
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС”, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 69. Закона о јавним 
предузећима  („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019)  и члана 29. 
Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију 
“Наиссус“ Ниш (''Службени лист Града Ниша'', број 145/2016-пречишћен 
текст), 

Градско веће Града Ниша, на седници 05.05.2021. године, доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 
 

Даје се сагласност на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш 
о ценама воде и одвођења отпадних вода, број 10368/1-2 од 26.03.2021. 
године.  

 
II 
 

Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа 
Града Ниша о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Наиссус" Ниш о ценама воде и канализације број 
14403/1-3 од 28.05.2015. године (''Службени лист Града Ниша'', број 
56/2015). 

  
 

III 
 

Решење Градског већа Града Ниша и Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Наиссус“ Ниш о ценама воде и одвођења отпадних вода, број 10368/1-2 од 
26.03.2021. године објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 

 
 
Број: 516-3/2021-03 
У Нишу, 05.05.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                            ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

 
          Драгана Сотировски 

 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Надзорни одбор ЈКП „Наиссус“ Ниш донео је Одлуку о ценама воде и 

одвођења отпадних вода, број 10368/1-2 од 26.03.2021. године, и иста је са 
образложењем и мишљењем Саветодавног тела достављена Градској управи 
за комуналне делатности и инспекцијске послове, ради спровођења 
процедуре за давање сагласности Градског већа. 

Полазећи  од елемената за формирање цене, који су прописани 
Законом о комуналним делатностима, а имајући у виду расходе, односно 
планирана улагања предузећа у санацију и реконструкцију објеката 
неопходних за стабилност и поузданост система водоснабдевања и 
каналисања, као и то да је од последње промене цена, 2015. године, значајно 
повећан број корисника са индивидуалним мерењем утрошене воде и да су 
повећани трошкови одржавања,  предузеће је предложило измену важећих 
цена воде и одвођења отпадних вода. 

Узевши у обзир калкулативне елементе, односно трошкове на име 
електричне енергије, горива, амортизације, бруто зарада, пореза и 
доприноса, основног материјала, резервних делова, инвентара и текућег 
одржавања, који утичу на цене воде и одвођења отпадних вода, као и начело 
непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, 
предузеће је предложило повећање цена воде и одвођења отпадних вода, и 
то: за домаћинства за 19,79 %, за кориснике чији се трошкови финансирају 
на терет буџета Града Ниша и градских општина за 13,71%, док за 
категорију „остали корисници“, цене остају непромењене. 

У складу са Законом о комуналним делатностима наведена одлука 
Надзорног одбора са образложењем промене цена објављена је  на огласној 
табли и на сајту Града Ниша.   

Саветодавно тело ЈКП“Наиссус“ Ниш је, у складу са чланом 83. став 4. 
Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 62/2014, 6/2016-
др.закон и 44/2018-др.закон), дало Мишљење број 10362/1 од 26.03.2021. 
године, којим је предлог Одлуке Надзорног одбора о ценама воде и 
одвођења отпадних вода, оцењен оправданим.  

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове је, 
разматрајући наведену одлуку, констатовала да су достављени акти у складу 
са прописима који регулишу процедуру доношења, те је имајући у виду 
наведено, израђено решење као у диспозитиву. 

 
       ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
                            

                            
                            В.Д. НАЧЕЛНИКА 

  
 
                    Снежана Јовановић 
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