На основу члана 4 Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и
108/2005 ), члана 8 Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник
РС'', бр.16/97 и 42/98 ), члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", број 88/2008)
Скупштина Града Ниша, на седници од
2009. године, доноси
OДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«ГОРИЦА» НИШ
Члан 1
Град Ниш оснива Јавно комунално предузеће эа уређење и одржавање
паркова, зелених и рекреационих површина, гробаља и сахрањивања,
хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализацијe и јавнe расветe.
Члан 2
Пословно име Јавног комуналног предузећа је: Јавно комунално предузеће
„ГОРИЦА" Ниш.
Скраћено пословно име је: ЈКП " ГОРИЦА" Ниш.
Члан З
Седиште Јавног комуналног предузећа је у Нишу, Тврђава бб.
Јавно комунално предузеће не може променити седиште без сагласности
Скупштине Града.
Члан 4
Делатност Јавног комуналног предузећа је:
01412 Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
01413 Остале пољопривредне услуге
•

Орезивање дрвећа и шишање живице

45110 Рушење и разбијање објеката; земљани радови
45340 Остали инсталациони радови

•

осветљавање
и
сигнални
45440 Бојење и застакљивање

системи

на

путевима

-бојење објеката нискоградње укључујући и бојење ознака на путевима и
просторима за паркирање
63214 Услуге у друмском саобраћају
•

пратеће активности везане
паркиралишта и гаража

за

рад

путева,

мостова,

тунела,

67130 Помоћне активности у финансијском посредовању, на другом месту
непоменуте
74402 Остале услуге рекламе и пропаганде
93030 Погребне и пратеће активности
•
•
•
•

Сахрањивање и спаљивање људских лешева и пратеће активности
припрема лешева за сахрањивање, спаљивање, балсамовање и услуга
гробара
сахрањивање и спаљивање
изнајмљивање опремљеног погребног простора на гробљу

Ове делатности предузећа су од општег интереса.
Предузеће може обављати и следеће делатности:
01121 Гајење цвећа, украсног биља и другог садног материјала
26700 Сечење, обликовање и обрада камена
50200 Одржавање и оправка моторних возила
52480 Остала трговина на мало у специјализованим продавницама
•
•
•

цвеће, саднице, семе и ђубрива
сувенири и религиозни предмети
стакло, порцелан
93010 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета

Јавно комунално предузеће може обављати и друге делатности утврђене
статутом уз сагласност Скупштине Града.

Члан 5
За оснивање и почетак рада Јавног комуналног предузећа одређује се
оснивачки улог у износу од 500 (словима: петстотина) евра, у динарској
противвредности по средњем курсу на дан уплате.
Члан 6
Јавно комунално предузеће стиче средства за обављање делатности:
•
•
•
•
•

из буџета Града
из цене комуналних услуга
из цене других услуга
из кредита
из осталих прихода и извора.
Члан 7

Имовину Јавног комуналног предузећа чине права својине на покретним и
непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга
имовинска права, као и право коришћења средстава и добара у државној
својини, односно добара од општег интереса.
Средства и добра у државној својини Јавно комунално предузеће може
користити и управљати њима, у складу са законом, овом одлуком и другим
прописима Града.
Члан 8
Органи Јавног комуналног предузећа су управни одбор, директор и надзорни
одбор.
Управни одбор и директор Јавног комуналног предузећа чине управу
предузећа.
Члан управе Јавног комуналног предузећа и надзорног одбора не може бити
лице за које наступи случај прописан законом за искључење и ограничење
избора или неспојивости функција.
Члан 9
Управни одбор има шест чланова које именује и разрешава Скупштина Града.
Два члана управног одбора предлажу запослени у Јавном комуналном
предузећу на начин утврђен статутом Јавног комуналног предузећа.
Управни одбор Јавног комуналног предузећа именује се на четири године.
Решењем о именовању управног одбора одређује се председник и заменик
председника управног одбора.

