
        На основу члана 8 Закона о комуналним делатностима ((„Службени гласник РС“, 
број 16/97 и 42/98) и члана 37 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _________ године, доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "МЕДИАНА" НИШ 
 
 

Члан 1 
 
 У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш 
(„Службени лист Града Ниша“, број 2/2001), члан 3 мења се и гласи:  
 " Делатност предузећа је: 
 90000 Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности 

- сакупљање смећа, старих ствари, коришћених предмета и отпадака 
- одвоз отпадака 
- одстрањивање отпада спаљивањем или на друге начине 
- одлагање отпадака 
- пражњење и чишћење септичких јама 
- уклањање отпада из посуда за отпатке на јавним местима 
- чишћење и поливање улица, стаза и паркиралишта 
- отклањање снега и леда са градских улица и паркиралишта и посипање соли 

и песка 
74700  Чишћење објеката 

- унутрашње чишћење зграда свих врста 
- чишћење димњака, камина, пећи, шпорета, пећи  за спаљивање отпада, 

котлова, вентилационих и издувних уређаја 
67130 Помоћне активности у финансијском посредовању на другом месту непоменуте 
72300 Обрада података 
74402 Остале услуге рекламе и пропаганде 
45110 Рушење и разбијање објеката 
01420 Услуге у узгоју животиња, осим ветеринарских услуга 

- смештај и нега животиња, кафилерија 
01500 Одговарајуће услуге 

- хватање и уништавање паса и мачака луталица 
     -   нешкодљиво уклањање животињских лешева  
 
     Ове делатности предузећа су од општег интереса." 
 

Члан 2 
 

Члан 4 мења се и гласи: 
" Предузеће може обављати и следеће делатности: 

37100 Рециклажа металних отпадака и остатака 
- обрада металних отпадака и остатака коришћењених или некоришћењих, 
припремљених у таквом облику да су погодни за поновну употребу 

37200 Рециклажа неметалних отпадака и остатака - обрада неметалних отпадака и 
остатака коришћених или некоришћених, припремљених у таквом облику да су 
погодни за поновну употребу 

51570 Трговина на велико отпацима и остацима 



50200 Одржавање и оправка моторних возила 
93010 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета.  

 
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом  уз сагласност 

оснивача." 
 

Члан 3 
 

Члан 12 мења се и гласи: 
" Управни одбор, у складу са законом :  

1. доноси статут; 
2.  доноси годишњи програм пословања, дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја; 
3. одлучује о статусним променама и промени облика предузећа; 
4. одлучује о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава 

обезбеђења за послове који нису из оквира делатноси од општег интереса; 
5.  одлучује о расподели годишње добити; 
6. одлучује о улагању капитала у друга друштва капитала; 
7. одлучује о повећању и смањењу основног капитала; 
8. доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања, као и 

инвестиционе одлуке; 
9. одлучује о оснивању зависног друштва капитала; 
10. доноси акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у 

акцијама, иницијативу и програм за приватизацију, проспект приватизације; 
11. одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела у јавном 

предузећу или куповини удела у другом предузећу, односно привредном 
друштву;  

12. одлучује о прибављању и отуђењу имовине предузећа веће вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од општег интереса;  

13. усваја извештаје о пословању предузећа 
14. доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.); 
15. усваја годишњи обрачун; 
16. утврђује пословну политику; 

     17. утврђује зараду директора и председника Управног одбора и накнаду за рад 
чланова Управног одбора, председника и чланова Надзорног одбора; 

18. доноси друге одлуке у складу са законом, градским прописом и Статутом; 
 
На одлуке из тачака 1 до 13  из претходног става,  сагласност даје Скупштина 

Града Ниша, а на одлуку из тачке 14 Градско веће Града Ниша." 
 

 
Члан 4 

 
У члану 17,  став 3 мења се и гласи:  
" Ако се у предузећу у случају штрајка не обезбеди минимум процеса рада, а 

услед тога би  могла да наступи непосредна опасност или изузетно тешке последице за 
живот и здравље људи и безбедност имовине, надлежни орган Града дужан је да без 
одлагања предузме мере предвиђене Законом о комуналним делатностима." 

 
 



Члан 5 
 

 Члан 18 мења се и гласи:  
 "Права и обавезе запослених из радног односа, цена рада, критеријуми за  
расподелу зараде запослених у предузећу утврђују се колектвним уговором који 
закљућују представници репрезентативних синдиката запослених у предузећу, 
директор и Градоначелник.“ 
 

Члан 6 
 
 Обавезује се ЈКП "Медиана" да усклади своје акте са одредбама ове одлуке у 
року од 30 дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

Члан 7 
 

 Овлашћује се Служба за послове Скупштине Града да сачини и објави  
пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш. 
 

Члан 8 
 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Ниша“. 
 
 
 
Број:______________ 
У Нишу, дана _________ године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

                                                                                                     Председник 
 
                                                                                              Проф. др Миле Илић 
 


