
                       
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013), 

 
Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 26.11.2015. 

године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е     
о престанку важења  Решења о давању сагласности на Програм 

одржавања парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и божићне 
декорације у граду за 2015.годину ЈКП „Горица“ Ниш 

 
 
I 
 

Престаје да важи Решење о давању сагласности на Програм 
одржавања парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и божићне 
декорације у граду за 2015.годину ЈКП „Горица“ Ниш број 427-20/2015-03 
од 30.03.2015. године. 

 
II 

  
  Решење доставити: ЈКП „Горица“ Ниш, Управи за комуналне 

делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа Града Ниша. 
 
 
Број: 1810-4/2015-03 
У Нишу, 26.11.2015. године 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
                                                      

 
 

 



 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Решења о престанку важења Решења о давању 
сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара и 
новогодишње и божићне декорације у граду за 2015. годину ЈКП „Горица“ Ниш 
број 427-20/2015-03 од 30.03.2015. године су члан 56. Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) и члан 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013), којима је 
прописана надлежност Градског већа да, између осталог, доноси и решења.  

Надзорни одбор ЈКП „Горица“ Ниш усвојио је Програм одржавања 
парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 
2015. годину, на који је Градско веће Града Ниша дало сагласност Решењем број 
427-20/2015-03 од 30.03.2015. године, све у складу са чланом 5. и 6. Одлуке о 
уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Службени 
лист Града Ниша“, број 89/2005-пречишћен текст и 38/2010), којим је прописано 
да се наведени послови врше по програму предузећа, на који сагласност даје 
Градско веће Града Ниша, а да програм поред осталог садржи и број и врсту 
потребних објеката за опремање јавних зелених површина. 

Доношење Решења о престанку важења Решења о давању сагласности на 
Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и божићне 
декорације у граду за 2015. годину ЈКП „Горица“ Ниш број 427-20/2015-03 од 
30.03.2015. године условљено је реализацијом одлука Скупштине Града Ниша, 
којима су измењени оснивачки акти ЈКП „Горица“ Ниш и ЈКП „Паркинг-сервис“-
Ниш, као и Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2015. годину број              
1-5902/2-1 од 03.11.2015. године и Програма пословања ЈКП „Паркинг-сервис“-
Ниш за 2015. годину број 2595/15 од 30.10.2015. године, на које је Скупштина 
Града Ниша дала сагласност решењима број 06-550/2015-16-1-02 од 18.11.2015. 
године и број 06-550/2015-15-1-02 од 18.11.2015. године.  

Наведеним актима створени су правни, програмски и остали услови за 
прелазак обављања поменутих послова из ЈКП „Горица“ Ниш у ЈКП              
„Паркинг-сервис“-Ниш почев од новембра 2015.године, што је и разлог за 
престанак важења Решења  о давању сагласности на Програм одржавања 
парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 
2015. годину ЈКП „Горица“ Ниш број 427-20/2015-03 од 30.03.2015. године. 

Имајући у виду наведено, Управа за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај израдила је нацрт решења као у диспозитиву. 

 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
                                                                                      НАЧЕЛНИК 

 
 



Миодраг Брешковић 
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