
 
 
 
 
 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 24.04.2017. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама 
Програма пословања  ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма 
пословања  ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. 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 Дејан Андрејевић, директор ЈКП „Наиссус“ Ниш. 

 
 

 
Број: 553-4/2017-03 
У Нишу, 24.04.2017. 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 15. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш ("Службени 
лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _______.2017. године, 
донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
                                                                                                                                                                                           
 
I 

 
Даје се сагласност на Програм o изменама Програма пословања  ЈКП 

„Наиссус“ Ниш за 2017. годину, број 13549/1-1  од 20.04.2017. године. 
 
 

II 
 

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу за водовод и 
канализацију „Наиссус“ Ниш, Градској управи града Ниша- Служби начелника 
Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај и Секретаријату за финансије. 

 
 

Број: _____________ 
 
У Нишу, ___________. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
 

Мр Раде Рајковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Надзорни одбор ЈКП „Наиссус“ Ниш донео је Програм о изменама  програма 
пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину, број 13549/1-1  од 20.04.2017. године 
и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача. 
 Измене Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину односе се на 
санацију муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-
Виник деоница Крупац-Виник у износу од 22.000.000 динара и репарацију 
специјалних возила  за одржавање канализационог система у износу од 32.000.000 
динара.  
      Планираним радовима повећава се вредност основних средстава што је 
приказано као промена у Билансу стања. 
      У Билансу успеха извршена је промена у структури расхода у смислу повећања 
трошкова производних услуга у износу од 2.500.000 динара  и нематеријалних 
трошкова у износу од 800.000 динара и смањења трошкова амортизације у износу од 
3.300.000 динара, тако да укупно планирани расходи и финансијски резултат 
предузећа остају непромењени. 
 Изменама Програма пословања предвиђа се нова инвестиција у 2017. години- 
санација цевововда од резервоара Миљковац до каптаже Пештер, из сопствених 
средства предузећа, у износу од 4.000.000 динара. Такође из сопствених средстава 
предузећа планира се и реконструкција ограде на изворишту Медијана ради повећања 
заштите комплекса изворишта и фабрике воде на Медијани,  у износу од 10.000.000 
динара. Реализација пројекта трајног осигурања капацитета и квалитета  изворишта 
Медијана, која је била планирана у 2017. години, изменама Програма пословања 
планира се у 2018 години. 

Наведеном изменом Програма пословања планира се повећање броја 
запослених, тако да је укупан број запослених на неодређено време 768 и 76 на 
одређено време, што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2015.годину („Службени 
лист Града Ниша, број 106/2015, 135/2016 и 155/2016). 

Изменом Програма извршено је усаглашавање табела из дела „Политика зарада 
и запошљавања“.   

Секретаријат за финансије је разматрајући  Програм о изменама  Програма 
пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину израдио и доставио мишљење број 11-
784/2017 од 21.04.2017. године. 
 Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
је разматрајући достављени Програм, утврдио да је исти сачињен у складу са 
процедуром утврђеном важећим прописима и предлаже доношење решења као у 
диспозитиву. 

   ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША     
   СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

                                         ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

   СЕКРЕТАР 
 
 

                                Владислава Ивковић 
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