Решењем о именовању управног одбора може се одредити да председник
управног одбора остварује права и обавезе из радног односа у Јавном
комуналном предузећу.
Члан 10
Управни одбор, у складу са законом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

доноси статут
одлучује о статусним променама
доноси годишњи програм пословања
утврђује пословну политику
усваја годишњи обрачун и извештај о пословању
одлучује о расподели годишње добити
одлучује о улагању капитала
одлучује о повећању и смањењу основног капитала
доноси инвестиционе одлуке

10.
одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим
предузећима
11.
одлучује о оснивању нових предузећа
12.
доноси акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог
капитала у акцијама
13.
доноси програм и одлуку о својинској трансформацији
14.
одлучује о располагању акцијама и уделима
15.
одлучује о прибављању и отуђењу имовине веће вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности од општег интереса
16.
одлучује о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава
обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса
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 и статутом.

Скупштина Града, даје сагласност на одлуке управног одбора из става 1. овог
члана, тачке 1, 2, 3, 5, 6,11,12 и 13, а извршни орган Града на одлуке из тачке
7, 15 и 16.
Члан 11
Директор Јавног комуналног предузећа води пословање, заступа предузеће,
стара се о законитости рада и одговара за законитост рада предузећа, доноси
акт о систематизацији уз сагласност Управног одбора и врши друге послове
утврђене законом и Статутом.
Директора Јавног комуналног предузећа именује и разрешава Скупштина града.
Директор се именује на четири године.

Члан 12
Надзорни одбор има три члана.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина
Града.
Једног члана надзорног одбора предлажу запослени на начин утврђен
Статутом.
Чланови надзорног одбора бирају се на четири године.
Надзорни oдбор врши послове предвиђене законом и Статутом.
Члан 13
Јавно комунално предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом
имовином.
Чланови управе Јавног комуналног предузећа и надзорног одбора одговарају за
штету коју својом одлуком проузрокују предузећу, повериоцима и оснивачу у
случајевима и под условима утврђеним законом.
Члан 14
У случају штрајка, у Јавном комуналном предузећу се мора обезбедити
минимум процеса рада у обављању делатности од јавног интереса.
Минимум процеса рада утврђује Скупштина Града у складу са законом.
Градоначелник, на предлог управе надлежне за комуналне делатности, у
случају поремећаја у пословању предузећа, може предузети мере прописане
законом и одлукама града, ради обезбеђења услова за несметано
функционисање предузећа и обављање делатности од општег интереса.
Члан 15
Права и обавезе запослених из радног односа, цена рада, накнаде и
критеријуми за расподелу зараде запослених у Јавном комуналном предузећу
утврђују се колективним уговором који закључују синдикат запослених у
предузећу, директор предузећа и Градоначелник.
Члан 16
Јавно комунално предузеће је дужно да донесе Статут и друга акта у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17
Јавно комунално предузеће почеће са радом по преузимању средстава и
опреме као и запослених радника ЈКП "Медиана"Ниш, који су обављали
послове уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих површина,
гробаља, сахрањивања и услуга одржавања хоризонталне, вертикалне и
светлосне сигнализације.
Преузимање средстава, опреме, као и запослених радника из ЈКП "Медиана"
Ниш, извршиће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 18
Запослени ЈКП "Медиана" Ниш који су обављали заједничке послове на нивоу
предузећа и у оквиру правног и економског сектора, као и техничког сектора на
пословима одржавања декорације, мобилијара и малих радних машина, биће
такође преузети у новоосновано предузеће сразмерно њиховом учешћу у
обављању
послова
и
остваривању
прихода.
Члан 19
Мађусобна права и обавезе JKП "Медиана" Ниш и ЈКП "Горица" Ниш
регулисаће се посебним уговором при чему сваки правни субјект задржава
имовину коју је унео у оснивачки капитал JKП "Медиана" Ниш, а заједнички
стечена имовина припашће им сразмерно учешћу у њеном стицању, према
завршном рачуну ЈКП“Медиана“ Ниш на дан 31.12.2008.год.
Члан 20
Све одлуке које се тичу пословања и рада ЈКП “Медиана“ Ниш у периоду од
дана доношења ове Одлуке до почетка рада ЈКП "Горица" Ниш доносиће
договорно управе оба предузећа.
Члан 21
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Града Ниша.''
Број:
У Нишу
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф.др. Миле Илић

