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) 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

02.08.2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се Предлог одлуке о измени Одлуке о одређивању
комуналних делатности од локалног интереса
II
Предлог одлуке о измени Одлуке о одређивању комуналних
делатности од локалног интереса 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 Хранислав Ђорђевић, заменик начелника Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 951-4/2016-03
У Нишу, 02.08.2016. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ("Службени
гласник Републике Србије", број 88/2011) и члана 37. Статута Града Ниша
("Службени лист Града Ниша", број 88/2008),
Скупштина Града Ниша на седници дана ________ године доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА
Члан 1.
У Одлуци о одређивању комуналних делатности од локалног
интереса ("Службени лист Града Ниша", број 5/2014), у члану 2 став 1
брише се тачка 9.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу Града Ниша".
Број: _____________
У Нишу, __________
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о одређивању
комуналних делатности од локалног интереса су члан 2. Закона о комуналним
делатностима ("Службени гласник Републике Србије", број 88/2011) и члан 37.
Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), којима је
прописано овлашћење Скупштине Града да може као комуналне одредити и
друге делатности од локалног интереса.
Предложеном одлуком, у члану 2 став 1 брише се тачка 9. извођење радова
на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже и повезивање
новоизграђених мрежа на постојећи систем, чиме наведена делатност престаје да
буде комунална делатност од локалног интереса на територији Града Ниша.
Наиме, Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног
интереса, коју је Скупштина Града Ниша донела 31. јануара 2014. године,
наведена делатност утврђена је као комунална делатност од локалног интереса
на територији Града Ниша, а ЈКП „Наиссус“ Ниш задужено за обављање исте.
У току реализације наведених градских аката, ЈП Дирекција за изградњу
града Ниша, као надзорни орган над обављањем наведене комуналне делатности,
на бази упоређивања цена из понуда регистрованих извођача кроз поступке
јавних набавки и цена ЈКП „Наисус“ Ниш, уочила је да су кроз поступак јавних
набавки за исте врсте радова добија ниже понуде, 30-40% у односу на примену
важећег ценовника и уговарања са ЈКП „Наисус“ Ниш.
Такође, реализација самих уговора је веома спора и отежана због
спровођења њихових јавних набавки за материјал и немогућности реализације
више уговора одједном, што резултује да се уговори закључени у текућој години
реализују се у наредној.
С обзиром на претходно изнето, закључује се да су се, у периоду од 2014.
године до израде нацрта ове одлуке, услови за обављање наведене комуналне
делатности изменили у тој мери, да обављање исте од стране ЈКП „Наиссус“
Ниш као предузећа основаног за те намене, више није целисходно и прети да
угрози обезбеђење оптималног стања водоводне и канализационе мреже.
Имајући у виду наведено, као и приступање изградњи објеката од великог
значаја у наредном периоду и потребу рационалног коришћења средстава које су
у буџету Града Ниша издвојене за поменуте намене, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај израдила нацрт одлуке као у диспозитиву.
НАЧЕЛНИК
У Нишу,
Јул 2016.год.

Миодраг Брешковић

ОДЛУКА
О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА
(„Службени лист Града Ниша“, број 5/2014)
-Преглед одредаба које се мењају-

Члан 2.
Комуналне делатности од локалног интереса су:
1. oдржавање бунара,
2. превоз посмртних остатака у саобраћајним несрећама и другим незгодама,
3. декорација града,
4. обједињена обрада и наплата комуналних услуга (обрада података, рачуноводствени и
књиговодствени послови),
5. израда урбанистичких планова и урбанистичко - техничких услова из Програма уређивања
грађевинског земљишта, који у себи садрже комуналну инфраструктуру,
6. организација, контрола и реализација интегрисаног тарифног система превоза путника у
градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша,
7. израда идејних и главних пројеката и остале техничке документације за изградњу,
реконструкцију и одржавање водоводне и канализационе мреже и објеката за водоснабдевање и
каналисање на територији Града Ниша,
8. израда идејних и главних пројеката и остале техничке документације за изградњу,
реконструкцију и одржавање објеката система даљинског грејања на територији Града Ниша,
9. извођење радова на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже и
повезивање новоизграђених мрежа на постојећи систем.
Услови за обављање комуналне делатности из става 1. овог члана уређују се посебним
одлукама.

Република Србија
ГРАД НИШ
Служба за послове
Скупштине Града
Број: 97 /2016
29.07.2016. године
Н И Ш

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ
И САОБРАЋАЈ
У вези са Вашим захтевом за давање мишљења на Нацрт одлуке о измени
Одлуке о одређивањеу комуналних делатности од локалног инттереса
бр.3486/2016 од 29.06. 2016. године, дајемо следеће:

Мишљење

Нацрт одлуке о измени Одлуке о одређивањеу комуналних делатности од
локалног инттереса је формално-правно исправан.
Сʹ поштовањем

Начелница
Ружица Ђорђевић с.р.

