
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 06.11.2015. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I     Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени и 
допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Медиана“-Ниш. 
. 

II    Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени и допунама 
Статута Јавног комуналног предузећа „Медиана“-Ниш доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.   
 

III   За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Братислав Вучковић, директор ЈКП 
„Медиана“ Ниш. 
 
 
Број: 1731-39/2015-03 
У Нишу, 06.11.2015. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана 60. 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 одржаној __________. године 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 

Даје се сагласност на Статут о измени и допунама Статута Јавног 
комуналног предузећа „Медиана“-Ниш број 16319/НО/51-2/1 од 23.10.2015. 
године. 

 
II 

 
Ово решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Медиана“-Ниш 

и Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
Број:______________ 
У Нишу, ___________ 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

Председник  
 
 

Проф. др Миле Илић 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Медиана“- Ниш  донео 
је Статут о измени и допунама Статута Јавног комуналног предузећа 
„Медиана“-Ниш број 16319/НО/51-2/1 од 23.10.2015. године и исти је 
достављен овој Управи на даљу надлежност. 

Измена Статута била је условљена потребом усаглашавања: 
1) са  одредбама Закона о привредним друштвима („Службени гласник 

РС“, број 36/2011, 99/2011,  83/2014 - други закон и 5/2015) у погледу 
овлашћења других лица за заступање предузећа, 

2) са одредбама Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Медиана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 74/2015) у 
погледу проширења делатности предузећа, у циљу стварања правних 
предуслова за обављање комуналне делатности од општег интереса 
одржавање јавних зелених површина и  

3) са  одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у 
комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник 
РС“, број 27/2015) и Колективног уговора код послодавца ЈКП „Медиана“ 
Ниш у погледу прецизирања учешћа репрезентативних синдиката у поступку 
избора представника запослених у Надзорни одбор. 

Изменом Статута прописује могућност да предузеће, осим законског 
заступника, заступају и друга лица која су одлуком  директора овлашћена да 
заступају предузеће и која су регистрована у складу са важећим прописима; 
такође, прописује се и могућност да директор предузећа да овлашћење за 
заступање лицу ван предузећа, уз сагласност Надзорног одбора. 

Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Медиана“ Ниш проширен је број делатности од општег интереса које 
предузеће обавља додавањем делатности Услуге уређења и одржавања 
околине, као и делатности од комерцијалног интереса. 

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности 
на територији Републике Србије и Колективни уговор код послодавца ЈКП 



„Медиана“ Ниш, прописују учешће репрезентативних синдиката у поступку 
предлагања члана Надзорног одбора из реда запослених. 

Имајући то у виду, изменом Статута прописује се да члана Надзорног 
одбора из реда запослених именује Скупштина Града Ниша на предлог 
репрезентативних синдиката, а уколико такав предлог не постоји, кандидат за 
члана  Надзорног одбора из реда запослених утврђује се на основу резултата 
тајног и писменог гласања запослених у предузећу. Поступак избора 
кандидата путем тајног и писменог гласања запослених уређен је одредбама 
основног текста Статута Јавног комуналног предузећа „Медиана“-Ниш и није 
претрпео измене. 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша је 
разматрајући достављени материјал, утврдила да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и 
израдила нацрт решења као у диспозитиву. 

 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ  
 
 

У Нишу,                        НАЧЕЛНИК 
новембар 2015. године 

 
Миодраг Брешковић 



JKn "MeAlIlaHa" Hmu
6poj: 16319/HO/51-2/1
AaTYM: 23.10.2015.roAIIlHe

Ha OCHOBY-maaa 18. 3aKoHa 0 jaBHIIlM npeAY3enlllMa ("Cn. maCHIIlK PC", 6p. 119/2012,
116/2013 - aYTeHTlIll.IHOTYMal.lel-be III 44/2014 - AP. 3aKoH), -maua 14. OAnYKe 0 OCHIIlBal-bYJaBHo
KOMYHanHor npeayseha "MeAlIlaHa" - HlIlw ("CnY>K6eHIIl nucr rpana HlIlwa",6p.77/2015-npeI.lIllWneH
TeKcT) III -maaa 3. nOcnoBHIIlKa 0 paay HaA30pHor oA6opa JKn "MeAlIlaHa" HIIlW, HaA30pHIIl OA6op
JKn "Menaana" Haui AOHOCIIlcnenehn

CTATYT 0 1I13MEHlI1l11 AOnYHAMA
CTATYTA JABHOr KOMYHAnHOr nPEAY3El1A "MEAlI1AHA" - HlI1W 6p.7977 OA 03.06.2013.

rOAIIlHe

4naH 1.

