
 
 
 
 
 
 
 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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 10.01.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за водовод и канализацију  „Наиссус“  Ниш. 
 
 II Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за водовод и канализацију  „Наиссус“  Ниш 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 Владислава Ивковић, начелница Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
 
Број: 18-4/2012-03 
 
У Нишу, 10.01.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



На основу члана 4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07-др.закон) и члана 37. Статута 
Града Ниша ("Службени глист Града Ниша", број 88/08) 
 Скупштина Града Ниша, на седници од  ___________ 2012. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  'НАИССУС''  НИШ 
 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш 
("Службени лист Града Ниша", број 29/10- пречишћен текст), у члану 3 став 1 мења се и гласи: 
 
 "Делатност предузећа је: 
 
36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
37.00 Уклањање отпадних вода 
-рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода 
- скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и 
кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других 
видова транспорта 
- обраду/пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне 
воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса 
- одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода.“ 
 
 

Члан 2. 
 

 

 У члану 4 став 1 мења се и гласи: 
 
 "Предузеће може обављати и следеће делатности: 
 
33.11 Поправка металних производа 
- поправка и одржавање цеви и цевних инсталација 
33.12 Поправка машина 
- поправка вентила 
- поправка и одржавање пумпи, компресора и сл. уређаја 
-поправка и одржавање направа за мерење 
42.21 Изградња цевовода 
43.11 Рушење објеката 
43.12 Припрема градилишта 
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система 
-постављање инсталација у зградама или другим грађевинама за водоводну и санитарну опрему 
71.11 Архитектонске делатности 
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 
71.20 Техничко испитивање и анализа 
-испитивање и мерење еколошких индикатора загађености воде 
72.19.Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама 
82.99 Остале услужне активности подршке пословању 
-очитавање бројила за потрошњу воде.“ 
  
 

Члан 3. 
 

Предузеће је дужно да усклади Статут са одредбама ове одлуке у року од 60 дана, од дана 
њеног ступања на снагу. 

Члан 4. 
 

  



 Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у "Службеном листу Града 
Ниша". 
 
 

Број: ______________________ 
У Нишу,__________ 2012. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 

                                                                            Председник 
 

                                                                           Проф. др Миле Илић 



 
 
 
О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 
 

Правни основ за доношење Одлукe о изменама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш су члан 4 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(„Службени гласник РС“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члан 37 
Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008), којима су 
утврђена овлашћења јединице локалне самоуправе у вези са оснивањем јавних 
предузећа за обављање комуналних делатности. 

Ступањем на снагу Закона о класификацији делатности („Службени 
гласник РС“, број 104/09) и доношењем Уредбе  о класификацији делатности 
(„Службени гласник РС“, број 54/2010) настала је обавеза усклађивања шифара 
делатности јединица разврставања са шифрама делатности по Уредби  о 
класификацији делатности. 

На основу наведеног, Управа за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај, израдила је нацрт Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш. 

 
 

УПРАВА ЗАКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

 

У Нишу, 
Новембра  2011. године 

НАЧЕЛНИК 
 
 

Владислава Ивковић 
 



 
 
 

 
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију 

''НАИССУС''  НИШ  
("Службени лист Града Ниша", број 29/2010-пречишћен текст)  

-чланови који се мењају- 
 
 

Члан 3. 
 
 Делатност предузећа је: 
 

41000 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
90000 Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности 

-  уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други 
начин, 

-  пречишћавање отпадних вода разблаживањем, просејавањем, филтрирањем, 
седиментацијом, хемијским таложењем, активном обрадом муља или другим 
поступцима, 

-  одржавање канализације и канала за отпадне воде 
 Ове делатности предузећа су од општег интереса. 

Члан 4. 
 
 Предузеће може обављати и следеће делатности: 
 

45240 Изградња хидрограђевинских објеката 
 -  ископ јарка 
45210 Груби грађевински радови и специфични радови нискоградње 
 - изградња специфичних објеката нискоградње као што су: градски цевоводи, комунални 

грађевински радови и др. 
52730 Оправка сатова, часовника и накита 
 - оправка водомера 
73109 Истраживање и експериментални развој у природним наукама 
 - истраживања у хемији, биологији, геологији и др. 
74203 Инжењеринг 
 - пројекти за истраживање 
74300 Техничко испитивање и анализа 
 - мерење у вези са чистоћом воде, мерење радио активности и сл. и анализа 

потенцијалних загађења као што су загађење димом, отпадним водама и др. 
85142 Остали видови здравствене заштите 
 - медицинске лабараторије 
 -  испитивање хигијенске испра-вности животних намерница које се сврставају у подгрупу 

743000. 
 
 Предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз сагласност оснивача. 
 
 


