
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008 и 143/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) 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 15.06.2018. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама 
Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма 
пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину доставља се председнику Скупштине 
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
  

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Хранислав Ђорђевић, из Секретаријата за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај и Игор Вучић, в.д. директора ЈКП „Наиссус“ Ниш. 
 
 
 
 
Број: 737-21/2018-03 
У Нишу,  15.06.2018. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
 

Проф. др Милош Банђур 
 



  
На основу члана  59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 

РС", број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и члана 15. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш ("Службени 
лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _________ године, донела 
је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
                                                                                                                                                                                           
 
I 

 
Даје се сагласност на Програм o изменама Програма пословања ЈКП 

„Наиссус“ Ниш за 2018. годину број 15879/1, који је донео Надзорни одбор овог 
предузећа на седници одржаној 27.04.2018. године.  
 
 

II 
 

Решење доставити: ЈКП “Наиссус“ Ниш, Градској управи града Ниша- 
Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије. 

 
 

Број: _____________ 
 
У Нишу, ___________. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Мр Раде Рајковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
  Надзорни одбор ЈКП „Наиссус“ Ниш донео је Програм о изменама  
Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину број 15879/1од 
27.04.2018. године и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности 
Скупштине Града као оснивача. 
  Измена Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину врши се  
у циљу реализације Одлуке о допуни Одлуке о одређивању комуналних 
делатности од локалног интереса („Сл. лист Града Ниша“, број 139/2017), којом је  
„Превезивање и замена прикључних веза, реконструкција водоводних и 
канализационих мрежа и поновно повезивање приликом периодичног, редовног и 
ургентног одржавања и реконструкције јавних саобраћајница"проглашено 
делатношћу од локалног интереса. 

У смислу наведеног, извршена је измена Плана јавних набавки у делу 
набавке материјала и планирано повећање броја запослених, тако да је укупан 
број запослених у 2018. години 811, од чега 738 запослених на неодређено, и 73 
запослена на одређено време, у складу са Одлуком  о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. 
годину („Сл. лист града Ниша“, број 106/2017 и 18/2018). 

 Изменама Програма пословања извршена  је измена  у поглављу 4. 
„Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у тачки 4.1“ 
Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине“, у 
подтачки 4.1.1.“ Биланс стања на дан 31.12.2018.године“ у подтачки 4.1.2.“ 
Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2018. године“,и подтачки 4.1.3 „Извештај о 
токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2018. године“. У  тачки 4.2  
„Структура планираних прихода и расхода, мења се, с тим да укупан финансијски 
резултат предузећа остаје непромењен.  

Због планирања новог запошљавања, мењају се и „Трошкови запослених“, а 
у оквиру поглавља 6. „План зарада и запошљавања“ мења се Структура 
запослених по секторима/организационим јединицама, Квалификациона, 
старосна, полна структура, Динамика запошљавања.  

Секретаријат за финансије је израдио и доставио мишљење на наведени 
Програм, број 11-1058/2018 од  15.05.2018. године. 
  Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
је разматрајући достављени Програм, утврдио да је исти сачињен у складу са 
процедуром утврђеном важећим прописима и предлаже доношење решења као у 
диспозитиву. 

   ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША     
   СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

                                         ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
           

    ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 По овлашћењу начелника 
Градске управе Града Ниша 
 
       Хранислав Ђорђевић 

 
















































	21-1 Resenje GV - Izmene programa JKP Naissus
	21-2 Resenje SG - Izmene programa JKP Naissus
	21-3 Izmene programa JKP Naissus
	21-4 Obrazlozenje Izmene programa JKP Naissus

