
 
 
 
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 

88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) 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  17.09.2015.  године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I Утврђује се Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа  „Горица“ Ниш. 
 
 II Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа  
„Горица“ 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, одређује се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај. 

 
 

 
Број: 1471-48/2015-03 
У Нишу,  17.09.2015.  године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић  
 



На основу члана 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) и 
члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008), 

 
Скупштина Града Ниша, на седници __________, донела је 
 
 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА  „ГОРИЦА“ НИШ 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа  „Горица“ Ниш 
(„Службени лист Града Ниша“, број 51/2013-пречишћен текст) члан 3. став 1 
мења се и гласи: 

„Делатност предузећа је: 
96.03 Погребне и сродне активности - претежна делатност 
43.21 Постављање електричних инсталација 

-постављање инсталација: 
*расветних система 
*уличне расвете и електричних сигнала 

42.11  Изградња путева и аутопутева 
-површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, 
мостовима или тунелима 
*бојење и обележавање ознака на путевима 
*постављање ограда и саобраћајних ознака и сл. 

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 
- активности у вези с копненим превозом путника, животиња или 
терета: 
-пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) 
путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за 
бицикле, зимског смештаја приколица и др. 

81.30 Услуге уређења и одржавања околине.“ 
 
 
 
 



ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 2. 
 

 Предузеће је дужно да усклади Статут са одредбама ове одлуке у року 
од тридесет дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом исказаним по 
финансијским извештајима, предузеће ће извршити у складу са Законом о 
привредним друштвима и прописима којима се уређује регистрација 
привредних субјеката. 

Члан 3. 
 
       Предузеће и  Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш закључиће 
посебан уговор у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке,  којим 
ће се ближе уредити преузимање обављања комуналне делатности одржавања 
јавних зелених површина из ЈКП „Горица“ Ниш у ЈКП „Медијана“ Ниш, са 
имовином, опремом и запосленима неопходним за обављање наведене 
делатности, као и остали елементи од значаја. 
 

  Члан 4. 
 
       Предузеће и  Јавно комунално предузеће „Паркинг-сервис“ Ниш 
закључиће посебан уговор у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке,  којим ће се ближе уредити преузимање обављања комуналних 
делатности обезбеђивање јавног осветљења, одржавање улица и путева у 
градовима и другим насељима у делу одржавања хоризонталне, вертикалне и 
светлосне сигнализације и опреме пута и комуналне делатности од локалног 
интереса-декорације града из ЈКП „Горица“ Ниш у ЈКП „Паркинг-сервис“ 
Ниш, са имовином, опремом и запосленима неопходним за обављање 
наведених делатности, као и остали елементи од значаја.     
 

Члан 5. 
 
Овлашћује се Служба за послове Скупштине Града да сачини и објави 

пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа  ''Горица'' 
Ниш. 

 
 
 
 



Члан 6. 
 

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

 
Број: ___________ 
У Нишу, ________ године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 
Председник 

 
 

Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Образложење 
 
 

 Правни основ за доношење  Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа  “Горица” Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 
51/2013-пречишћен текст) су члан 4. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 
44/2014-др. закон) и члан 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008), којима су утврђена овлашћења јединице локалне 
самоуправе у вези са оснивањем јавних, односно јавних комуналних 
предузећа за обављање комуналних делатности. 
 Изради Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа  “Горица” Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 51/2013-
пречишћен текст) приступило се у складу са Закључком Градског већа Града 
Ниша, којим је прихваћена иницијатива Јавног комуналног предузећа 
“Горица“ Ниш, изнета у „Анализи пословања ЈКП „Горица“ Ниш са 
иницијалним предлогом организационих промена у предузећу“, усвојена од 
стране Надзорног одбора  ЈКП „Горица“ Ниш одлуком број 1-4939/1 од 
15.09.2015.године. 

Анализа израђена на основу података из пословања ЈКП „Горица“ Ниш, 
које су припремиле стручне службе предузећа, садржи детаљан преглед 
прихода и расхода, структуру и број запослених по секторима,  преглед 
обавеза по кредитима, генезу финансијских проблема са којима се предузеће 
суочава, као и предлоге за решавање истих. 

