
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013, 95/2016 и 98/2016) 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 28.09.2016. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 
 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног 
одбора ЈКП ''Обједињена наплата'' Ниш о расподели добити остварене у 2015. 
години и утврђене Извештајем о пословању са Финансијским извештајем ЈКП 
''Обједињена наплата'' за 2015. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
''Обједињена наплата'' Ниш о расподели добити остварене у 2015. години и утврђене 
Извештајем о пословању са Финансијским извештајем ЈКП ''Обједињена наплата'' за 
2015. годину 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 Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Јелена Стојановић, директор ЈКП „Обједињена 
наплата“ Ниш. 
 
Број: 1366-31/2016-03 
У Нишу, 28.09.2016. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 



 На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'', број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008) и члана 31. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и 
накнада  ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној         2016. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I  Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Обједињена 
наплата'' Ниш о расподели добити остварене у 2015. години и утврђене 
Извештајем о пословању са Финансијским извештајем ЈКП ''Обједињена 
наплата'' за 2015. годину, број 00-4949-2 од 20.06.2016. године. 

 
II  Решење доставити: Јавном комуналном предузећу за обједињену 

наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Управи за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
Број: 
У Нишу,              2016. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Мр Раде Рајковић 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Надзорни одбор ЈКП ''Обједињена наплата'' Ниш је на седници 
одржаној дана 20.06.2016. године донео Одлуку о расподели добити 
остварене у 2015. години и утврђене Извештајем о пословању са 
Финансијским извештајем ЈКП ''Обједињена наплата'' за 2015. годину, број 
00-4949-2 и исту доставио Управи за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај на даљи поступак. 

Наведеном Одлуком врши се расподела остварене добити у износу од 
1.352.271,16 динара бруто, односно 955.257,52 динара нето, на следећи начин: 

- износ од 477.628,76 динара ће се уплатити оснивачу на рачун прописан 
за уплату јавних прихода, 

- износ од 477.628,76 динара распоређује се на резерве. 
Имајући у виду да је Одлука о расподели добити усвојена и достављена 

оснивачу у складу са чланом 22. Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник РС'', број 15/2016), чланом 37. Статута Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша", број 88/2008) и чланом 31. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и 
других услуга и накнада  ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-
пречишћен текст), Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
је израдила нацрт решења као у диспозитиву. 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

    ЗАМЕНИК  НАЧЕЛНИКА 
 
 

                   Хранислав Ђорђевић 
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