
На основу члана 60.  Закона о јавним предузећима  („Службени гласник
РС“, број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 12/2014-др. закон), члана
28. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011)
и члана 27. Одлуке о комуналним делатностима ("Службени лист Града Ниша",
број 32/2007- пречишћен текст, 40/2007, 11/2009 и 66/2010),

Градско веће Града Ниша, на седници дана 05.06.2014. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност на  Одлуку  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног
предузећа  "Наиссус"  Ниш  о ценама  за  обављање  комуналне  делатности
извођења радова на изградњи и реконструкцији водоводне мреже и повезивања
новоизграђених  мрежа на  постојећи  систем  на  територији  града  Ниша  број
10009/1-2 од  05.06.2014. године.

 
II

Решење  и  Одлуку  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа
"Наиссус" Ниш број 10009/1-2 од  05.06.2014. године објавити у "Службеном
листу Града Ниша".

Број: 755-11/2014-03
У Нишу, 05.06.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Скупштина  Града  Ниша  је  Одлуком  о  одређивању  комуналних
делатности од локалног интереса („Службени лист Града Ниша“, број 5/2014)
утврдила  извођење  радова  на  изградњи  и  реконструкцији  водоводне  и
канализационе мреже и повезивање новоизграђених мрежа на постојећи систем
као  комуналну  делатност  од  локалног  интереса  и  обезбедила  вршење  исте
преко ЈКП „Наиссус“ Ниш.

Имајући  у  виду  наведено,  а  у  циљу  реализације  наведених  одлука,
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Наиссус" Ниш је донео Одлуку
број 10009/1-2 од   05.06.2014. године, којом  су  утврђене  цене  обављања
комуналне  делатности  извођења  радова  на  изградњи  и  реконструкцији
водоводне мреже и повезивања новоизграђених мрежа на постојећи систем на
територији града Ниша  и исту је  доставио Управи за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај на даљи поступак.

Наведеном  одлуком  утврђују  се  цене  земљаних  радова,  монтажних
радова  и  осталих  радова  на  изградњи  и  реконструкцији  водоводне  и
канализационе  мреже  и  повезивања новоизграђених  мрежа  на  постојећи
систем, и то сатнина радника и механизације. Ценама није обухваћен материјал
потребан  за  извођење  радова,  који  ће  бити  обезбеђен  у  складу  са  важећом
регулативом из области јавних набавки.

 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је  разматрајући
достављену  Одлуку,  констатовала  да  је  иста  у  складу  са  прописима  који
регулишу процедуру доношења, те  је имајући у виду наведено, израђен нацрт
решења као у диспозитиву.

УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК 

   Миодраг Брешковић












