
           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  29.08.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  Надзорног
одбора ЈКП „Наиссус“-Ниш,   о  расподели добити за  2013.  годину, број  14163/1-2 од
05.08.2014. године.

II  Предлог  решења о  давању сагласности  на  Одлуку  Надзорног  одбора  ЈКП
„Наиссус“-Ниш,   о  расподели  добити  за  2013.  годину, број  14163/1-2  од  05.08.2014.
године доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни
ред седнице Скупштине Града. 

         III  За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша,  одређују се Дејан  Андрејевић,  директор  ЈКП  „Наиссус“-Ниш и  Миодраг
Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.  

Број: 1241-4/2014-03
У Нишу, 29.08.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

     Проф.др Зоран Перишић



На основу члана  18.  и 49.   Закона о јавним предузећима ("Службени
гласник РС", број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон)
члана 15. и 32. 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 Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“-Ниш,  о
расподели добити за 2013. годину, број 14163/1-2 од 05.08.2014. године. 

II

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

Број: _____________

У Нишу, ___________. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Надзорни  одбор  ЈКП  „Наиссус“-Ниш  је  на  седници  одржаној  дана

05.08.2014. године донео  Одлуку о расподели добити  за  2013. годину, број
14163/1-2   и  исту  доставио  Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и
саобраћај на даљи поступак.

Одлука о расподели добити израђена је и достављена оснивачу у складу
са чланом 18. и 49. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон),  чланом 15. и 32.
Одлуке о  оснивању  Јавног  комуналног  предузећа  за  водовод и  канализацију
„Наиссус“-Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст и
5/2014).

На основу финансијских извештаја ЈКП „Наиссус“-Ниш за 2013. годину,
утврђена је добит предузећа за 2013. годину у износу од 26.656.076,29 динара.
Такође,  у пословним књигама предузећа исказан је непокривени  губитак из
ранијих година износи 283.918.035,00 динара.

Начин  расподеле  остварене  добити  у  Јавном  предузећу  прописан  је
чланом 49. Закона о Јавним предузећима, као и чланом 32  Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“-Ниш, тако
да се део средстава по основу добити усмерава оснивачу и уплаћује на рачун
прописан за уплату јавних прихода, односно  за повећање основног капитала,
резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и одлуком.

  Распоређивања добити рописано је чланом  270. Закона о привредним
друштвима("Службени  гласник  РС",  број  36/2011  и  99/2011),  и  то  према
следећем редоследу:

1. За покриће губитка из ранијих година;
2. За  резерве,  ако  су  оне  предвиђене  посебним  Законом  (Законске

резерве);
Ако  након  распоређивања  добити  за  покриће  губитка  и  издвајања  за

Законске резерве преостане део добити, преостали део добити седели за друге
намене у складу са одлуком надлежног органа.

Како је, на основу финансијских извештаја ЈКП „ Наиссус“-Ниш за 2013.
годину и стања у пословним књигама утврђено да   је непокривени  губитак
предузећа већи од остварене добити, то је целокупан износ остварене добити за
2013. годину, у складу са законом, распоређен за покриће губитака предузећа из
ранијих година.

Имајући у  виду  да  Одлука о  расподели добити садржи све  неопходне
елементе, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је израдила
нацрт решења као у диспозитиву.      

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

                                      НАЧЕЛНИК

                           Миодраг Брешковић






