
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008) и  члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 

Градско веће Града Ниша, на седници од 09.01.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I Покреће се поступак за измену оснивачких аката јавних и јавних комуналних 
предузећа  у  циљу  усаглашавања  са  Законом  о  јавним  предузећима  („Службени 
гласник РС“, број 119/2012).

II За  послове  координације  у  припреми  измена  оснивачкиха  аката  између 
ресорних управа и јавних и јавних комуналних предузећа, образује се Радни тим у 
саставу:

1. доц. др Mилош Банђур, члан Градског већа Града Ниша
2. Иван Николић, секретар Скупштине Града Ниша
3. Нађа Марковић, секретар Градског већа Града Ниша
4. Миодраг  Брешковић,  по  овлашћењу  –  начелник  Управе  за  комуналне 

делатности, енергетику и саобраћај,
5. Милена Костић, помоћник начелника Службе за послове Градоначелника.

У  раду  Радног  тима,  по  позиву,  учествују  представници  јавних  и  јавних 
комуналних предузећа, чији је оснивач Град Ниш.

III Задатак Радног тима је да координира и прати активности на усаглашавању 
оснивачких аката са Законом о јавним предузећима и важећим прописима.

Радни  тим  дужан  је  да  о  предузетим  активностима  редовно  обавештава 
председника Градског већа Града Ниша.

IV Стручне и административно -  техничке послове за потребе Радног тима 
обављаће Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

IV Закључак  доставити:  члановима  Радног  тима,  ресорно  задуженим 
члановима Градског већа, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, 
Управи  за  имовину  и  инспекцијске  послове,  Управи  за  планирање  и  изградњу, 
Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и архиви Градског 
већа.

Број: 22-13/2013-03
У Нишу,  09.01.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Законом о јавним предузећима, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, 
број 119/2012 од 17.12.2012. године, прописано је да су оснивачи јавних предузећа 
дужни да ускладе оснивачка акта тих предузећа са одредбама овог закона у року од 
два месеца од дана ступања на снагу овог закона.

На  основу горе  наведеног,  Градско  веће  Града  Ниша покреће  поступак  за 
измену  оснивачких  аката  јавних  и  јавних  комуналних  предузећа  у  циљу 
усаглашавања са Законом о јавним предузећима и важећим прописима.

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић


