
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  08.06.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог oдлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату, стамбених и
других услуга и накнада Ниш.

II Предлог  oдлуке о  давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату,  стамбених и других
услуга и накнада Ниш.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај.

Број: 878-13/2013-03
Датум:  08.06.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана 60 Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 119/2012) и члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', број 88/2008),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној           2013. године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност  на Одлуку о изменaма и допунама Статута Јавног
комуналног  предузећа  за  обједињену  наплату  комуналних,  стамбених  и
других услуга и накнада Ниш, коју је  донео  Управни одбор овог  Јавног
предузећа на седници од 04.06.2013. године, под бројем 00-3308.

II

Ово решење доставити:  Јавном комуналном предузећу за обједињену
наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш и Управи за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Број:______________
У Нишу, ___________

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник 

Проф. др. Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Управни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа за  обједињену  наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш донео је Одлуку о
изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа за  обједињену
наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, број 00-3308
од  04.06.2013. године и исту доставио овој Управи на даљу надлежност.

Одлуком о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа
за  обједињену  наплату  комуналних,  стамбених и  других  услуга  и  накнада
Ниш извршено је усаглашавање са Законом о јавним предузећима (''Службени
гласник  РС'',  број  119/2012),  Законом  о  комуналним  делатностима
(''Службени гласник РС'',  број 88/2011), Законом о привредним друштвима
(''Службени гласник  РС'',  број  36/2011  и  99/2011),  Уредбом о  мерилима и
критеријумима за  разврставање јавних предузећа (''Службени гласник РС'',
број  20/2013),  Одлуком  о  оснивању  Јавног  комуналног  предузећа  за
обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
(''Службени  лист  Града  Ниша'',  број  29/2010-пречишћен  текст,  2/2012 и
38/2013) и другим важећим прописима.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша је
разматрајући достављени материјал утврдила да је исти сачињен у складу са
важећим прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и
израдила нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ ГРАДА НИША

      НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић






















