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 05.06.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа „Горица“ Ниш.
II Предлог решења о давању сагласности на Статут 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 Бранимир Јездимировић, директор ЈКП „Горица“ Ниш.

Број: 356-11/2012-03
У Нишу, 05.06.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број
25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 37. Статута Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) и члана 18. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа ''Горица'' Ниш („Службени лист Града Ниша“,
број 7/2012),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _____________. године
донела је
РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа „Горица“
Ниш, број 1-2007/5-1 од 26.04.2012. године усвојен Одлуком Управног одбора
Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш, број 1-2007/5 од 26.04.2012.
године.
II
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Горица“ Ниш и
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Број:______________
У Нишу, ___________
СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење
Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш донео је
Одлуку о усвајању Статута Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш, број
1-2007/5 од 26.04.2012. године и исту заједно са Статутом број 1-2007/5-1 од
26.04.2012. године доставио овој Управи на даљу надлежност.
Статутом Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш извршено је
усаглашавање одредби којима се утврђује делатност јавног комуналног
предузећа са Законом о класификацији делатности („Службени гласник
Републике Србије“, број 104/2009), Уредбом о Класификацији делатности
(„Службени гласник Републике Србије“, 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.
Такође, врши се усаглашавање Статута ЈКП „Горица“ са Законом о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Законом о
привредним друштвима, Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Горица“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 7/2012-пречишћени текст)
и другим важећим прописима у делу који се односи на оснивање и вршење
оснивачких права, пословно име и седиште предузећа, поремећај у пословању
предузећа, надлежности органа предузећа, обезбеђивање заштите општег
интереса у предузећу, обезбеђивање услова за заштиту и унапређење животне
средине
Овим Статутом прецизира се поступак прибављања и отуђења имовине
веће вредности и уређује се оснивање зависних друштва капитала као и
расподела добити предузећа.
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша је
разматрајући достављени материјал утврдила да је исти сачињен у складу са
важећим прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и
израдила нацрт решења као у диспозитиву.
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ ГРАДА НИША
НАЧЕЛНИК
Владислава Ивковић
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На основу члана 16 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Сл.гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005,108/2005 и 123/2007 – др.закон) и члана 12 Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа „ГОРИЦА“ Ниш („Службени лист Града Ниша“ број 7/2012 –
пречишћени текст), Управни одбор ЈКП “ГОРИЦА“, на 37. (тридесет седмој) седници одржаној дана
26.04.2012.године, донео је

СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «Г О Р И Ц А» НИШ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Јавно комунално предузеће „Горица“ Ниш (у даљем тексту: Предузеће) је основано
Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „ГОРИЦА“Ниш („Службени лист Града Ниша“ број
18/2009) ради обављања комуналних делатности од општег интереса на територији града Ниша.
Члан 2.
Предузеће има својство правног лица и сва овлашћења у правном промету са трећим
лицима која му припадају по основу Устава, закона и овог Статута.
За преузете обавезе, Предузеће одговара целокупном својом имовином.
Члан 3.
Пословно име Предузећа је : Јавно комунално предузеће "ГОРИЦА" Ниш.
Скраћено пословно име гласи: ЈКП "ГОРИЦА" Ниш.
Члан 4.
Седиште Предузећа је у Нишу, Тврђава бб.
Предузеће не може променити седиште без сагласности Скупштине Града Ниша.
Члан 5.
Предузеће има печат и штамбиљ.
Печат предузећа је округлог облика у коме је уписано пословно име и седиште
Предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика са истоветним текстом као и печат са додатком места
за деловодни број и датум.
Број печата и штамбиља и начин њихове употребе и чувања, регулише се одлуком
Управног одбора и упутством директора/ке Предузећа.
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ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 6.
Делатност предузећа је:
81.30 Услуге уређења u одржавања околине
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.
Предузеће може обављати и следеће делатности:
01.30 Гајење садног материјала
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада
- редовна нега усева и засада
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности
23.70 Сечење, обликовање и обрада камена
43.11 Рушење објеката
45.20 Одржавање и поправка моторних возила
47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним
љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим
продавницама
47.78 Остала трговина на мало новим производнма у специјализованим
продавницама
- продају на мало сувенира, рукотворина, религијских предмета и сл.
73.11 Делатност рекламних агенција
96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз сагласност
Скупштине Града Ниша.
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Члан 7.
Предузеће не може променити делатност без сагласности Скупштине Града Ниша.
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 8.
Предузеће послује као јединствена целина.
Ради успешнијег обављања делатности, а у зависности од врсте и обима послова,
унутрашња организација Предузећа је извршена по секторима као основним организационим
јединицама, радним јединицама и службама .
Унутрашња организација предузећа уређује се посебним актом и може се мењати у
зависности од врсте и обима пословања предузећа.
Члан 9.
Предузеће може оснивати зависна друштва капитала за обављање делатности из
предмета свог пословања, утврђеног оснивачким актом.
На акт о оснивању из става 1 овог члана сагласност даје Скупштина Града.
ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА И СТИЦАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 10.
Имовину Предузећа чине права својине на покретним и непокретним стварима, новчана
средства и хартије од вредности и друга имовинска права, као и право коришћења средстава и
добара у државној својини, односно добара од општег интереса.
Средства и добра у државној својини Предузеће може користити и управљати њима, у
складу са законом и другим прописима.
Члан 11.
Прибављање и отуђење имовине веће вредности врши се уз сагласност Градског већа.
Под прибављањем и отуђењем имовине веће вредности сматра се пренос или више
повезаних преноса чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија тржишна вредност у
моменту доношења одлуке представља најмање 30% од књиговодствене вредности имовине
исказане у последњем годишњем билансу стања.
Предузеће не може да отуђи објекте и друге непокретности, постројења и уређаје који су
у функцији обављања делатности од општег интереса осим ради њихове замене због
дотрајалости, модернизације или техничко-технолошких унапређења.
Члан 12
Предузеће стиче средства за обављање делатности:
- из буџета Града
- из цене комуналних услуга
- из цене других услуга
- из кредита
- из осталих прихода и извора.
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ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 13.
Предузеће заступа директор/ка у границама својих овлашћења, која се уписују у
регистар.
Директор/ка може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писмено пуномоћје за
заступање.
Члан 14.
Директор/ка може другом лицу у Предузећу или ван Предузећа дати прокуру која се
уписује у регистар привредних субјеката.
Прокуру лицу ван Предузећа, директор/ка може дати само уз сагласност Управног
одбора.
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА
Члан 15.
Пословна политика, развој Предузећа, непосредни задаци, средства и мере за њихово
извршавање, утврђују се плановима и програмима, и то:
- планом и програмом развоја Предузећа,
- финансијским плановима,
- програмима обављања комуналних делатности,
- другим плановима и програмима.
Годишњи планови и програми доносе се, по правилу, до краја календарске године за
