
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  27.01.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  Решења  о  давању  сагласности  на  Програм
пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2014. годину

II Предлог  Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП
„Обједињена наплата“ Ниш за 2014.годину 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, одређују се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне
делатности,  енергетику  и  саобраћај  и  Јелена  Стојановић,  директорка  ЈКП
„Обједињена наплата“ Ниш.

Број: 130-2/2014-03
У Нишу,  27.01.2014.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 
                                                                                                                                                       



На основу члана  50.  Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС",  број  119/2012),  члана  37.  Статута  Града  Ниша  ("Службени  лист  Града
Ниша",  број  88/2008) и  члана  24. Одлуке  о  оснивању  Јавног  комуналног
предузећа за  обједињену наплату  комуналних,  стамбених и  других услуга  и
накнада ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст),

Скупштина  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  _______.2014.  године,
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје  се  сагласност  на  Програм пословања  ЈКП  ''Обједињена  наплата''
Ниш за 2014. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа за  обједињену наплату  комуналних,  стамбених и  других услуга  и
накнада Ниш, Одлуком број 00-185 од 14.01.2014. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу за обједињену наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Управи за комуналне
делатности,  енергетику  и  саобраћај,  Управи  за  финансије,  изворне  приходе
локалне  самоуправе  и  јавне  набавке,  Министарству  грађевинарства  и
урбанизма,  Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација,
Министарству  рада,  запошљавања  и  социјалне  политике, Министарству
финансија и Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе.

Број: _____________

У Нишу, ______2014. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

              ПРЕДСЕДНИК

              Проф. др Миле Илић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  за  обједињену  наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш, Одлуком број 00-185
од 14.01.2014. године, усвојио је Програм пословања ЈКП ''Обједињена наплата''
Ниш за  2014.  годину и исти је  достављен Управи за  комуналне делатности,
енергетику  и  саобраћај  на  даљи  поступак,  у  циљу  добијања  сагласности
Скупштине Града као оснивача.

Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану  50.
Закона  о  јавним  предузећима  (''Службени  гласник  РС'',  број  119/2012),  који
прописује  обавезу  доношења  годишњег  програма  пословања  за  сваку
календарску  годину,  за  свако  јавно  предузеће,  као  и  обавезне  елементе
програма. 

Програм  пословања  садржи:  Мисију,  визију  и  циљеве  предузећа,
Организациону  структуру-шему,  Основе  за  израду  Програма  пословања  за
2014.  годину,  Физички  обим   активности  за  2014.  годину,  Финансијске
пројекције,  Политику  зарада  и  запошљавања,  Инвестиције,  Задуженост,
Планирана  финансијска  средства  за  набавку  добара,  услуга  и  радова  за
обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне
намене, Цене и Управљање ризицима.

ЈКП ''Обједињена наплата'' Ниш своје приходе остварује путем накнада за
извршене услуге, чија је висина одређена одлуком Скупштине Града Ниша и
међусобно  потписаним  уговорима  са  корисницима  којима  пружа  услуге  у
вршењу послова наплате.

Најважнији  циљеви  пословања  ЈКП  ''Обједињена  наплата''  Ниш  су
стварање  најразвијенијег  и  најсавременијег  система  обједињене  наплате
стамбених, комуналних и других услуга у региону, а политиком ''све на једном
рачуну'' Предузеће настоји да освоји наклоност корисника комуналних и других
услуга  и  накнада  и  тако  постане  комплетан  сервис  грађана  уз  повећање
свесности о потреби редовног измирења комуналних услуга.

 Планирани  приходи  за  2014.  годину  пројектовани  су  у  износу  од
180.000.000 динара,  а   расходи  у  износу од 178.584.332 динара,  тако да  се
очекује  позитиван финансијски резултат – добит у износу од 1.415.668 динара.

ЈКП ''Обједињена наплата''  Ниш за 2014. годину планира инвестиције у
износу  од  1.000.000  динара  за  израду  пројектне  и  пратеће  документације  у
циљу адаптације и проширења простора за обављање делатности.

Програмом  пословања  за  2014.  годину  планира  се  истоветан број
запослених, који на дан 31.12.2014. године износи 137.



Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је разматрајући
достављени  Програм,  утврдила  да  је  исти  сачињен  у  складу  са  важећим
законским прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

                                НАЧЕЛНИК

                                Миодраг Брешковић












































































































