
На  основу  члана 56. Статута  Града  Ниша  („Службени  лист  Града
Ниша“, број 88/2008) и члана 5. Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених
и  рекреационих  површина  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број  89/2005  и
38/2010), 

Градско  веће  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  30.03.2015. године,
доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

I

Даје  се  сагласност  на  Програм  одржавања  парковског  и  дечијег
мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 2015. годину ЈКП
''Горица''  Ниш,  усвојен  одлуком  Надзорног  одбора  ЈКП  ''Горица''  Ниш  број
1-323/4-7 од 02.02.2015. године.

II

 Решење  доставити:  Јавном  комуналном  предузећу  "Горица"  Ниш,
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: 427-20/2015-03

У Нишу, 30.03.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



 
О б р а з л о ж е њ е

Надзорни  одбор  ЈКП  "Горица"  Ниш,  Одлуком  број 1-323/4-7 од
02.02.2015.  године,  усвојио  је  Програм  одржавања  парковског  и  дечијег
мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 2015. годину  и
исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на
даљи поступак, у циљу добијања сагласности Градског већа Града Ниша.

Правни основ  за  доношење Програма  садржан је  у  члану  5.  Одлуке о
уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (''Службени
лист града Ниша'', број 89/2005 и 38/2010).

Програм  одржавања парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и
божићне декорације  у граду за 2015. годину, обухвата  одржавање парковског
мобилијара, одржавање дечијег мобилијара, израду новог парковског и дечијег
мобилијара,  одржавање  корпи  за  отпатке  и  декорацију  града  поводом
Новогодишњих и Божићних празника.

Укупна  вредност  средстава  за  реализацију  Програма  одржавања
парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду
за 2015. годину планирана је у износу од 12.674.124,00 динара. 

Управа  за  финансије,  изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне
набавке доставила је мишљење број 11-343/2015 од 10.03.2015. године.
 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је разматрајући
достављени  Програм,  утврдила  да  је  исти  сачињен  у  складу  са  важећим
законским прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

 НАЧЕЛНИК 

Миодраг Брешковић






























