
           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 15.07.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује  се Предлог решења  о  давању  сагласности  на  Програм  о
изменама Програма пословања за 2014. годину ЈКП „Наиссус“ - Ниш.

II   Предлог решења  о  давању  сагласности  на  Програм  о  изменама
Програма  пословања  за  2014.  годину  ЈКП  „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 Драгослав Марковић, заменик директора ЈКП „Наиссус“ –
Ниш.

Број: 997-1/2014-03
У Нишу,  15.07.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана  50.  Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број  119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 12/2014-др. закон),  члана
37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана
15. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију
''Наиссус'' Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст и
5/2014),

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

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм o изменама Програма пословања  за 2014.
годину  ЈКП ''Наиссус"  –  Ниш,  усвојен  од  стране  Надзорног  одбора  ЈКП
''Наиссус''-Ниш, Одлуком број 11354/1-2 од 24.06.2014. године.

II

Решење  доставити:  Јавном  комуналном  предузећу  "Наиссус"-Ниш,
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управи за финансије,
изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне  набавке  и  Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Број: 
У Нишу,                       године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                     ПРЕДСЕДНИК

                     Проф. др Миле Илић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор  ЈКП ''Наиссус''-Ниш, Одлуком број 11354/1-2 од 24.06.2014.
године,  усвојио је Програм o изменама Програма пословања  за 2014.  годину ЈКП
''Наиссус" - Ниш и исти је достављен Управи  за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај  на  даљи  поступак,  у  циљу  добијања  сагласности  Скупштине  Града  као
оснивача.

Програмом o изменама Програма пословања  за 2014. годину ЈКП ''Наиссус" -
Ниш врше се измене у складу са Одлуком о оснивању јавног комуналног предузећа за
водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-
пречишћен текст и 5/2014) којом је измењена делатност ЈКП ''Наиссус", након чега је
са Градом закључен Уговора о обављању комуналне делатности извођења радова на
изградњи  и  реконструкцији  водоводне  и  канализационе  мреже  и  повезивања
новоизграђених мрежа на постојећи систем на територији Града Ниша.

Наведеним  изменама  Програма  пословања  повећани  су  износи  прихода  од
изградње  и  превезивања  водоводне  мреже,  што  је  условило  повећањем  износа
трошкова материјала, трошкова услуга, трошкова закупа, трошкова осталих услуга,
трошкова  непроизводних  услуга,  осталих  нематеријалних  трошкова,  као  и  расхода
камата, чиме се стварају услови за остварење позитивног финансијског резултата од
3.010.000,00 динара.

Уредбом  о  условима  за  субвенционисање  камата  за  кредите  за  одржавање
ликвидности и финансирање трајних обртних средстава у 2014. години (''Службени
гласник РС'',  број   52/2014) прописани су повољнији услови коришћења и отплате
кредита од услова које су за ову намену одобравале пословне банке. У складу са тим у
наведеним  изменама  Програма  пословања  извршена  је  и  измена  категорије
субвенционисани  кредити.  Финансијска  средства  прибављена  у  поступку  јавне
набавке  на  овај  начин  биће  коришћена  за  набавку  добара  и  опреме  неопходне  за
реализацију плана изградње водоводне и канализационе мреже. 

 Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, на
Програм o изменама Програма пословања  за 2014. годину ЈКП ''Наиссус" – Ниш дала
је позитивно мишљење број 11-1020/2014 од 11.07.2014. године.

Доношењем овог решења омогућава се ЈКП ''Наиссус'' – Ниш да у грађевинској
сезони  обави  низ  неопходних грађевинских  радова  на  изградњи и  реконструкцији
водоводне и канализационе мреже и повезивања новоизграђених мрежа на постојећи
систем на територији Града Ниша

Управа  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  је  разматрајући
достављени Програм o изменама Програма пословања  за 2014. годину ЈКП ''Наиссус"
-  Ниш, утврдила да је исти сачињен у складу са  важећом процедуром и израдила
нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

  

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

                           Хранислав Ђорђевић
