наредну годину, у складу са позитивним прописима, а извештај о извршењу истих, подноси
директор/ка Управном одбору Предузећа.
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
Члан 16.
Предузеће је дужно да послује у складу са законом, добрим пословним обичајима и
пословним моралом.
Утврђивање резултата пословања врши се на начин прописан законом и општим актима
Предузећа.
Члан 17.
Управни одбор Предузећа одлучује о расподели добити у складу са законом.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, статутом и програмом
пословања предузећа.
Одлуку о распоређивању добити доноси Управни одбор уз сагласност Скупштине Града.
У случају неостваривања добити, Управни одбор утврђује разлоге и доноси одговарајуће
одлуке.
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ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.
Органи Предузећа су:
- управни одбор, као орган управљања;
- директор/ка, као орган пословођења;
- надзорни одбор, као орган надзора.
Управни одбор и директор/ка Предузећа чине управу Предузећа.
Члан/ица управе Предузећа и надзорног одбора не може бити лице за које наступи
случај прописан законом за искључење и ограничење избора или неспојивости функција.
Члан 19.
Управни одбор има шест чланова/ица које именује и разрешава Скупштина Града.
Два члана/ице управног одбора предлажу запослени у Предузећу.
Предлог кандидата/киња утврђују Синдикалне организације, а избор се врши
спровођењем референдума.
Управни одбор Предузећа именује се на четири године.
Решењем о именовању управног одбора одређује се председник/ца и заменик/ца
председника/це управног одбора.
Решењем о именовању управног одбора може се одредити да председник/ца управног
одбора остварује права и обавезе из радног односа у Предузећу.
Члан 20.
Управни одбор, у складу са законом:
- доноси статут;
- утврђује пословну политику;
- доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм
пословања:
- одлучује о статусним променама и промени правне форме предузећа;
- одлучује о смањењу и повећању основног капитала;
- одлучује о улагању капитала у друга друштва капитала;
- одлучује о оснивању зависног друштва капитала;
- одлучује о прибављању и отуђењу имовине предузећа веће вредности, која
је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса;
- усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи обрачун;
- доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона
улагања;
- одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела у јавном предузећу
или куповини удела у другом предузећу, односно привредном друштву;
- о давању гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
- доноси акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у
акцијама;
- доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.)
- утврђује зараду директора/ке и председника/це управног одбора и накнаду за
рад чланова управног одбора, председника/це и чланова надзорног одбора;
- доноси Пословник о раду Управног одбора;
- врши и друге послове у складу за законом, градским прописом и статутом.
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Члан 21.
Директор/ка предузећа:
- представља и заступа предузеће без ограничења овлашћења;
- организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа;
- одговара за законитост рада предузећа;
- предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење;
- подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи обрачун;
- извршава одлуке управног одбора;
- доноси акт о систематизацији уз сагласност управног одбора и врши друге послове
одређене законом и статутом.
Директора/ку предузећа именује и разрешава Скупштина Града. Мандат директора/ке
предузећа је четири године.
Члан 22
Надзорни одбор има три члана.
Председника/цу и чланове/це надзорног одбора именује и разрешава Скупштина Града.
Једног члана/цу надзорног одбора предлажу запослени.
Предлог кандидата/киња утврђују Синдикалне организације, а избор се врши
спровођењем референдума.
Чланови надзорног одбора бирају се на четири године.
Члан 23.
Надзорни одбор у складу са законом:
- надзире пословање јавног комуналног предузећа;
- прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и предлог за расподелу добити;
- доноси Пословник о раду Надзорног одбора;
- врши и друге послове предвиђене законом и Статутом.
Члан 24.
Извештај о извршеном надзору, надзорни одбор подноси Скупштини Града најмање
једном годишње.
Надзорни одбор извештај о извршеном надзору истовремено доставља и управном
одбору.
Члан 25.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, надлежни орган
Града даје сагласност на:
1. статут;
2. програм пословања;
3. давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
4. тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
5. улагање капитала у друга друштва капитала;
6. статусне промене и промене правне форме предузећа;
7. акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама,
као и на програм приватизације и проспект за приватизацију
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8. одлуку о издавању акција без накнаде.
Скупштина Града даје сагласност на одлуке из тачке 1, 2, 6, 7 и 8, а Градско веће на
одлуке из тачке 3, 4 и 5.
Члан 26.
