
 
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 23.08.2018. године, доноси  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени и 
допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени и допуни 
Статута Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш 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, одређују се Драгослав Павловић, в.д. директора ЈКП „Медиана“ Ниш 
и Владислава Ивковић, секретар Секретаријата за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај Градске управе Града Ниша. 

 

 
Број: 1037-8/2018-03 
У Нишу, 23.08.2018. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 



На основу члана 69. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'', број 15/2016),  члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број 88/2008 и 143/2016) и члана 14. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 
143/2016-пречишћен текст, 3/2017-исправка и 18/2018), Скупштина Града 
Ниша, на седници одржаној _________ 2018. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 

Даје се сагласност на Статут о измени и допуни Статута Јавног 
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш,  број 11904/НО/130-3 који је донео 
Надзорни одбор предузећа, дана 25.06.2018. године. 

 
II 

 
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Медиана“ Ниш, 

Служби начелника Градске управе Града Ниша  и Секретаријату за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 

 
 
Број:______________ 
У Нишу, ___________ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

Председник  
 

 Мр Раде Рајковић 
 

 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш донео је 
Статут о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Медиана“ 
Ниш, број 11904/НО/130-3 од 25.06.2018. године и исти доставио овом 
Секретаријату на даљу надлежност. 
 Статутом о измени и допуни Статута предузећа извршено је 
усаглашавање са Одлуком о допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Медиана“  Ниш („Сл. лист Града Ниша, број 18/2018), којом 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 „Паркинг-
сервис“ Ниш у ЈКП „Медиана“ Ниш. 

Такође,  измењене су одредбе статута којима се регулише број 
извршних директора у предузећу, тако да је у односу на важећи статут који 
предвиђа два извршна директора, предложеним статутом утврђено шест 
извршних директора у предузећу. 

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је 
разматрајући достављени материјал утврдио да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и 
израдио нацрт решења као у диспозитиву. 

 
 
   ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ  

                                                                                                                                                                                                                                                 
      СЕКРЕТАР 
 
Владислава Ивковић 
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