
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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 ГрадаНиша“, број 125/2008), 

 
 Градско веће Града Ниша, на седници од  12.08.2019 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 2019. годину. 

 
 

II      Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма 
пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. 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 Снежана Марковић,  извршни директор ЈКП“ Наиссус“ Ниш и 
Владислава Ивковић, секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и 
саобраћај - Градске управе Града Ниша.  
 
 
 

Број:  763-4/2019-03 
У Нишу, 12.08.2019. 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, 143/2016 и 18/2019) 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 о изменама Програма пословања ЈКП 

“Наиссус“ Ниш за 2019. годину број 24602/1-3 од 23.07.2019. године. 
 
 

II 
 

Решење доставити: ЈКП “Наиссус“ Ниш, Градској управи-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 2019. годину број 24602/1-3 од 
23.07.2019. године и исти је достављен Секретаријату за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања 
сагласности Скупштине Града као оснивача. 
 Програм о изменама Програма пословања ЈКП “Наиссус“ Ниш за 2019. 
годину израђен је у циљу усаглашавања са препорукама Државне ревизорске 
институције у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада 
запослених, као и усаглашавања са колективним уговором и динамиком и 
стуктуром набавке добара, радова и услуга.  
 У оквиру планираних финансијских показатеља за 2019. годину, 
предузеће изменом Програма планира повећање прихода на износ од 
1.658.404.302 динара, расходе у износу од 1.645.185.288 динара, што је све 
условило измене у обрасцима поглављa 4 “Планирани извори прихода и 
позиције расхода по наменама“. 
 Програмом  је планиран пројекат Израде катастра индустријских 
загађивача који испуштају отпадне воде у НИКАС и који ће бити реализован 
након измене Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине града Ниша за 2019. годину и по добијању сагласности 
Министарства заштите животне средине Републике Србије. 

Повећање расхода условљено је и усклађивањем вредности остале 
имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха, а у складу са 
Правилником о рачуноводству, Законом о рачуноводству и Међународним 
рачуноводственим стандардима. 

У поглављу 6 „План зарада и запошљавања“ извршено је усаглашавање 
структуре запослених са важећим актима предузећа, имајући у виду измену 
правилника о организацији и систематизацији у предузећу, који је донет по 
усвајању Програма пословања ЈКП „Наиссус“ за 2019. годину, при чему 
политика запошљавања и број запослених у предузећу остаје иста и у складу 
са важећим прописима.  

Укупно планирана средства за набавку добара, радова и услуга у 2019. 
години нису мењана, али је извршено усаглашавање кварталне динамике и 
структуре набавке. 

Секретаријат за финансије је на Програм о измени Програма пословања 
ЈКП “Наиссус“ Ниш за 2019. годину доставио мишљење број 11-1831/2019 од 
02.08.2019. године. 
  



 Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је 
разматрајући достављени Програм, утврдио да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву. 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
                               

   СЕКРЕТАР 
 
  

                             Владислава Ивковић 
 




































































































	4-1 Resenje GV - Izmena programa poslovanja Naissus
	4-2 Resenje SG - Izmena programa poslovanja JKP Naissus
	4-3 Izmena programa poslovanja JKP Naissus
	4-4 Obrazlozenje