Организационе промене, које су предложене анализом ЈКП “Горица“ 
Ниш, обухватају преузимање обављања следећих комуналних делатности:  
одржавање јавних зелених површина, обезбеђивање јавног осветљења, 
одржавање улица и путева у градовима и другим насељима у делу одржавања 
хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације и опреме пута и 
комуналне делатности од локалног интереса-декорације града из ЈКП 
„Горица“ Ниш у ЈКП „Медиана“ Ниш и ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш, заједно 
са имовином, запосленима и опремом неопходним за обављање истих, при 
чему би у ЈКП „Горица“ Ниш остали имовина, запослени и опрема потребни 
за обављање комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге.  

Пројекција анализе констатује да преузимање делатности  од ЈКП 
„Горица“ Ниш не би омело обављање делатности у оквиру ЈКП „Медиана“ 



O Д Л У К А 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГОРИЦА'' НИШ 

(51/2013-пречишћен текст) 
 
 
 
 

Члан З. 
 

Делатност предузећа је: 
81.30 Услуге уређења и одржавања околине - претежна делатност 
43.21 Постављање електричних инсталација 

-постављање инсталација: 
*расветних система 
*уличне расвете и електричних сигнала 

42.11  Изградња путева и аутопутева 
-површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима 
*бојење и обележавање ознака на путевима 
*постављање ограда и саобраћајних ознака и сл. 

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 
- активности у вези с копненим превозом путника, животиња или терета: 
-пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, 
тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја 
приколица и др. 

96.03  Погребне и сродне активности. 
 
Ове делатности предузећа су од општег интереса. 
 

 



Ниш и ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш,  посебно имајући у виду у сличност у 
структури потребне радне снаге и средстава за рад, а да би се на овај начин  
истовремено постигла и повољнија структура прихода ЈКП „Горица“ Ниш и 
смањила зависност од буџета Града, што би текућу ликвидност ЈКП „Горица“ 
Ниш вратило на оптимални ниво и обезбедило потпуну финансијску 
одрживост.  

С обзиром на претходно изнето, Одлуком о измени Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа “Горица” Ниш, мења се претежна делатност  
предузећа на тај начин што се уместо делатности 81.30 Услуге уређења и 
одржавања околине, као претежна прописује делатност 96.03 Погребне и 
сродне активности, која обухвата: сахрањивање (припрему лешева за 
сахрањивање, спаљивање и балзамовање и погребне услуге, услуге 
сахрањивања и спаљивања,  изнајмљивање опремљеног простора за 
церемоније сахране на гробљу) изнајмљивање и продавање гробних места и 
одржавање гробова и споменика, чиме се стварају се услови за отпочињање 
поступка реорганизације предузећа. 

Такође, одлуком се обавезује ЈКП „Горица“ Ниш да са предузећима која 
учествују у поступку реорганизације, ЈКП „Медиана“ Ниш и ЈКП „Паркинг-
сервис“ Ниш,  закључи уговоре којима ће детаљније регулисати све аспекте 
пословања. 

На основу наведеног,  а имајући у виду обавезу Града Ниша да као 
јединица локалне самоуправе на својој територији обезбеди обављање 
комуналне делатности у складу са важећом регулативом, као и обавезу Града 
Ниша да, као оснивач јавних комуналних предузећа обезбеди оптимално 
пословање истих, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
израдила је нацрт одлуке. 

 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

У Нишу,             НАЧЕЛНИК 
септембар, 2015. године                
 

Миодраг Брешковић 



 
 
 
 
 

Република Србија 
Г Р А Д     Н И Ш 

Служба за послове  
Скупштине Града 

   Број: 13 - 127 /2015 
16.9. 2015. године 

Н   И   Ш 
 
 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕГЕТИКУ И  
САОБРАЋАЈ 

 
 У вези са Вашим дописима број: 3651-1/2015-09, од 15.09.2015. године, бр. 
3651-2/2015-09, од 15.09.2015. године и бр. 3651-3/2015-09, од 15.09.2015. 
године,којим тражите мишљење на Нацрте oдлука о изменама одлука о оснивању 
јавних предузећа, дајемо следеће: 
  
 

М и ш љ е њ е 
 
 
 Нацрт oдлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг-сервис“ Ниш, Нацрт oдлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Медиана“Ниша, као и Нацрт oдлуке о изменама Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш, су формално-правно 
исправни. 
  
 
С’ поштовањем, 
 

     Начелник   
Иван Николић с.р. 

 
 


