
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 06.11.2015. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш 
за 2015. годину. 
 

II   Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног 
комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за 2015. 
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града.   
 

III   За представникe 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 Јавног 
комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш. 
 
 
Број: 1731-43/2015-03 
У Нишу, 06.11.2015. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 



  
На основу члана  50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 

РС", број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), члана 
37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 
15. Одлуке о оснивању ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш 
("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст и 5/2014), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _______.2015. године, 
донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
                                                                                    
 
I 

 
Даје се сагласност на Програм o изменама Програма пословања  ЈКП 

„Наиссус“ Ниш за 2015. годину, број 38868/4  од 03.11.2015. године. 
 
 

II 
 

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу за водовод и 
канализацију „ 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 
 

Проф. др Миле Илић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Надзорни одбор ЈКП „Наиссус“ Ниш донео је Програм о изменама  
програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2015. годину, број 38868/4 од 
03.11.2015. године и исти је достављен Управи за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности 
Скупштине Града као оснивача.  
 
  Измене Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2015. годину односе 
се на смањење планираних прихода и расхода предузећа, тако да планиране 
приходе треба умањити за 504.542.000 динара, а за исти износ биће умањени и 
расходи предузећа. 

   Основни разлог смањења планираних прихода предузећа је, како се 
наводи у образложењу измене Програма пословања, немогућност остварења 
планираног прихода применом важећих цена воде и канализације, на које је 
Градско веће дало сагласност решењем број 942-14/2015-03 од 02.07.2015. 
године, имајући у виду да ефекти ове промене цена неће обезбедити остварење 
планираног прихода. 

 Такође, приход од изградње планиран је у складу са Програмом изградње 
комуналних објеката на територији града Ниша који доноси ЈП „Дирекција за 
изградњу града Ниша“,  чија се изградња финансира на терет буџета града 
Ниша, у износу од 195.000.000 динара. Процена руководства је да ће до краја 
године овај приход бити реализован у износу од 81.282.629 динара.  

 Имајући у виду наведено, измене Програма пословања ЈКП „Наиссус“ 
Ниш за 2015. годину, односе се на тачку 5. „Планирани финансијски 
показатељи за 2015. годину“, у којој се мењају: подтачка 5.1 „Биланс стања“, 
подтачка 5.2 „Биланс успеха“ и подтачка 5.4 „Извештај о токовима готовине“. 

 Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке је разматрајући  Програм о изменама  Програма пословања ЈКП 
„Наиссус“ Ниш за 2015. годину израдила мишљење брoj 11-1914/2015 од 
05.11.2015. године. 
 
 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је разматрајући 
достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са процедуром 
утврђеном важећим прописима и предлаже доношење решења као у 
диспозитиву. 
     УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

НАЧЕЛНИК 
 

Миодраг Брешковић 
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