
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020) 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 01.07.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог oдлуке о измени Одлуке о утврђивању висине  
накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално-стамбене 
услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа. 
 

II Предлог oдлуке о измени Одлуке о утврђивању висине  накнаде за 
обављање послова обједињене наплате за комунално-стамбене услуге, које 
плаћају јавна и јавно комунална предузећа, 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 Иван Михајловић, вршилац дужности директора ЈКП 
''Медиана'' Ниш и Снежана Јовановић, вршилац дужности начелника Градске 
управе за комуналне делатности и инспекцијске послове.  
  
 
 
Број: 766-2/2021-03 
У Нишу,  01.07.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



 
На основу члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 8. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада 
(''Службени лист Града Ниш'', број 145/2016-пречишћен текст), 

Скупштина Града Ниша, на седници од                           године доноси: 
 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ  НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ, 

КОЈЕ ПЛАЋАЈУ ЈАВНА И ЈАВНО КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о утврђивању висине накнаде за обављaње послова обједињене наплате 
за комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа ("Службени 
лист Града Ниша", број 94/2006, 10/2015 и 108/2020) у члану 1. тачка 3. мења се и гласи: ''3. 
ЈКП''Медиана'' Ниш у висини од 6,34% од укупног наплаћеног износа за извршене услуге 
наплате рачуна за сакупљање и одвожење комуналног отпада, димничарске услуге, 
чишћење зграда и одлагање комуналног отпада;''. 

 
 

Члан 2. 
 

Овлашћује се Градска управа за органе Града и грађанска стања да сачини и објави 
пречишћен текст Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављaње послова обједињене 
наплате за комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа. 
 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Града Ниша". 

 
 
Број:  
У Нишу,                     године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 
Председник 

 
Др Бобан Џунић 



 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Измени Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављaње послова обједињене 
наплате за комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа 
("Службени лист Града Ниша", број 94/2006, 10/2015 и 108/2020) приступило се у складу 
са захтевом ЈКП '''Медиана'' Ниш, број 15473 од 11.06.2021. године, за доношење одлуке о 
измени процента за извршену услугу наплате коју врши ЈКП ''Обједињена наплата'' Ниш у 
своје име, а за рачун ЈКП '''Медиана'' Ниш. 

Важећом Одлуком утврђена је висина накнаде у износу од 7,33% од наплаћеног 
износа, а сада се предлаже смањење, тако да висина накнаде буде утврђена на 6,34%. Као 
разлог за промену висине накнаде навели су промену цена сакупљања и одвожења 
комуналног отпада од 01.05.2021. године, као и чињеницу да овом променом цене нису 
настали нови трошкови ЈКП ''Обједињена наплата'' Ниш, а предложеним процентом висине 
накнаде обезбеђен је исти износ прихода који би ово предузеће остваривало у будућем 
периоду. 

ЈКП ''Обједињена наплата'' Ниш је дописом, број 00-3431 од 16.06.2021. године, 
обавестила Градску управу за комуналне делатности и инспекцијске послове да је, након 
анализе наплате, а узимајући у обзир и промену цене за сакупљање и одвожење 
комуналног отпада, сагласна да се смањи висина накнаде на 6,34% и то од укупно 
наплаћеног износа за сакупљање и одвожење комуналног отпада, димничарске услуге, 
чишћење зграда и одлагање комуналног отпада. 

Имајући у виду наведено, Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске 
послове израдила је нацрт Одлуке о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде за 
обављaње послова обједињене наплате за комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и 
јавно комунална предузећа. 

На наведени нацрт Одлуке прибављено је Мишљење Градске управе за органе 
Града и грађанска стања,  број 1513-1/2021-08 од 22.06.2021. године. 

 
  

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

                                        В.Д.  НАЧЕЛНИКА 
 
                                             Снежана Јовановић 
 



О Д Л У К А 
о утврђивању висине накнаде за обављaње послова обједињене наплате 

за комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална 
предузећа ("Службени лист Града Ниша", број 94/2006, 10/2015 и 

108/2020) 
 

-преглед члана Одлуке који се мења 
 
 
 
 
I 
 

 Утврђује се висина накнаде за обављање послова обједињене 
наплате за комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно 
комунална предузећа: 
 

1. ЈП ''Нишстан'' Ниш у висини од 6% од укупно наплаћеног 
износа за извршене стамбене услуге и у висини од 2% од 
укупно наплаћеног износа за вршење послова наплате 
закупнине за станове којима располаже Град Ниш; 

2. ЈКП ''Градска топлана'' Ниш у висини од 3,5% од укупно 
наплаћеног износа за извршене услуге наплате рачуна за 
коришћење топлотне енергије; 

3. ЈКП ''Медиана'' Ниш у висини од 7.33% од укупног 
наплаћеног износа за изношење смећа и димничарских 
услуга; 

4.    ЈКП ''Наиссус'' Ниш у висини од 4,98% од укупно наплаћеног 
износа за воду и канализацију. 
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