
На основу члана 56 тачка 1 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),

Градско веће Града Ниша, на 35. седници од 22. јануара 2009.године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  комуналним 
делатностима.

II Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  комуналним  делатностима 
упућује се Скупштини Града на доношење.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Срђан Васковић, члан Градског већа.

 
Број: 73/1/2009-03
У Нишу, 22.01.2009.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                              Председник 

                                                                                               мр Милош Симоновић



На  основу  члана  4,  12  и  13  Закона  о  комуналним  делатностима 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 16/97 и 42/98) и члана 37 Статута 
Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници од          2009. године,    донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ 

ДЕЛАТНОСТИМА

Члан 1

У Одлуци о комуналним делатностима (''Службени лист града Ниша'', број 
32/2007), у члану 14 став 2, речи: " председник Скупштине града или лице које 
он овласти "  замењују се речју: "Градоначелник". 

Члан 2

У члану 27 став 1, члану 28 и члану 37 став 1 алинеја 2  речи: ''Скупштине 
града" замењују се речима: ''Градског  већа". 

Члан 3

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана   од дана објављивања у 
''Службеном листу Града Ниша''.

Број: 
У Нишу,              2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                          Председник

                           Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о комуналним 
делатностима  садржан  је  у  члану  2,  12  и  13  Закона  о  комуналним 
делатностома ( "Сл. гласник РС", бр.16/97 и бр.42/98), којима је прописано 
да  Град,  тачније  Скупштина града  или органкоји она овласти уређује  и 
обезбеђује  услове  обављања,  као  и  начин  и  огранизовање  поверавања 
обављања  комуналних делатности  и  прописивање  услова  за  коришћење 
комуналних производа.

Одлуком  о  изменама  Одлуке  о  комуналним  делатностима 
предвиђене су промене  у оквиру надлежности за закључење Уговора о 
поверавању обављања комуналне делатности. Наиме, чл. 14 ст. 2 важеће 
Одлуке  о  комуналним  делатностима  предвиђа  надлежност  председника 
Скупштине  града  или  лица  које  он  овласти  за  закључење  уговора  о 
поверавању.  Одлуком  о  измени  предвиђено  је  да  Градоначелник  у  име 
града  потписује Уговор о поверавању обављања комуналне делатности. 
Овакво решење је складу са чланом 6 Статута града Ниша, који предвиђа 
да град представља и заступа Градоначелник.

Усаглашавање је извршено и у домену одређивања надлежности за 
давање сагласности на одлуке управних одбора јавних предузећа којима се 
утврђују  или  мењају  цене  комуналних  производа  и  услуга.   Претходно 
важећим прописима било је предвиђено да Скупштина града непосредно 
даје сагласност на поменуте одлуке управних одбора, док је овим изменама 
у том домену утврђена надлежност Градског већа града Ниша, као органа 
Града  који  по  овлашћењу  Скупштине  града  даје  сагласност  што  је 
усаглашено и са  чланом 23 Закона о комуналним делатностима.

Нова  решења  утврђена  Одлуком  о  измени  Одлуке  о  комуналним 
делатностима  допринеће   ефикаснијем  раду,  како  растерећењем 
Скупштине  Града  Ниша,  тако  и  бржем  и  рационалнијем  остваривању 
функција Градоначелника и Градског већа, предлажемо доношење Одлуке 
о измени Одлуке о комуналним делатностима.

                                                                         В. Д.   НАЧЕЛНИКА
                                                    УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
                                                               ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

                                                                          Дејан Јовановић


