
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 08.10.2020. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног 
одбора ЈКП „Mедиана“ Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2019. 
годину. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Mедиана“ Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину, 
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 Снежана Јовановић, секретарка Секретаријата за  комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај Градске управе Града Ниша и Драгослав 
Павловић,  директор ЈКП “Mедиана“ Ниш. 

 
 
 

Број: 795-17/2020-03 
У Нишу, 08.10.2020. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 
 



 На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 14. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Mедиана“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", 
број 143/2016-пречишћен текст, 3/2017- исправка и 18/2018), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној________ 2020. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I  Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Mедиана“ 
Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину, број 
13379/НО/177-2б од 21.05.2020. године  

II  Решење доставити: ЈКП „Mедиана“ Ниш, Градској управи Града 
Ниша - Служби начелника Градске управе, Секретаријату за финансије и 
Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 

 
 
Број: 
У Нишу,              2020. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Бобан Џунић 
 
 
 

 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Надзорни одбор  ЈКП „Mедиана“ Ниш, на седници одржаној дана 
21.05.2020. године, донео је Одлуку о расподели добити по финансијском 
извештају за 2019. годину, број 13379/НО/177-2б и исту доставио 
Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи 
поступак. 

Наведеном Одлуком остварена нето добит у 2019. години у износу од 
30.433.216,85 динара распоређује се на следећи начин:  

- износ од 29.000.000,00 динара распоређује се за повећање капитала 
предузећа, 
 - износ од 1.433.216,85  динара усмерава се оснивачу- Граду Нишу и 
уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода. 

Имајући у виду да је Одлука о расподели добити ЈКП „Mедиана“ 
Ниш за 2019. годину усвојена и достављена оснивачу у складу са чланом 22. 
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016 и 
88/2019) и чланом 14. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Mедиана“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016-пречишћен 
текст, 3/2017- исправка и 18/2018),  као и да на основу члана 29. став 2. 
Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, 
број 106/2019), Градско веће Града Ниша даје сагласност да се, ради 
обезбеђивања услова за континуирано обављање делатности од општег 
интереса, добит предузећа распореди на начин утврђен Одлуком Надзорног 
одбора број 13379/НО/177-2б од 21.05.2020.године, Секретаријат за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај сачинио је нацрт решења као у 
диспозитиву. 
 

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

 
                                                                                  СЕКРЕТАР 

                              
                                                                                    Снежана Јовановић                       
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