
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 15.06.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о поверавању обављања комуналнe делатности 
израде 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. 
 
 II Предлог одлуке о поверавању обављања комуналнe делатности израде 
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 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 Јовановић, начелник Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај. 
 
 
Број: 617-5/2010-03 
Датум: 15.06.2010. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 
 
 
 



На основу члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша", бр. 88/08) и 
члана 13 и 14 Одлуке о комуналним делатностима (''Службени лист Града Ниша", број 32/07, 
40/07 и 11/09)  

Скупштина града Ниша, на седници од  __________ године, донела је  
 

О   Д   Л   У   К   У 
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗРАДЕ 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 

 
Члан 1. 

Поверава се обављање комуналне делатности израдe 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 
Јавном комуналном предузећу "Наисус"  Ниш,  непосредном погодбом.  

 
Члан 2. 

Обављање комуналне делатности из члана 1 ове одлуке поверава се на период од пет 
година. 

 
 

Члан 3. 
О поверавању обављања комуналне делатности из члана 1. ове одлуке закључиће се 

уговор између Града Ниша и Јавног комуналног предузећа "Наисус" Ниш, којим ће се 
регулисати међусобна права и обавезе и остала питања од значаја за обављање комуналне 
делатности која се поверава. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

Града Ниша''. 
 
 
Број: ______________ 
У Нишу, ___________ год. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

                                        Председник 
 
 

                                        Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
 

 
 Овом одлуком, а у складу са Законом о комуналним делатностима и чланом 4 Одлуке 
о комуналним делатностима предлаже се да се обављање делатности израде 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, повери Јавном комуналном предузећу ''Наиссус'' Ниш. 
 Према чл. 4. ст. 1. Одлуке о водоводу и канализацији (''Сл.лист града Ниша'' број, 
89/05) комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и 
одвођења атмосферских и отпадних вода обавља Јавно комунално предузеће ''Наиссус'' Ниш, 
те се из тих разлога предлаже да се обављање делатности израде техничке документације из 
чл 1. наведене Одлуке, повери истом предузећу које је Град основао за обављање 
комуналних делатности одржавања јавног водовода и одржавања јавне канализације, имајући 
у виду његове техничке, организационе, кадровске и друге услове за обављање наведене 
делатности. 
         Имајући у виду потребу да се у најкраћим роковима реализују   програмски документи- 
програм уређивања грађевинског земљишта и програм одржавања комуналне 
инфраструктуре, то је у смислу члана 196 Устава Републике Србије ("Службени гласник 
Републике Србије" број 83/2006 и 98/2006) којим је прописано да закони и други општи акти 
ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и могу да ступе на снагу раније 
само ако ако за то постоје нарочито оправдани разлози, израђен нацрт одлуке као у 
диспозитиву . 
 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
 
 

                                                                          Начелник 
 
 

                                                                         Дејан Јовановић 
 