Y CTaTYTY Jaaaor KOMYHanHor npeayseha "MeAlIlaHa" - HlIlw Y I.InaHY 7. nocne CTaBa 1.
AOAajy ce CTaBOBIIlKOjlll mace:

.Flpenyaehe, OCIIlM 3aKOHCKor sacrynaaxa sacrynajy III npyra nuua Koja cY OAnYKoM
AlIlpeKTOpa osnauiheaa na aacrynajy npeayaehe III xoja cy kao TaKBa perucrpoaaaa y CKnaAY ca
3aKoHoM 0 perucrpauaja.

Oanauihe-se aa aacrynaise nlll~Y BaH npenyseha, AlIlpeKTOp MO>Ke AaTIIl cavo y3
camaCHOCT HaA30pHor onfiopa.

3acTynHIIl~1Il cy AY>KHIIlAa nocrynajy y CKnaAY ca OrpaHlIll.lel-blllMa csojax osnauihe-sa."

4naH 2.

4naH 10. Mel-ba ce III maca :

"AenaTHOCT npeAY3ena je:
38.11 Cxynrsa-se ornana KOjlll HlIlje onacaa-nperexsa AenaTHOCT
38.21 TpeTMaH III onnara-se ornana KOjlll HlIlje onacas
38.12 CKynJbal-be onacsor ornaaa
- caKynJbal-be onaCHor omaAa:
* 6 IIIon ow Kill onacaa OTnaA
38.22 TpeTMaH III onnara-se onacaor ornana
- TpeTMaH III oanaraa,e aarposa-uex IIlnlll yrlllHynlllx >KIIlBOTlIll-baIIInpyror KOHTaMIIlHlIlpaHor ornaaa
37.00 YKnal-bal-be omaAHIIlX BOAa
- npa>Kl-bel-be III I.IlIlwnel-be CenTlIll.IKIIlX jaMa III pesepaoapa, waXTOBa III KaHanIll3a~IIlOHIIlX jaMa;
OAP>KaBal-bexeMlIljcKlIlx roanera
81.21 Ycnyre penosuor I.IlIlwnel-ba arpaaa
81.29 Ycnyre ocranor I.IlIlwnel-ba
- I.IlIlwnel-be ynvua, YKnal-bal-be caera III neaa
81.22 Ycnyre ocranor I.IlIlwnel-ba arpana III onpeve
81.30 Ycnyre ypef]el-ba III onpxaaau.a oxonuse
43.12 nplllnpeMHa rpaaanuurra
- paur-nuuhasa-se rpaAlIlnlllWTa
96.09 OCTane HenOMeHYTe nllll.lHe ycnY>KHe AenaTHOCTIIl

- ycnyre 36pllll-baBal-ba KynHlIlx Jby6l1lMa~a (craeurra] III IIIcxpaHa, -reuirsa-se, I.IYBal-be III
rpeaupa-se).

OBe AenaTHOCTIIl npenyseha cy OA onurrer IIlHTepeca."



/
4naH 3.

4naH 11. Mel-ba ce VlrnacVI :

.Ilpenyaehe MO>Ke06aBJbaTVI VIcneaehe AenaTHOCTVI:
01.30 rajel-be caauor MaTepVljana
01.61 YcnY>KHe AenaTHOCTVI y raje-sy ycesa VIsacaaa

-peAOBHa Hera ycesa VIsacaaa .
02.10 rajel-be wyMa VIOCTane WYMapCKe AenaTHOCTVI
47.79 Tproaaua Ha Mano nonOBHOM p060M y nponaeunuaraa
38.31 AeMOHTa>Ka onynnaa
38.32 nOHosHa ynorpeba paaepcraavx MaTepVljana
43.11 Pywel-be o6jeKaTa
45.20 OAP>KaSal-be VInonpasxa MOTOPHIi1XS03~1na
46.77 Tproauaa Ha senaxo ornauaraa ~1OCTal...\VlMa
47.76 Tprosaua Ha Mano uaeheu, CaAHVll...\aMa,CeMel-beM, f)y6pVlsVlMa,
xpaHoM aa KyliHe Jby6V1Ml...\ey cneuajanaaosauav nponaexauava
71.20 TexHVl4Ko VlcnVlTVlSal-beVIauarmse

nepVloAVl4HO VlcnVlTVlSal-beVlcnpasHocTVI MOTOPHVlXS03V1na
96.01 Ilpa-se VIxeMVljcKo 4V1Wliel-be TeKCTVlnHVlXVIKp3HeHV1xnpoaseona.

