
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 29.08.2014. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност на  Одлуку  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног
предузећа  "Наиссус"  Ниш  о  ценама  воде  и  канализације  број  12496/1-3 од
08.07.2014. године,  којом  се  утврђује  основна  цена  воде  и  канализације  за
категорије  потрошача:  корисници  који  се  водом  снабдевају  са  једног
заједничког  водомера  (Мрамор,  Сечаница,  Крушце,  Горњи  Матејевац,  Хум,
Кнез Село и Чамурлија) и јавне чесме.

 
II

Решење  и  Одлуку  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа
"Наиссус" Ниш број 12496/1-3 од  08.07.2014. године објавити у "Службеном
листу Града Ниша".

Број: 1241-10/2014-03
У Нишу, 29.08.2014.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, 116/2013-аутентично тумачење и 12/2014-др.
закон), 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  за  давање  сагласности  на  одлуке  надзорних  одбора  јавно-
комуналних предузећа којима се утврђују цене комуналних услуга.

Чланом 25 став 2. Закона о комуналним делатностима је прописано да се за
различите  категорије  корисника  комуналних услуга   могу  примењивати  различити
методи  обрачуна,  водећи  рачуна  да  цена  буде  сразмерна  са  трошковима  пружања
услуге.

Имајући у виду наведено, Надзорни одбор ЈКП "Наиссус" Ниш је одлуком број
5133/1-3 од 01.04.2014. године утврдио 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 и на наведену одлуку добио сагласност Градског већа Града Ниша.

У циљу обезбеђења услова за реализацију наведене одлуке,   Надзорни одбор
ЈКП "Наиссус" Ниш је донео Одлуку број 12496/1-3 од  08.07.2014. године, којом је
утврдио основне цене воде и канализације за категорије потрошача: корисници који се
водом снабдевају са једног заједничког водомера (Мрамор, Сечаница, Крушце, Горњи
Матејевац,  Хум,  Кнез  Село  и  Чамурлија)  и исту  доставио  Управи  за  комуналне
делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак.

Такође, достављеном одлуком утврђује се и нижа цена утрошене воде на јавним
чесмама (53,04 дин/м3) у односу на до сада фактурисану у износу од 79,53 дин./м3. 

 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








