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

РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се Предлог oдлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш.
II
Предлог oдлуке 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 Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 79-17/2014-03
У Нишу, 23.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС",
број 119/2012) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени глист Града Ниша", број
88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од ___________ 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
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 51/2013пречишћен текст), у члану 3 став 1 мења се и гласи:
"Делатност предузећа је:
36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде-претежна делатност
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
42.21 - Изградња цевовода
71.11 - Архитектонска делатност
71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање
43.12 - Припрема градилишта
43.99 - Остали непоменути специфични грађевински радови
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих
система
-постављање инсталација у зградама или другим грађевинама за водоводну и
санитарну опрему“

Члан 2.
Члан 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
42.91 - Изградња хидротехничких објеката
43.11 Рушење објеката
43.31 - Малтерисање
43.29 - Остали инсталациони радови у грађевинарству
43.39 - Остали завршни радови
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,_______ 2014. год.
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш су члан 4. Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012) и члан 37. Статута
Града Ниша ("Службени глист Града Ниша", број 88/2008), којима је прописано
овлашћење Скупштине Града Ниша за доношење одлуке о оснивању јавног
комуналног предузећа.
Одредбама Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа за водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш врши се усаглашавање
делатности ЈКП „Наиссус“ Ниш са Одлуком о одређивању комуналних делатности
од локалног интереса.
Иницијативу за наведене измене доставило је ЈКП „Наиссус“ Ниш, као
предузеће које је Град Ниш основао за 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, техничке сигурности система и квалитета воде. Наиме,
потреба за изградњом и реконструкцијом водоводне мреже јавља се или због
дотрајалости или због недовољне пропустљивости мреже, те је радове на поправци,
реконструкцији и повезивању новоизграђене мреже на постојећи систем потребно
извести у најкраћем року на технички исправан начин, како би се обезбедило
испитивање на водоодрживост, пројектовани притисак и санитарно исправно стање
система које одговара прописима.
Имајући у виду наведено Управа за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај израдила нацрт одлуке као у диспозитиву.
НАЧЕЛНИК

У Нишу,
Јануар 2014. године

Миодраг Брешковић

OДЛУКА
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ ''НАИССУС'' НИШ
("Службени лист Града Ниша", број 51/2013 -пречишћен текст)
-преглед одредби Одлуке коje се мењајуЧлан 3.
Делатност предузећа је:
36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде-претежна делатност
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
- обрада/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 дренажа, укључујући и
деблокирање одвода.
Ове делатности предузећа су од општег интереса.
Члан 4.
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.
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз
сагласност оснивача.