• 1

KyliHVlM lby6V1Ml...\VlMaVI

Ilpenysehe MO>Ke 06aSJbaTVI VI npyre AenaTHOCTVI yrspheae cTaTYToM y3 carnacuocr
ocuasa-ra."

4naH 4.

Y 4naHY 15. Mel-ba ce craa 1. VI rnaca:

"OCHOSHVI xarnrran npeAY3elia YTspf)eH je OAnYKoM 0 oCHVlsal-bY Jaauo KOMYHanHor'
npenyaeha "MeAVIaHa"-HVlw."

4naH 5.

4naH 20. Melba ce VI rnaca :

"HaA30pHVI OA6op VlMa TpVl -maua xoje VlMeHyje VIpaapeurasa Ckynurrnaa rpana.
JeAaH 4naH HaA30pHor OA6opa VlMeHyje ce Vl3 penosa aanocneuax Ha npennor

penpeaeararnenvix cVlHAVIKaTa.
Y cVlTyal...\VljVlxaaa He nocroju 3ajeAHVl4KVI npennor, KaHAVlAaT aa -rnaua HaA30pHoi oA6opa

Vl3pena sanocneaax yrsphyje ce Ha OCHOSYpesynrara rajaor VInViCMeHor maca-sa aanocneanx y
npenyaehy."

4naH 6.

CTaTYT 0 Vl3MeHVI VI AonYHaMa CTaTYTa Jasuor KOMYHanHor npeayseha "MeAVIaHa" - HVlw
cryna Ha caary OCMor AaHa OA naaa o6jaBJbVlSal-ba Ha ornaCHVlM 'rafinajaa npeayaeha, a 6V1lie
o6jaSJbeH no Ao6V1jal-bY carnaCHOCTVI Ckynurraue rpana Hnura.

HAA30PHV1 OA60P JKn "MEAV1AHA" HV1W



 
ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“-НИШ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ 
 
 

 
 

Члан 7. 
 

Предузеће заступа и представља Директор, у границама својих 
овлашћења које се уписују у регистар привредних субјеката. 

 
 

Члан 10. 
 

Делатност предузећа је: 
38.11 Скупљање отпада који није опасан-претежна делатност 
38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан 
38.12  Скупљање опасног отпада 
- сакупљање опасног отпада: 
* биолошки опасан отпад 
38.22 Третман и одлагање опасног отпада 
- третман и одлагање затрованих или угинулих животиња и другог 
контаминираног отпада 
37.00 Уклањање отпадних вода 
- пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и 
канализационих јама; одржавање хемијских тоалета 
81.21 Услуге редовног чишћења зграда 
81.29 Услуге осталог чишћења 
- чишћење улица, уклањање снега и леда 
81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме 
43.12 Припремна градилишта 
- рашчишћавање градилишта 
96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности 
- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана, чешљање, чување 
и тренирање). 
Ове делатности предузећа су од општег интереса. 
 
 

Члан 11. 
 



Предузеће може обављати и следеће делатности: 
47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама 
38.31 Демонтажа олупина 
38.32 Поновна употреба разврстаних материјала 
46.77 Трговина на велико отпацима и остацима 
45.20 Одржавање и поправка моторних возила 
71.20 Техничко испитивање и анализе 
- периодично испитивање исправности моторних возила 
96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа 
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом  уз 
сагласност оснивача. 
 

Члан 15. 
 

 Основни капитал Предузећа утврђен је Одлуком о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 
29/2010-пречишћен текст, 2/2012 и 38/2013). 
 

Члан 20. 
 

 Надзорни одбор има три члана које именује и разрешава Скупштина 
Града. Једног члана Надзорног одбора предлажу запослени у предузећу. 
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