
Редован промет
Камата на редован 

промет
Утужени промет

Камата на утужени 

промет

Трошкови спора 

(судска такса, 

парнични и трошкови 

тужбе)

Укупно %

ЈП "НИШСТАН" 35.672.450,00 2.554.905,00 50.619.151,00 6.919.397,00 6.226.616,00 101.992.519,00 7,42

03 Етажа 35.672.450,00 2.554.905,00 50.619.151,00 6.919.397,00 6.226.616,00 101.992.519,00 7,42

ЈКП "МЕДИАНА" 158.932.137,00 13.244.057,00 174.708.624,00 21.692.835,00 37.567.166,00 406.144.819,00 29,56

06 Смеће 146.383.943,00 11.991.363,00 161.659.046,00 19.874.315,00 34.713.900,00 374.622.567,00 27,26

08 Димничарске услуге
6.874.362,00 910.810,00 9.366.972,00 1.479.261,00 2.395.985,00 21.027.390,00 1,53

16 ЧИОЗ 5.673.832,00 341.884,00 3.682.606,00 339.259,00 457.281,00 10.494.862,00 0,76

JKP "ГРАДСКА ТОПЛАНА"
224.181.434,00 12.168.040,00 336.622.153,00 42.840.744,00 30.528.366,00 646.340.737,00 47,04

01 Инвестиционо 

одржавање 4.805.420,00 265.262,00 8.457.381,00 1.064.975,00 770.791,00 15.363.829,00 1,12

02 Одржавање 

подстанице 457.817,00 27.640,00 726.008,00 93.633,00 64.652,00 1.369.750,00 0,10

07 Грејање 218.626.210,00 11.853.854,00 327.431.731,00 41.681.625,00 29.692.230,00 629.285.650,00 45,80

20 Енергија утрошена за 

загревање воде 291.987,00 21.284,00 7.033,00 511,00 693,00 321.508,00 0,02

НАИСУС 138.855.099,27 4.258.407,00 64.263.492,21 5.285.429,00 6.911.323,00 219.573.750,48 15,98

21 Дозвољена 

потрошња 59.418.263,92 3.510.484,00 42.109.501,09 3.774.704,00 4.571.343,53 113.384.296,54 8,25

22 Прекорачење 716.469,38 63.510,00 1.698.840,00 163.858,00 201.105,43 2.843.782,81 0,21

23 Канализација 11.390.891,69 684.900,00 8.212.051,03 738.798,00 878.154,96 21.904.795,68 1,59

24 Допринос 815.682,68 4,00 980.430,58 42.155,00 114.622,08 1.952.894,34 0,14

25 Утрошена вода 66.513.791,60 -491,00 11.262.669,51 565.914,00 1.146.097,00 79.487.981,11 5,78

 СВЕ УКУПНО : 557.641.120,27 32.225.409,00 626.213.420,21 76.738.405,00 81.233.471,00 1.374.051.825,48 100,00



 На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша", број 88/2008) 
и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша", 
број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) а у циљу повећања наплате комуналних, 
стамбених и других услуга, чиме би се повећала текућа ликвидност јавних и јавно 
комуналних предузећа и смањило њихово кредитно задужење, 

 Градско веће града Ниша, на седници одржаној 18.10.2012. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Препоручује се ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да, у периоду од 1.11.2012. године 
до 30.12.2012. године, омогући дужницима који имају неизмирене обавезе за пружене услуге, 
према евиденцији система обједињене наплате (у даљем тексту СОН), да закључе уговор о 
признању дуга и отплати дуга на рате и то за: 

− услуге инвестиционог одржавања, одржавање подстаница, испоруку топлотне 
енергије и утрошену енергију за загревање воде ЈКП ''Градска топлана'' Ниш, 

−  услуге етажног одржавања ''Нишстан'' Ниш, 
− услуге редовног одвоза смећа, димничарске услуге и  услуге чишћења стамбених 

зграда ЈКП ''Медиана'' Ниш, 
−  услуге испоруке воде, канализације, допринос за воду и утрошак воде са 

30.04.2009. године ЈКП ''Наиссус'' Ниш (у даљем тексту: комуналне и друге услуге на рачуну 
обједињене наплате). 

 
Дуг који дужници могу да исплате на рате односи се на: дуг по решењима о 

извршењу, правноснажним пресудама, као и доспео редован, а неутужен дуг по месечним 
задужењима, са каматом до дана закључења уговора. 

 
Усаглашен дуг дужници могу измирити под следећим условима: 
− да је у СОН са дужником усаглашен укупан износ дуга, а затим да се са дужником 

закључи уговор о признању тог дуга и отплати на рате, без даљег зарачунавања камате; 
− да дужник приложи приликом потписивања уговора, средство обезбеђења наплате 

дуговања, које ће се активирати у случају непоступања по уговору (средства обезбеђења 
могу бити: административна забрана на зараду коју остварује запослени на неодређено 
време, извод о исплати пензије, меница са меничним овлашћењем, банкарска гаранција и 
сл.); 

− да је висина рате фиксна и не мања од половине задње фактурисане месечне обавезе 
дужника у моменту закључења уговора; 

− да се дужник уговором обавеже да, поред редовног плаћања рата по уговору, 
редовно измирује нова месечна задужења; 

− да износ рате буде исказан на посебним уплатницама обједињене наплате, које се 
дужнику уручују у моменту закључења уговора; 

− да је датум доспећа рате исти дан у месецу, а по избору дужника приликом 
закључења уговора; 

− да ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, као поверилац, обавести надлежни суд о 
закључењу уговора о признању дуга и отплати дуга на рате и достави суду примерак тог 
уговора ради окончања поступка пред судом; 

− да ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш у случају неиспуњења закљученог уговора од 
стране дужника дуже од три месеца, покрене поступак принудне наплате пред надлежним 
судом, активирајући поднето средство обезбеђења; 

Са корисником који је једном закључио уговор о признању дуга и отплати дуга на 
рате, а уговорне обавезе није испунио, такав уговор више се не може закључити. 

 



2. Препоручује се ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да омогући дужницима који имају 
неизмирене обавезе према СОН за пружене комуналне и друге услуге, у поступку принудне 
наплате (дуг по решењима о извршењу и правоснажним пресудама) и/или по неутуженим 
доспелим месечним задужењима, отпис преостале камате у случају исплате целокупног 
преосталог дуга (главни дуг и сви судски трошкови). Ова мера ће се примењивати у периоду 
од 1.11.2012. до 30.11.2012. године. 

 
3. Препоручује се ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да, почевши од 1.11.2012. године,  

омогући корисницима комуналних и других услуга који немају неизмирене обавезе према 
СОН и редовно и до доспећа измирују своје месечне обавезе, односно имају салдо нула 
претходног дуга, попуст од 5% за плаћање свих комуналних обавеза до доспећа. 

 
 
4.  Препоручује се јавним и јавно комуналним предузећима која самостално врше 

обрачун и непосредно достављају задужења физичким лицима за извршене услуге, да све 
одредбе овог закључка примењују и на физичка лица - дужнике, која нису у СОН ЈКП 
„Обједињена наплата“ Ниш. 
 
 5.  Препоручује се јавним и јавно комуналним предузећима обухваћених системом 
обједињене наплате да на својим управним одборима одговарајућим одлукама омогуће 
реализацију овог закључка. 
 

 
 

Број: 1023-10/2012-03 
 
У Нишу, 18.10.2012. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

Председник 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
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