
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008 и 143/2016), 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 05.12.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама
Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2017. годину

II Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма
пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2017. 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 Владислава Ивковић - Градска управа Града Ниша – Секретаријат
за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Јелена Стојановић, директор
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш.

Број: 1507-18/2017-03
У Нишу, 05.12.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић



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 25. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других
услуга и накнада (''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 о изменама Програма пословања ЈКП
„Обједињена наплата“ Ниш за 2017. годину број 00-6623 од 16.11.2017. године.

II

Решење доставити: ЈКП „Обједињена наплата“ 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 „Обједињена наплата“ Ниш донео је Програм о
изменама Програма пословања „Обједињена наплата“ Ниш за 2017. годину
број 00-6623 од 16.11.2017. године и исти је достављен Секретаријату за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу
добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Наведена измена Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за
2017. годину извршена је у циљу обезбеђења финансијских средстава за
исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног
положаја запослених у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за
јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
(„Сл.гласник РС“, број 36/2017). С обзиром да је ово право утврђено у
2017.години, средства за исплату нису могла бити планирана Програмом
пословања предузећа за 2017. годину.

Средства за исплату солидарне помоћи запосленима по наведеном
основу, са припадајућим порезом, у износу од 3.500.000 динара, обезбеђују се
повећањем сопствених извора финансирања предузећа у делу осталих
пословних прихода.

Након наведених измена, финансијски резултат предузећа остаје
непромењен.

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

СЕКРЕТАР

Владислава Ивковић
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