На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број 119/2012) и члана 28. Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш ("Службени гласник РС",
број 51/2013-пречишћени текс т и 5/2014),
Градско веће Града Ниша, на седници дана 16.04.2014. године, доноси
Р ЕШЕЊ Е
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Наиссус'' Ниш
број 5133/1-3 од 01.04.2014. године, којом се утврђује начин обрачуна цене и
количине испоручене воде Корисницима са територије Града Ниша који се
снабдевају са заједничког водомера (Мрамор, Сечаница, Крушце, Горњи
Матејевац, Хум, Кнез Село и Чамурлија).
II
Решење и Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Наиссус" Ниш објавити у
"Службеном листу Града Ниша".
Број: 536-24/2014-03
У Нишу, 16.04.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАД А НИША
ПРЕДСЕД НИК
Проф. др Зоран Перишић

О б р азл ож ење
Чланом 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број
119/2012) и чланом 28. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и
канализацију „Наиссус“ Ниш ("Службени гласник РС", број 51/2013-пречишћени
текст и 5/2014) прописано је да, ради обезбеђивања заштите општег интереса у
предузећу, Градско веће Града Ниша даје сагласност на акт о општим условима за
испоруку производа и услуга који доноси Надзорни одбор комуналног предузећа.
Надзорни одбор ЈКП "Наиссус" Ниш је усвојио Одлуку Надзорног одбора број
5133/ 1-3 од 01.04.2014. године и исту доставио Управи за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу прибављања сагласности Градског
већа Града Ниша.
Достављеном одлуком утврђује се начин обрачуна цене и количине испоручене
воде Корисницима са територије Града Ниша који се снабдевају са заједничког
водомера у селима Мрамор, Сечаница, Крушце, Горњи Матејевац, Хум, Кнез Село и
Чамурлија.
Наиме, ЈКП „Наиссус“ се обавезује да на секундарној мрежи, која обухвата
водоводне инсталације од мерача протока (раније „главни водомер“) до контролних
мерила сваког од корисника, изводи радове на интервентном одржавању, те ће се
цена наведеним корисницима обрачунавати као и цена за категорије: „домаћинства“,
„остали корисници“ и „корисници на буџету града Ниша“, уз увећање од 15% на име
увећаних трошкова интервентног одржавања.
Очитавање и достава рачуна вршиће се појединачно корисницима према стању
на овереним контролним водомерима, у складу са одлуком, споразумима и уговорима
који ће бити закључени са овлашћеним лицима на територији МЗ или градске
општине, као и са сваким корисником појединачно.
Давањем сагласности на наведени акт стварају се предуслови за реализацију и
обезбеђење остварења заједничког интереса свих наведених страна у домену
испоруке воде, редовне наплате и одржавања функционалности секундарне мреже.
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је, разматрајући
достављену Одлуку, констатовала да је достављени акт у складу са прописима који
регулишу процедуру доношења, те је имајући у виду наведено, израђено решење као
у диспозитиву.
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГ ЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
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