Чланови/це управе Предузећа и надзорног одбора одговарају за штету коју својом
одлуком проузрокују предузећу, повериоцима и оснивачу у случајевима и под условима
утврђеним законом.
ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 27.
У случају поремећаја или прекида у испоруци комуналних производа и пружања
комуналних услуга услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно
спречити, предузеће је дужно да без одлагања предузме мере прописане Законом и прописом
Скупштине Града на отклањању узрока поремећаја, односно прекида.
У случају поремећаја или прекида из става 1 овог члана, Градоначелник, на предлог
управе надлежне за комуналне делатности, може предузети мере прописане Одлуком о
комуналним делатностима.
Члан 28.
У случају штрајка, у предузећу се мора обезбедити минимум процеса рада у обављању
комуналне делатности .
Минимум процеса рада утврђује Скупштина Града у складу са Законом.
Ако се у предузећу у случају штрајка не обезбеди минимум процеса рада, а услед тога би
могла да наступи непосредна опасност или изузетно тешке последице за живот и здравље
људи и безбедност имовине, Градоначелник је дужан да без одлагања предузме мере
предвиђене Законом о комуналним делатностима.
Члан 29
У случају поремећаја у пословању Предузећа, Скупштина града може предузети мере
прописане законом ради обезбеђења услова за несметано функционисање предузећа и
обављање делатности од општег интереса, а нарочито:
- промену унутрашње организације предузећа,
- разрешење органа које именује и именовање привремених органа предузећа,
- ограничење права појединих делова предузећа да иступају у правном промету
са трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у државној својини.
ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 30.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице које
угрожавају животну средину.
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Начин обезбеђивања услова из става 1 овог члана, утврђује предузеће у зависности од
утицаја делатности које обавља на животну средину.
Предузеће преко својих органа предузима потребне мере и акције у циљу заштите
здравља радника, као и у циљу заштите и унапређења животне средине.
Члан 31.
Када Предузеће у вршењу својих делатности искоришћава природна добра и вредности
дужно је да то чини на начин којим се обезбеђују услови за живот и рад човека у здравој
средини.
ОДБРАНА ЗЕМЉЕ
Члан 32.
Предузеће врши право и дужност одбране земље и учествује у систему цивилне заштите
у складу са законом и другим прописима из ове области.
Одговорност за извршење задатака у области одбране и цивилне заштите сноси
директор/ка и Управни одбор Предузећа, свако у свом домену.
ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 33.
Јавност рада Предузећа обезбеђује се нарочито:
- јавним одржавањем седница Управног одбора и његових радних тела,
- обавештавањем путем средстава јавног информисања и сајта о раду предузећа и
његових органа,
За редовно, благовремено, истинито и потпуно обавештавање јавности одговорни су
Управни одбор и директор/ка.
Члан 34.
О раду и пословању Предузећа запослени се обавештавају на погодан начин о чему се
стара директор/ка.
Члан 35.
Пословном тајном сматрају се подаци које као такве утврди Управни одбор или су као
такви утврђени законом или општим актом Предузећа, чије би саопштавање неовлашћеном
лицу било противно пословању Предузећа и штетило би интересима и пословном угледу
Предузећа.
Управни одбор одлуком утврђује начин чувања и одговорност запослених за одавање
пословне тајне.
ЗАШТИТА ПРАВА И ОБАВЕЗА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 36
Права и обавезе запослених из радног односа, цена рада, накнаде и критеријуми за
расподелу зараде запослених у Предузећу утврђују се колективним уговором који закључују
репрезентативни синдикат запослених у Предузећу, директор/ка Предузећа и градоначелник/ца.
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onuTn AKTI4nPEAy3EhA
9nan 37.
Craryr je ocnoaxuonuJn4
axr flpqgyseha.
onuJTu
arrr,rflpe4ysehacy:
Apyru
- flpaaunHnx
- flocnoeHux
- Ognyra
6wn y carnacHocrv
ca Craryronlt.
Apyruonurrytarru flpegysehanaopajy
Onulre aKTe flpe4yseha AoHocr4Ynpaann og6op, ocyrM flpaennxuxa o opraxnsaqnjn t
ys carfiacHocr
c[creMarneaqnjn
nocnoBarojr 4oHocr4
YnpaeHor
og6opa.
AupeKTop/ra
floje4rxavHnaKruroje goxoceopraHnu oanaurhexu
y flpegyaehyruopajy6rarra
noje4ux4ulxe
y carnacHocrrca Craryrou.
9nax 38.
ypelyjy ce KoneKrlrBHr4M
yroBopoM,
y cKnaAyca 3aKoHoM.
PaAHno4Hoclry l-lperqysehy
o PrAHn3Aqr JA C14HA14
KATA
9nan 39.
Opraxreaqujacnngnxaray llpe.qysehyo6paayjece n ocrBapyjecaojy SyHrqiljy y cKnaAyca

yTOBOpOM
3aKOHOM,
KOneKTnBHUTM
n npaBnn|/.Ma
U aKTylMa
ChHAnKaTa.
t{nax 40.

f'lpe4yaeheje 4yxxo Aa opraHnsaqnjncilHAnKaraouoryhn AenoBalbey cKnaAyca beroBoM
ynoroMn 3aAalluMa.
yroBopoM.
Ycnoan3a paA cuHAuKaraperyflruy ce KoneKTnBHnM

nPEnA3HE143ABPTUHE
OAPEAEE
9nax 41.
OaajCraryr cMarpace AoHerhM
14crynaHacHaryKaAaHaH'eraAa carnacHocrCxynurnxa
rpaAaHrura.
CrynaueuHacHaryoaorCraryra,npecrajeAa BaxuCraryr 6p.1-2l2OO9
oA22.05.2009.
roAnHe.
Spoj:
Y Hnuy:

YflPABHI4OAEOP(JKn fOPhUA>H141U

ffi;

nPEECEAHT4qA
Gorua fl onoerh, Annn.DrHr.3.x.c.
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