
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), 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) 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 10.01.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других 
услуга и накнада. 
 
 II Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада 
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Владислава Ивковић, начелница Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
 
Број: 18-5/2012-03 
 
У Нишу, 10.01.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



На основу члана 4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07-др.закон) и члана 37. Статута 
Града Ниша ("Службени глист Града Ниша", број 88/08) 
 Скупштина Града Ниша, на седници од  ___________ 2012. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ, СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању  Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, 
стамбених и других услуга и накнада, ("Службени лист Града Ниша", број 29/10- пречишћен текст),  
члан 4 мења се и гласи: 
       „Члан 4. 
Делатност Јавног комуналног предузећа је: 
 
63.11 Обрада података, хостинг и сл. 
- делатност целокупне обраде података које доставља корисник и израде специјализованих извештаја 
на бази података набављених од клијената, као и уношење података.“ 
 
       Члан 2. 
 

После члана 4 додаје се члан 4а који гласи: 
 
     „Члан 4а. 
 

Јавно комунално предузеће може обављати и  делатност: 
 

66.19 Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских 
фондова 
-Обрада финансијских трансакција, клиринг и салдирање, укључујући трансакције обављене 
кредитним картицама. 
 
Јавно комунално предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз сагласност 
оснивача.“ 
  

Члан 3. 
 

Предузеће је дужно да усклади Статут са одредбама ове одлуке у року од 60 дана, од дана њеног 
ступања на снагу. 
 
      Члан 4. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ниша". 
 

Број: ______________________ 
У Нишу,__________ 2012.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 и допуни Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и 
других услуга и накнада, Ниш  су члан 4 Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, број 
25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члан 37 Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“ број 88/2008), којима су утврђена овлашћења 
јединице локалне самоуправе у вези са оснивањем јавних предузећа за 
обављање комуналних делатности. 

Ступањем на снагу Закона о класификацији делатности („Службени 
гласник РС“, број 104/09) и доношењем Уредбе  о класификацији делатности 
(„Службени гласник РС“, број 54/2010) настала је обавеза усклађивања шифара 
делатности јединица разврставања са шифрама делатности по Уредби  о 
класификацији делатности. 

На основу наведеног, Управа за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај, израдила је нацрт Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других 
услуга и накнада Ниш. 

 
 
 

УПРАВА ЗАКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

 

У Нишу, 
новембра  2011. године 

НАЧЕЛНИК 
 
 

Владислава Ивковић 
 



  
 

 
 
 
 

Одлука 
о оснивању Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату 

комуналних,стамбених и других услуга и накнада ("Службени лист Града Ниша", 
број 29/2010-пречишћен текст)  

-члан који се мења- 
 
 

 
  
 
 

 
Члан 4. 

 
 Делатност Јавног комуналног предузећа је: 

 72300  Обрада података 
-  обрада података на основу корисникових или властитих програма,  
- комплетна обрада података  
- услуге уношења података 

 67130  Помоћне активности у финансијском посредовању на другом месту непоменуте 
 Јавно комунално предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз 
сагласност Скупштине Града. 
 


