На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша”, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016)
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 21.02.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш.
II
Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Горица“ Ниш доставља се председнику Скупштине Града
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III
За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша, одређују се Владиславa Ивковић, секретар Секретаријата за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Игор Новаковић, в.д директора
ЈКП „Горица“ Ниш.

Број: 227-5/2018-03
У Нишу, 21.02.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист града
Ниша“, број 88/2008 и 143/2016),
Скупштина Града Ниша, на седници од _______2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГОРИЦА“ НИШ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш
(„Службени лист Града Ниша“, број 145/2016-пречишћен текст) члан 3. мења
се и гласи:
„Члан 3.
Делатност предузећа је:
96.03 Погребне и сродне активности - претежна делатност
Ова делатност предузећа је од општег интереса“
Члан 2.
После члана 38. додаје се члан 39. који гласи:
„Члан 39.
Предузеће и Јавно комунално предузеће „Медиана "- Ниш закључиће
посебан уговор, којим ће се ближе уредити преузимање обављања комуналне
делатности одржавања јавних зелених површина у делу уређења и
одржавања гробаља, са имовином, опремом и запосленима неопходним за
обављање наведене делатности.“

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу Града Ниша".
Број:
У Нишу,
СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Мр Раде Рајковић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш су члан 5. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) и члан 37.
Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016),
којима су утврђена овлашћења јединице локалне самоуправе у вези са
оснивањем јавних, односно јавних комуналних предузећа за обављање
комуналних делатности.
Предложеном Одлуком регулише се преузимање обављања комуналне
делатности одржавања јавних зелених површина у делу уређења и одржавања
гробаља из ЈКП „Горица"-Ниш у ЈКП „Медиана“ Ниш, те се у том смислу
мења члан 3. Одлуке. Уговором који ће закључити ЈКП „Горица“ Ниш са
ЈКП „Медиана“ Ниш детаљније ће се регулисати сви аспекати пословања
везано за преузимање обављања предметне комуналне делатности.
На основу наведеног, а имајући у виду обавезу Града Ниша да као
јединица локалне самоуправе на својој територији обезбеди обављање
комуналне делатности у складу са важећом регулативом, као и обавезу Града
Ниша да, као оснивач јавних комуналних предузећа обезбеди оптимално
пословање истих, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај израдио је нацрт одлуке.
У складу са прописаном процедуром, Секретаријат за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај прибавио је мишљење Службе за послове
Скупштине Града, број 32/2018-22 од 30.01.2018. године.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Секретар
Владислава Ивковић

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈКП
“ГОРИЦА“ НИШ
(„Службени лист Града Ниша“, број 145/2016-пречишћен текст)
-преглед чланова који се мењају -

Члан З.
Делатност Предузећа је:
96.03 Погребне и сродне активности-претежна делатност
81.30 Услуге уређења и одржавања околине:
- уређење и одржавање паркова и вртова за:
* гробља.
Ове делатности предузећа су од општег интереса.

