На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша” број 1/2013) 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 26.02.2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се Предлог одлуке о изменама одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Горица“ Ниш.
II
Предлог одлуке о изменама одлуке о оснивању 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 Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај.
Број: 250-1/2016-03
У Нишу, 26.02.2016. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Љубивоје Славковић, дипл. правник

На основу члана 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) и члана 37.
Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници __________, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГОРИЦА“ НИШ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш
(„Службени лист Града Ниша“, број 77/2015-пречишћен текст) члан 3. став 1 мења
се и гласи:
„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“.
Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут са одредбама ове одлуке у року од
тридесет дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Града Ниша".
Број: ___________
У Нишу, ________ године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Горица” Ниш су члан 4. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012, 116/2013-аутентично
тумачење и 44/2014-др. закон) 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, односно јавних комуналних
предузећа за обављање комуналних делатности.
Изради Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Горица” Ниш приступило се у циљу заокруживања поступка
реорганизације предузећа, који је започет доношењем следећих одлука
Скупштине Града Ниша: Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Медиана” Ниш, Одлуке о изменама Одлуке о
оснивању јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис” Ниш, Одлуке о
измени Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Горица” Ниш, све
три објављене у „Службеном листу Града Ниша”, број 74/2015.
Доношењем наведених одлука створени су правни предуслови за
започињање поступка реструктурирања предузећа, којим су обухваћене
следеће организационе промене: преузимање обављања комуналне
делатности одржавање јавних зелених површина у ЈКП „Медиана“ Ниш и
преузимање обављања комуналних делатности: обезбеђивање јавног
осветљења, одржавање улица и путева у градовима и другим насељима у делу
одржавања хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације и опреме
пута и комуналне делатности од локалног интереса-декорације града у ЈКП
„Паркинг-сервис“ Ниш, док у оквиру делатности ЈКП „Горица“ Ниш остаје
обављање комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге.
По доношењу измена оснивачких аката наведених предузећа, усвојени
су програмски и остали акти предузећа, који су добили сагласност надлежних
органа, и којима је и практично ЈКП „Горица“ Ниш престало са обављањем
комуналних делатности одржавања јавних зелених површина, обезбеђивања
јавног осветљења, одржавања улица и путева у градовима и другим насељима
у делу одржавања хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације и
опреме пута и комуналне делатности од локалног интереса-декорације града.
Истовремено, ЈКП „Горица“ Ниш је наставило са обављањем
комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге, која обухвата
одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробља, сахрањивање и
превоз остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу, чиме су се
стекли услови за брисање делатности од општег интереса ЈКП „Горица“ Ниш
које нису у непосредној вези са обављањем комуналне делатности управљање
гробљима и погребним услугама.

Имајући у виду наведено, Управа за комуналне делатности, енергетику
и саобраћај израдила је нацрт Одлуке о изменама Одлуке о оснивању јавног
комуналног предузећа „Горица“ Ниш.
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
У Нишу,
фебруар, 2016. године

НАЧЕЛНИК
Миодраг Брешковић

OДЛУКА
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГОРИЦА'' НИШ
(77/2015-пречишћен текст)

Члан З.
Делатност предузећа је:
96.03 Погребне и сродне активности - претежна делатност
43.21 Постављање електричних инсталација
-постављање инсталација:
*расветних система
*уличне расвете и електричних сигнала
42.11 Изградња путева и ауто-путева
-површинске радове на улицама, путевима, ауто-путевима, 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.
81.30 Услуге уређења и одржавања околине.
Ове делатности предузећа су од општег интереса.

Република Србија
ГРАД НИШ
Служба за послове
Скупштине Града
Број: 012-26/2016-13
24.2.2016. године
Н И Ш

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ
И САОБРАЋАЈ
У вези са Вашим дописом број 1161/2016-09, од 24.2.2016. године и
захтевом за давање мишљења на Нацрт одлуке о изменама Одлуке о оснивању
јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш, дајемо следеће:
Мишљење
Нацрт одлуке о изменама Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа
„Горица“ Ниш је формално-правно исправан.
С′ поштовањем,
Начелник
Иван Николић с.р.
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