На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 10.01.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш.
II Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању 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, одређује се Владислава Ивковић, начелница Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 18-12/2012-03
У Нишу, 10.01.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 4 Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и
108/2005 ) и члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша", број
88/2008),
Скупштина Града Ниша на седници од ____________ 2012. године,
донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “МЕДИАНА” НИШ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа “Mедиана” Ниш
("Службени лист Града Ниша", број 29/2010- пречишћен текст), у члану 2. став
2 мења се и гласи:
„Скраћено пословно име јавног комуналног предузећа је ЈКП „Медиана“
Ниш.“
Члан 2.
У члану 3. став 1. мења се и гласи:
„Делатност предузећа је:
38.11 Скупљање отпада који није опасан
38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
38.12 Скупљање опасног отпада
- сакупљање опасног отпада:
* биолошки опасан отпад
38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог
контаминираног отпада
37.00 Уклањање отпадних вода
- пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и
канализационих јама;одржавање хемијских тоалета
81.21 Услуге редовног чишћења зграда
81.29 Услуге осталог чишћења
- чишћење улица, уклањање снега и леда
81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
43.12 Припремна градилишта
- рашчишћавање градилишта
96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности
- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана, чешљање,
чување и тренирање)“

Члан 3.
У члану 4. став 1. мења се и гласи:
„ Предузеће може обављати и следеће делатности:
47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама
38.31 Демонтажа олупина
38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
45.20 Одржавање и поправка моторних возила
71.20 Техничко испитивање и анализе
- периодично испитивање исправности моторних возила
96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа„
Члан 4.
Предузеће је дужно да усклади Статут са одредбама ове одлуке у року од
шездесет дана, од дана њеног ступања на снагу
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Града Ниша".
Број: _________________
У Нишу, ______________
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник

Проф. др Миле Илић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа “Mедиана” Ниш ("Службени лист Града Ниша",

број 29/2010- пречишћен текст) су члан 4 Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број
25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005 ) и члан 37 Статута Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша", број 88/2008), којима су утврђена овлашћења
јединице локалне самоуправе у вези са основањем јавних комуналних
предузећа за обављање комуналних делатности.
Изради нацрта Одлуке приступило се у циљу усаглашавања са Законом о
класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 104/2009) и Уредбом
о Класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 54/2010), којима су
извршене промене у области регулисања поступка разврставања делатности
јавних предузећа, установа, привредних друштава, предузетника и других
органа и организација које обављају делатност.
Поред усаглашавања са наведеним актима, делатности које ЈКП
„Медиана“ Ниш може обављати додатно су употпуњене трговином на мало
половном робом у продавницама и техничким испитивањем и анализом ( у делу
периодичног испитивања исправности моторних возила).
Такође, Одлуком се врши измена скраћеног пословног имена Јавног
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш.
У смислу претходно наведеног, Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај израдила је нацрт одлуке.
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

У Нишу,
новембар, 2011. године

НАЧЕЛНИК

Владислава Ивковић

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Mедиана'' Ниш
("Службени лист Града Ниша", број 29/2010-пречишћен текст)
-чланови који се мењајуЧлан 2.
Пословно име јавног комуналног предузећa је Јавно комунално предузеће "Медиана"- Ниш.
Скраћено пословно име јавног комуналног предузећa је "Медиана"- Ниш.
Седиште предузећа је у Нишу, Улица Мраморска број 10.
Члан 3.
Делатност предузећа је:
90000 Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности
- сакупљање смећа, старих ствари, коришћених предмета и отпадака
- одвоз отпадака
- одстрањивање отпада спаљивањем или на друге начине
- одлагање отпадака
- пражњење и чишћење септичких јама
- уклањање отпада из посуда за отпатке на јавним местима
- чишћење и поливање улица, стаза и паркиралишта
- отклањање снега и леда са градских улица и паркиралишта и посипање соли и песка
74700 Чишћење објеката
- унутрашње чишћење зграда свих врста
- чишћење димњака, камина, пећи, шпорета, пећи за спаљивање отпада, котлова,
вентилационих и издувних уређаја
67130 Помоћне активности у финансијском посредовању на другом месту непоменуте
72300 Обрада података
74402 Остале услуге рекламе и пропаганде
45110 Рушење и разбијање објеката
01420 Услуге у узгоју животиња, осим ветеринарских услуга
- смештај и нега животиња, кафилерија
01500 Одговарајуће услуге
- хватање и уништавање паса и мачака луталица
- нешкодљиво уклањање животињских лешева
Ове делатности предузећа су од општег интереса.
Члан 4.
Предузеће може обављати и следеће делатности:
37100 Рециклажа металних отпадака и остатака
- обрада металних отпадака и остатака коришћењених или некоришћених,
припремљених у таквом облику да су погодни за поновну употребу
37200 Рециклажа неметалних отпадака и остатака - обрада неметалних отпадака и остатака
коришћених или некоришћених, припремљених у таквом облику да су погодни за
поновну употребу
51570 Трговина на велико отпацима и остацима
50200 Одржавање и оправка моторних возила
93010 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета.
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз сагласност оснивача.

