
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008) и члана 5. Одлуке о одржавању чистоће на површинама 
јавне намене и управљању комуналним отпадом (''Службени лист Града 
Ниша'', број 3/2014-пречишћен текст), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 25.02.2016. године, 
донoси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
I 
 

Даје се сагласност на Програм одржавања јавне хигијене на 
територији града Ниша за 2016. годину број 132/НО/59-5 од 08.01.2016. 
године, који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш. 

 
 

II 
 

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

 
 
 

Број: 239-23/2016-03 
У Нишу, 25.02.2016. 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 ''Медиана'' Ниш, је дана 08.01.2016. године под 
бројем 132/НО/59-5 донео Програм одржавања јавне хигијене на територији 
града Ниша за 2016. 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 
одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним 
отпадом (''Службени лист Града Ниша'', број 3/2014-пречишћен текст), који 
предвиђа обавезу комуналног предузећа  да  доноси  годишњи програм 
одржавања јавне хигијене за сваку календарску годину. 

Програм одржавања јавне хигијене на територији града Ниша приказан 
је по позицијама, које обухватају следеће делатности: мануелно чишћење, 
машинско чишћење, мануелно прање, машинско прање, пражњење корпи за 
оптпатке, одвоз уличног смећа са јавних површина, пражњење отворених 
комуналних котејнера-сандука запремине 5 m3 и комуналних контејнера 
запремине 1,1 m3, дежурство на водозахвату ''Чаир'', одржавање хигијене у 
јавним WC-има и активности зимске службе. 

Програм садржи планиране износе по позицијама и то посебно за град 
Ниш, а посебно за Општину Нишка Бања, а укупна врадност Програма 
одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2016. годину износи 
320.000.000 динара.   

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке доставила је мишљење број 11-283/2016 од  09.02.2016. 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 
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