
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 одржаној дана 21.04.2017. године, 
доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I   Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Статут 
Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и 
других услуга и накнада Ниш. 
 
 II  Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног 
комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других 
услуга и накнада Ниш, 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, одређујe се Владислава Ивковић, Градска управа 
Града Ниша – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
 
Број: 539-6/2017-03 
Нишу, 21.04.2017. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



На основу члана 69. 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 29. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и 
других услуга и накнада 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 Статут Јавног комуналног предузећа за 
обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, 
број  00-1462-1, који је донео Надзорни одбор предузећа, дана 27.02.2017. 
године. 

 
II 

 
Ово решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Обједињена 

наплата“ Ниш, Служби начелника Градске управе Града Ниша и 
Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 

 
Број:______________ 
У Нишу, ___________ 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

Председник  
 
 

Мр Раде Рајковић 



О б р а з л о ж е њ е 
 

 Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату 
комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш,  донео је Статут Јавног 
комуналног предузећа „Обједињена наплата“ Ниш, број 00-1462-1 од 27.02.2017. 
године и исти доставио Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај на даљу надлежност. 

Статутом Јавног комуналног предузећа „Обједињена наплата“ Ниш извршено 
је усаглашавање са Законом о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 
15/2016) и Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за обједињену 
наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш (''Службени лист 
Града Ниша'', број 145/2016- пречишћен текст) најпре у погледу  услова за избор 
чланова надзорног одбора и директора, као и услова за њихово разрешење. 
Прецизирани су и пооштрени услови за избор чланова надзорног одбора, а услови 
за избор директора јавних предузећа су таксативно утврђени,  за разлику од 
одредби претходног закона,   које  су у погледу  услова за именовање директора 
јавних предузећа, чији је оснивач јединица локалне самоуправе, упућивале на 
одредбе Закон о раду. 

Такође,  усаглашене су и одредбе Статута којима се регулише накнада за рад 
председника и чланова надзорног одбора и стимулација директора и извршног 
директора, у смислу да ће критеријуме, услове и мерила за утврђивање њихове 
висине подзаконским актом утврдити Влада Републике Србије. У складу са законом 
и оснивачким актом, Статутом је уведена и обавеза достављања дугорочног и 
средњорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа. Ради усаглашавања са 
наведеним актима, предвиђен је избор извршног директора, а чији су послови 
утврђени актом о систематизацији предузећа. 

Овим Статутом  извршено је и прецизирање  матичног броја оснивача, 
основног капитала предузећа, као и мера које оснивач предузима у случају 
поремећаја у пословању предузећа. 

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај разматрајући 
достављени материјал утврдио је да је  исти сачињен у складу са важећим 
прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и израдио нацрт 
решења као у диспозитиву. 

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

                                                Секретар 
 
Владислава Ивковић 
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