
На основу члана 60.  Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник
РС", број 119/2012), 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 25.06.2014. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност на  Одлуку  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног
предузећа  "Наиссус"  Ниш  о  утврђивању  цена за  редовно  одржавање
атмосферске  канализације  са  описом  позиција  и  јединичним  ценама број
8686/1-1 од  16.05.2014. године.

 
II

Решење  и  Одлуку  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа
"Наиссус" Ниш број 8686/1-1 од  16.05.2014. године објавити у "Службеном
листу Града Ниша".

Број: 849-18/2014-03
У Нишу, 25.06.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Правни  основ  за  доношење решења су  члан 60.  Закона  о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 119/2012), члан  28. Закона о комуналним делатностима
("Службени гласник РС", број 88/2011) и члан 27. Одлуке о комуналним делатностима
("Службени  лист  Града  ниша",  број  32/2007-  пречишћен  текст,  40/2007, 11/2009 и
66/2010), којима је прописана надлежност Градског већа Града Ниша да даје сагласност
на одлуке  надзорних одбора јавних и јавно-комуналних предузећа којима се утврђују
цене комуналних услуга.

Чланом 3.  Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број
88/2011)  прописано  је   да  комунална  делатност  пречишћавање  и  одвођење
атмосферских  и  отпадних  вода  обухвата  сакупљање,  одвођење,  пречишћавање  и
испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене,
односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних
вода  у  постројењу  за  пречишћавање,  црпљење,  одвоз  и  третирање  фекалија  из
септичких јама.

Сходно  одредбама  члана  4.  Закона  о  комуналним  делатностима,  којим  је
прописано да јединица локалне самоуправе обезбеђује организационе, материјалне и
друге услове  за  изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката  и за
техничко  и  технолошко  јединство  система  и  уређује  и  обезбеђује  обављање
комуналних делатности и њихов развој, Град Ниш је обезбедио вршење комуналне
делатности  пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода  оснивањем
Јавног  комуналног  предузећа  за  водовод  и  канализацију  ЈКП  „Наиссус“  Ниш,  а
одредбама Одлуке о водоводу и канализацији („Службени лист Града Ниша“,  број
89/2005-пречишћени  текст),  којима  се  уређује  обављање  наведене  комуналне
делатности,  прописао  да  атмосферску  канализацију,  односно  уличне  сливнике
одржава ЈКП „Наиссус“ Ниш на основу посебног уговора.

У циљу обезбеђења  услова  за  закључење и  реализацију  наведеног  уговора,
Надзорни одбор ЈКП "Наиссус" Ниш је донео Одлуку број 8686/1-1 од  16.05.2014.
године, којом  је утврдио   цене  за редовно одржавање атмосферске канализације са
описом  позиција  и  јединичним  ценама и исту  доставио  Управи  за  комуналне
делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак.

Наведеном  Одлуком  утврђују  се  цене  радова  на  одржавању  атмосферске
канализације са описом позиција и јединичним ценама.

 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








