
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 23.01.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  oдлуке  о  одређивању  комуналних  делатности  од
локалног интереса.

II Предлог  oдлуке  о  одређивању  комуналних  делатности  од  локалног
интереса 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  Миодраг  Брешковић,  начелник  Управе  за  комуналне
делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 79-16/2014-03
У Нишу, 23.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На  основу  члана  2.  Закона  о  комуналним  делатностима  ("Службени
гласник  Републике  Србије",  број  88/2011)  и  члана  37.  Статута  Града  Ниша
("Службени лист Града ", број 88/2008), 

Скупштина Града Ниша на седници дана ________ године доноси

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ 
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА

Члан 1.

Овом одлуком одређују се комуналне делатности од локалног интереса.

Члан 2.

Комуналне делатности од локалног интереса су:
1. oдржавање бунара,
2.    превоз  посмртних  остатака  у  саобраћајним  несрећама  и  другим

незгодама,
3. декорација града,
4. обједињена обрада и наплата комуналних услуга (обрада података,

рачуноводствени и књиговодствени послови),
5. израда урбанистичких планова и урбанистичко - техничких услова

из Програма уређивања грађевинског земљишта, који у себи садрже комуналну
инфраструктуру,

6. организација, контрола и реализација интегрисаног тарифног система
превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ниша,

    7. израда 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,

8. израда идејних и главних пројеката и остале техничке документације
за изградњу, реконструкцију и одржавање објеката система даљинског грејања
на територији Града Ниша,

9.  извођење  радова  на  изградњи  и  реконструкцији  водоводне  и
канализационе  мреже  и  повезивање  новоизграђених  мрежа  на  постојећи
систем.

Услови за обављање комуналне делатности из става 1. овог члана уређују
се посебним одлукама.



Члан 3.

Ступањем  на  снагу  ове  одлуке  престаје  да  важи  члан  4.  Одлуке  о
комуналним делатностима ("Службени лист Града Ниша",  32/2007- пречишћен
текст, 40/2007, 11/2009 и 66/2010).

Члан 4.

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

Број: _____________
У Нишу, __________

                               
СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

    Проф. др Миле Илић

О б р а з л о ж е њ е



Правни основ за доношење Одлуке о одређивању комуналних делатности
од локалног интереса су члан 2. Закона о комуналним делатностима ("Службени
гласник  Републике  Србије",  број  88/2011)  и  члан  37.  Статута  Града  Ниша
("Службени лист Града ", број 88/2008). Наиме, чланом 2. Закона о комуналним
делатностима прописано је овлашћење Скупштине Града да може као комуналне
одредити и друге делатности од локалног интереса и прописати услове њиховог
обављања.

      Закон  о  комуналним делатностима,  комуналне  делатности  од општег
интереса  одређује  на другачији начин у  односу на претходно важећи закон  о
комуналним делатностима, те неке од делатности од општег интереса обухватају
и неке од делатности од локалног интереса које су прописане чланом  4. Одлуке о
комуналним делатностима ("Службени лист Града Ниша",  32/2007- пречишћен
текст, 40/2007, 11/2009 и 66/2010), што условљава потребу усаглашавања важеће
регулативе на нивоу Града Ниша са регулативом Републике Србије  у области
комуналних делатности.

Нацртом  предложене  одлуке,  комуналним  делатностима  од  локалног
интереса  одређују  се:  oдржавање  бунара,  превоз  посмртних  остатака  у
саобраћајним  несрећама  и  другим  незгодама,  декорација  града,  обједињена
обрада  и  наплата  комуналних  услуга  (обрада  података,  рачуноводствени  и
књиговодствени  послови),  израда  урбанистичких  планова  и  урбанистичко  -
техничких услова из Програма уређивања грађевинског земљишта, који у себи
садрже  комуналну  инфраструктуру,  организација,  контрола  и  реализација
интегрисаног  тарифног  система  превоза  путника  у  градском  и  приградском
саобраћају  на  територији  града  Ниша, израда  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, израда идејних и главних пројеката и остале техничке
документације  за  изградњу, реконструкцију и  одржавање  објеката  система
даљинског грејања на територији Града Ниша и извођење радова на изградњи и
реконструкцији водоводне и канализационе мреже и повезивање новоизграђених
мрежа на постојећи систем.

Новину  у  односу  на  важећу  градску  регулативу  представља  извођење
радова  на  изградњи  и  реконструкцији  водоводне  и  канализационе  мреже  и
повезивање новоизграђених мрежа на постојећи систем као комунална делатност
од локалног интереса.  Увршћивање наведених радова у комуналне делатности
уследило  је  по  иницијативи  ЈКП  „Наиссус“  Ниш,  предузећа  основаног  са
обављање комуналних делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавања и
одвођења  атмосферских  и  отпадних  вода,  а  у  циљу  стварања  предуслова  за
обезбеђење оптималног стања водоводне и канализационе мреже.

Имајући у виду наведено Управа за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај израдила нацрт одлуке као у диспозитиву.

       НАЧЕЛНИК

У Нишу,
Јануар 2014.год. Миодраг Брешковић   


