5 ове одлуке;
47. часовник не одржава у уредном или исправном стању или часовник не показује
тачно време ( члан 54 став 7);
48. не поступа у складу са чланом 57 ове одлуке;
49. поступа супротно забранама из члана 70 став 1 и 2 одлуке;
50. не одржава у чистом стању површину јавне намене и површину у јавном
коришћењу након депоновања грађевинског материјала и постављања грађевинске скеле
(члан 71 став 2);
51. не одржава у чистом стању површину јавне намене и површину у јавном
коришћењу након истовара или утовара огрева (члан 74 став 2);
52. поступа супротно забрани из члана 87 став 2 одлуке.
За прекршај из става 1 овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 6.000 динара.
За прекршај из става 1 овог члана, казниће се и предузетник новчаном казном у
износу од 20.000 динара.
За прекршај из става 1 тачка 1-8, 10-25, 27-35, 37-39, 41-43, 45-52 казниће се физичко
лице новчаном казном у износу од 6.000 динара.
За прекршаје из става 1 тачка 26 овог члана казниће се власник односно корисник
возила новчаном казном у износу од 6.000 динара.

