
 На основу члана 46  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',  број  129/2007),  члана  56  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града 
Ниша''  88/08),  Решења  о  утврђивању  Предлога  одлуке  о  оснивању  Јавног 
комуналног предузећа ''Горица'' Ниш  број: 314/13/2009-03 од 16.3.2009.године, 
члана  114  и 115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'' 100/2008 - пречишћен текст),

Градско веће Града Ниша на седници одржаној  21. марта 2009.године 
подноси

АМАНДМАН
НА  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ГОРИЦА'' НИШ

   I   У  Предлогу  Одлуке  о  оснивању  Јавног  комуналног  предузећа  '' 
Горица'', Ниш утврђеног Решењем Градског већа Града Ниша, број: 314/13/2009 
-03 од 16.3.2009.године,члан 18  мења се и гласи:

''Члан 18

Запослени ЈКП "Медиана" Ниш који су обављали заједничке послове на 
дан 31. 12. 2008. године на нивоу предузећа и у оквиру правног и економског 
сектора,  као  и  техничког  сектора,  биће  такође  преузети  у  новоосновано 
предузеће сразмерно преузетом броју запоселних у односу на укупан број.'' 

   II  Овај амандман постаје саставни део Предлога  одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа ''Горица''Ниш .

О б р а з л о ж е њ е

Градско  веће  Града  Ниша  је  на  седници  одржаној  21.  марта  2008. 
године,  утврдило Амандман наПредлог Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа ''Горица'' Ниш. Овим амандманом се прецизније уређује преузимање 
запослених у новоосновано предузеће. 

Број: 376/1-2/2009-03
 У Нишу, 21.03.2009. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

    По овлашћењу 
                                 Председника Градског већа Града Ниша

 

Биљана Јовановић
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АМАНДМАН
НА  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ГОРИЦА'' НИШ

   I   У  Предлогу  Одлуке  о  оснивању  Јавног  комуналног  предузећа  '' 
Горица'', Ниш утврђеног Решењем Градског већа Града Ниша, број: 314/13/2009 
-03 од 16.3.2009.године,члан 19 мења се и гласи:

'' Члан 19

Посебним уговором који ће закључити ЈКП ''Медиана ''Ниш и ЈКП''Горица'' 
Ниш, ближе ће се уредити преузимање запослених, као и преузимање имовине, 
средстава и опреме према пресеку стања, односно завршном рачуну на дан 
31.12.2008.године.

Уговором из става 1 овог члана ће бити утврђена права и обавезе које 
преузима  ЈКП  ''Горица''  Ниш,  а  које  су  настале  из  делатности  Сектора: 
''Зеленило'', "Погребне  услуге'',  ''Мирујући  саобраћај  и  сигнализација''  и 
''Технички сектор.''

Закључење уговора из става 1 овог члана је услов за почетак рада ЈКП 
"Горица" Ниш, прописан чланом 17 ове одлуке."

   II  Овај амандман постаје саставни део Предлога  одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа ''Горица''Ниш.



О б р а з л о ж е њ е

Градско  веће  Града  Ниша  је  на  седници  одржаној  21.  марта  2008. 
године,   утврдило  је  Амандман  на  Предлог  Одлуке  о  оснивању  Јавног 
комуналног предузећа '' Горица'' Ниш, који постаје саставни део  предлога.

Овим амандманом додаје се  и да ће уговор између  ЈКП ''Медиана ''Ниш 
и ЈКП''Горица'' ,садржати и одребе које се односе на преузимање запослених 
из тачно одређених сектора  ЈКП''Медиана'', и последица је Амандмана на члан 
18 који је поднело Градско веће Града Ниша. 

Број: 376/1-3/2009-03
 У Нишу, 21.03.2009. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

     По овлашћењу 
                                   Председника Градског већа Града Ниша

 

Биљана Јовановић
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АМАНДМАН
НА  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ГОРИЦА'' НИШ

   I   У  Предлогу  Одлуке  о  оснивању  Јавног  комуналног  предузећа  '' 
Горица'', Ниш утврђеног Решењем Градског већа Града Ниша, број: 314/13/2009 
-03 од 16.3.2009.године,члан 4 мења се и гласи:

'' Члан 4

 Делатност Јавног комуналног предузећа је:

01412  Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина

45340  Остали инсталациони радови

Осветљавање и  сигнални  системи  на  путевима 
45440   Бојење и застакљивање

• бојење објеката нискоградње укључујући и бојење ознака на путевима и 
просторима   за паркирање

63214  Услуге у друмском саобраћају

• пратеће  активности  везане  за  рад  путева,  мостова,  тунела, 
паркиралишта и гаража

93030 Погребне и пратеће активности

• Сахрањивање и спаљивање људских лешева и пратеће активности
• припрема лешева за сахрањивање, спаљивање, балсамовање и услуга 

гробара
• сахрањивање и спагъивање
• изнајмљивање опремгьеног погребног простора на гробгьу 

Ове делатности предузећа су од општег интереса. 
 Предузеће може   обављати и следеће делатности: 

01121  Гајење цвећа, украсног биља и другог садног материјала

01413  Остале пољопривредне услуге



• Орезивање дрвећа и шишање живице

26700  Сечење, обликовање и обрада камена

45110  Рушење и разбијање објеката; земљани радови

50200  Одржавање и оправка моторних возила

52480  Остала трговина на мало у специјализованим продавницама

• цвеће, саднице, семе и ђубрива
• сувенири и религиозни предмети
• стакло, порцелан

  67130  Помоћне  активности  у  финансијском посредовању,  на  другом  месту 
непоменуте

74402  Остале услуге рекламе и пропаганде

         93010  Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета 

Јавно  комунално  предузеће  може  обављати  и  друге  делатности  утврђене 
статутом уз сагласност Скупштине Града. 

   II  Овај амандман постаје саставни део Предлога  одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа ''Горица''Ниш .

О б р а з л о ж е њ е

Предлженом изменом члана 4 прецизније се одређују делатности које ће 
обављати ово јавно комунално предузеће.

Број:
 У Нишу, 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

По овлашћењу 
                                Председника Градског већа Града Ниша

 

Биљана Јовановић


