
 
 
 
 
 
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  24.12.2016. године доноси 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм 
пословања ЈКП ''Наиссус'' Ниш за 2017. годину. 
  
 II  Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
''Наиссус'' Ниш за 2017. годину доставља се председнику Скупштине Града ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 

 III  За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређују се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Дејан Андрејевић, директор ЈКП за водовод и 
канализацију „Наиссус“ Ниш. 
 
 
 
Број: 2008-2/2016-03 
У Нишу,  24.12.2016. 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 11. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш 
(„Службени лист Града Ниша", број 51/2013- пречишћен текст, 5/2014 и 
135/2016), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _________              
године, донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
I 

 
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 

2017. годину број 48830/1-9, који је донео Надзорни одбор овог предузећа 
на седници одржаној 16.12.2016. године. 
 
 

II 
 

Решење доставити: ЈКП „Наиссус“ Ниш, Управи за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај, Управи за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке и Министарству привреде Републике 
Србије. 

 
 

Број: __________ 
У Нишу, __________ године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

              ПРЕДСЕДНИК 
 
 

               Мр Раде Рајковћ 
 
 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Надзорни одбор ЈКП „Наиссус“ Ниш, на седници одржаној 
16.12.2016. године донео је Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 
2017. годину број 48830/1-9, и исти је достављен Управи за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања 
сагласности Скупштине Града као оснивача. 

 Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану 
59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), 
који прописује обавезу доношења годишњег програма пословања за сваку 
календарску годину, за свако јавно предузеће, и да се исти сматра донетим 
кад на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.  
 Програм пословања садржи: Мисију, визију и циљеве предузећа, 
Законски оквир пословања, Организациону структуру, Основе за израду 
Програма пословања, Планирани физички обим активности за 
2017.годину, Планирани финансијски показатељи и текстуално 
образложење позиција за 2017.године, Политику зарада и запошљавања, 
Инвестиције, Задуженост, Планирана финансијска средства за набавку 
добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо 
одржавање и средства за посебне намене, Цене, Управљање ризицима и 
прилоге. 
 Програмом пословања дефинисани су основни циљеви предузећа у 
2017. години и то: очување достигнутих нивоа обима и квалитета услуга, 
очување стабилности система, омогућавање приступа новим корисницима 
итд. 

Организациону структуру-шему предузећа чине: директор са 
канцеларијом на нивоу предузећа, саветник директора и сектори. 
 У оквиру финансијских пројекција пословања предузећа у 2017. 
години, планирано је остварење укупног прихода у износу од 1.560.769.917 
динара и планирани расходи у укупном износу од 1.527.742.697 динара. 
Планирана добит предузећа за 2017. годину износи  28.027.220  динара.  
 Предузеће не планира коришћење субвенција у 2017. години. 
 У оквиру политике зарада и запошљавања у 2017. години предузеће 
не планира повећање броја запослених. 
 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је 
разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу 
са важећом процедуром и предлаже доношење решења као у диспозитиву. 
   
   УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
                              НАЧЕЛНИК 

 
  

                             Миодраг Брешковић 
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