
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 1/2013) 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 10.12.2015. године, 
доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

I Препоручује се Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да донесе 
одлуку, којом ће, из финансијских средстава предузећа, подржати 
трансформацију ЈКП „Горица“ Ниш обезбеђењем износа од 80.000.000,00 
динара. 

Средства наведена у претходном ставу имала би третман привремене 
позајмице, а трајно би била регулисана кроз израду  програма трансформације и 
деобног биланса ЈКП „Горица“ Ниш. 

II Закључак доставити: Управи за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај, ЈКП „Медиана“ Ниш и ЈКП „Горица“ Ниш. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Доношењем одлука Скупштине Града Ниша, којима су измењени оснивачки 

акти ЈКП „Горица“ Ниш и ЈКП „Медиана“ Ниш, створени су правни предуслови 
и започет поступак реорганизације функционисања ЈКП „Горица“ Ниш 
преузимањем обављања комуналне делатности одржавања јавних зелених 
површина из ЈКП „Горица“ Ниш у ЈКП „Медиана“ Ниш, што је пропраћено и 
изменом програмских аката наведених предузећа. 

У оквиру активности утврђених наведеним одлукама, поред  
организационих промена, потребна је и финансијска санација ЈКП „Горица“ 
Ниш, у коју је, поред Града, неопходно укључити и комунална предузећа која 
преузимају обављање дела делатности предузећа, са преузимањем и одређеног 
броја радника. 

За потребе финансијске санације ЈКП „Горица“ Ниш неопходно је 
обезбедити средства у укупном износу од  197.000.000,00 динара од стране Града 
као оснивача, али и јавних предузећа која преузимају део делатности којим се 
бавило ЈКП „Горица“ Ниш. 

Имајући у виду обавезу Града Ниша да обезбеди континуитет у обављању 
комуналних делатности на својој територији, у складу са донетим одлукама и у 
циљу њиховог спровођења, Градско веће Града Ниша сматра да у финансијској 
консолидацији ЈКП „Горица“ Ниш треба да учествује и ЈКП „Медиана“ Ниш, у 
смислу препоруке садржане у овом закључку. 

 
Број: 1882-23/2015-03 
У Нишу, 10.12.2015. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

  Проф. др Зоран Перишић  
 


