
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 22.01.2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план
пословне стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа за водовод и
канализацију „Наиссус“ Ниш за период 2017-2027.

II Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију
„Наиссус“ Ниш за период 2017-2027. 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, Градска управа Града Ниша –
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Игор Вучић, в.д.
директора Jавно комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш.

Број: 77-7/2018-03
У Нишу, 22.01.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић



На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени
гласник РС", број 15/2016) 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 Дугорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за
период 2017-2027 број 7280/1, који је донео Надзорни одбор овог
предузећа на седници одржаној дана 03.03.2017. године.

II

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

Број: __________
У Нишу, __________ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење овог решења  садржан је у члану 69.
Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) и
члану 15. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и
канализацију „Наиссус“ Ниш („Службени лист Града Ниша", број
145/2016- пречишћен текст), који прописују да на дугорочне и
средњорочне планове јавних предузећа Скупштина Града Ниша, као
надлежан орган оснивача, даје сагласност.

Надзорни одбор ЈKП „Наиссус“ Ниш, у складу са чланом 59. став 1.
и чланом 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број
15/2016), који прописују обавезу јавног предузећа да донесе дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије и развоја, донео је Дугорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за водовод и
канализацију „Наиссус“ Ниш за период 2017-2027 број 7280/1 од
03.03.2017. године и исти је достављен Секретаријату за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај ради упућивања у процедуру добијања
сагласности Скупштине Града Ниша.

Планом су обухваћене следеће области: Профил предузећа, Законски
и стратешки оквир на националном и локалном нивоу, Стратешки правци
развоја и унапређења основних делатности у периоду 2017-2021 године,
Унапређење рада и организације предузећа, Кадровска политика и план
запослености, Политика  цена основних комуналних услуга, Оквирни план
инвестиција и инвестициона политика, као и Мере за реализацију
дугорочног плана.

Основ за израду Дугорочног плана представљају рачуноводствени
индикатори пословања (укупни приходи и расходи, број запослених,
књиговодствена вредност капитала итд.), као и индикатори који су у уској
вези са обављањем комуналних делатности од општег интереса (број
становника и општина покривених услугама водоснабдевања и
канализације, укупна дужина водоводних и канализационих цеви,
потрошња воде, број прикључака, количина прикупљених отпадних вода и
др.).

Предузеће планом дефинише дугорочне циљеве (очување
достигнутог нивоа пословања предузећа и развоја основних делатности),
као и кључне активности и мере потребне за достизање планираних
циљева (одржавање квалитета воде кроз рад Санитарне лабораторије и
ангажовање екстерних контрола квалитета и унапређење лабораторије
проширивањем постојећег обима акредитација за рад, увођење нових



технологија у производњи, одржавању и управљању технолошким
процесима; обнављањем средстава и опреме).

Кадровска политика и план запослености усаглашаваће се са
важећом регулативом у том домену, а имајући у виду обим и динамику
редовних активности на одржавању водоводне и канализационе мреже.

У одељку Политика цена основних комуналних услуга дефинисана је
ценовна политика на принципу пуног покрића трошкова, а истовремено се
планира уједначавање цена за све категорије  корисника постепеним
смањивањем распона у посматраном периоду и потпуним изједначавањем
2026. године.

Предузеће планира и инвестиције у циљу обезбеђења обављања
делатности дефинишући структуру потребних капиталних улагања, као и
набавку возила и опреме у функцији проширења делатности, као и замену
дотрајалих (амортизованих) возила, опреме као и инвестиционог
одржавања објекта.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај је разматрајући достављени материјал утврдио да је
исти у складу са важећим прописима који регулишу процедуру доношења
и израдио нацрт 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
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