
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 25.02.2016. 
године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I Даје се сагласност да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ Ниш  

Споразум о регулисању међусобних права и обавеза, којим ће се 
дефинисати начин отплате дела дуговања Града Ниша по испостављеним 
ситуацијама за обављене послове из делатности јавне хигијене и рад 
зимске службе на територији Града Ниша у укупном износу од 
347.422.981,27 динара са стањем на дан 13.01.2016. године, у складу са 
Уговором о обављању поверене комуналне делатности за 2013. годину, 
број 1393/2013-01 од 10.04.2013. године, Уговором о обављању поверене 
комуналне делатности за 2014. годину број 1813/2014-01 од 21.05.2014. 
године и Уговором о обављању поверене комуналне делатности за 2015. 
годину број 2251/2015-01 од 29.06.2015. године. 
 

II Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише споразум о 
регулисању међусобних права и обавеза наведен у тачки I диспозитива. 

 
III Закључак доставити: Управи за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај, ЈКП „Медиана“ Ниш, Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Градоначелнику 
Града Ниша и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
Број: 239-24/2016-03 
У Нишу, 25.02.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                             

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
 
 
 
 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Укупна обавеза Града Ниша према ЈКП „Медиана“ Ниш, за обављене 
послове јавне хигијене и рад зимске службе на територији Града Ниша у складу 
са Уговором о обављању поверене комуналне делатности за 2013. годину број 
1393/2013-01 од 10.04.2013.године, Уговором о обављању поверене комуналне 
делатности за 2014.годину број 1813/2014-01 од 21.05.2014.године и Уговором о 
обављању поверене комуналне делатности за 2015. годину број 2251/2015-01 од 
29.06.2015. године, са стањем на дан 13.01.2016. године износи 347.422.981,27 
динара. 

С обзиром на ликвидне могућности буџета Града Ниша и обавезу Града  
да измири наведена дуговања, сачињен је нацрт Споразума о регулисању 
међусобних права и обавеза, којим  се дефинише начин отплате дела дуговања 
Града Ниша за обављене послове из делатности јавне хигијене и рад зимске 
службе на територији Града Ниша, по закљученим уговорима за 2013., 2014. и 
2015. годину. 

Закључењем наведеног Споразума, престаће да важи Споразум о 
регулисању међусобних права и обавеза број 1923/2015-01 од 05.06.2015.године, 
којим је регулисан начин отплате пораживања које ЈКП „Медиана“ Ниш има 
према Граду Нишу за послове из делатности јавне хигијене и рада зимске службе 
на теритили Града Ниша по закљученим уговорима за 2013. и 2014. годину, у 
укупном износу 306.481.043,56 утврђеном на дан 31.12.2014.године са отплатом 
у четири годишње рате у 2015., 2016., 2017. и 2018. години. 

Поступајући у складу са прописаном процедуром, Управа за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај је на нацрт Споразума прибавила мишљење 
Правобранилаштва Града Ниша број М-31/16 од 19.01.2016. године, у коме је 
наведено да се у конкретном случају  не ради о новом уговору којим би се 
дефинисала другачија права и обавезе уговорних страна, већ се истим регулише 
начин отплате заосталог дуга Града Ниша, те да је у том смислу потребно 
прибавити мишљење Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе 
и јавне набавке. 

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке, у мишљењу број 11-282/2016 од 09.02.2016. године, наводи да се 
склапањем Споразума утврђује динамика отплате дуга у износу од 
347.422.981,27 динара на следећи начин: 87.412.981,27 динара у 2017. години, а 
остатак у 2017., 2018., 2019. и 2020. години. 

Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је Одлуком број 2425/H0/64-7 од 
11.02.2016. године овластио директора да потпише наведени споразум.  

Имајући у виду наведено, Управа за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај је израдила нацрт закључка о давању сагласности на нацрт споразума о 
регулисању међусобних права и обавеза. 

 
         НАЧЕЛНИК 

 
 

   Миодраг Брешковић 
 



 
СПОРАЗУМ  

О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ПРАВА И ОБАВЕЗА 
 
 
Закључен између: 
 
1. Градa Нишa, са седиштем у Нишу, улица Николе Пашића бр. 24, кога 

заступа Градоначелник проф. др Зоран Перишић и 
2. ЈКП ''Медиана'' Ниш, са седиштем у Нишу, Мраморска 10, које заступа 

директор Братислав Вучковић  
 
 

Члан 1. 
Град Ниш и ЈКП „Медиана“ Ниш су утврдили да неспорно потраживање ЈКП 

„Медиана“ Ниш за део пружених услуга одржавања јавне хигијене и рад зимске 
службе на територији Града Ниша, по закљученим уговорима за 2013., 2014. и 
2015. годину, у складу са спецификацијом која је саставни део овог Споразума, 
на дан 13.01.2016. године године, износи 347.422.981,27 динара. 

 
Члан 2. 

  ЈКП ''Медиана'' Ниш је сагласно да наведено потраживање, без 
зарачунавања законске затезне камате,  Град Ниш измири у периоду од 4 
године. 

Члан 3. 
Град Ниш ће укупан износ дуга од 347.422.981,27 динара (словима: 

тристачетрдесетседаммилионачетристодвадесетдвехиљадедеветстоосамдесетј
едандинар и 27/100)  измирити у  4 годишње рате, на следећи начин:  

1. рата 87.412.981,27  динара 
(словима:осамдесетседаммилионачетиристодванаестхиљададеветстоосамдесе
тједандинар и 27/100) у 2017. години 

2. рата 86.670.000,00 динара  
(словима:осамдесетшестмилионашестоседамдесетхиљададинара) у 2018. 
години 

3. рата 86.670.000,00  динара  
(словима:осамдесетшестмилионашестоседамдесетхиљададинара) у 2019. 
години 

4. рата 86.670.000,00 динара  
(словима:осамдесетшестмилионашестоседамдесетхиљададинара) у 2020. 
години 

Члан 4. 
Исплатом новчаног износа из члана 1. овог Споразума, учесници 

Споразума су сагласни да су тиме регулисали укупна потраживања ЈКП 



„Медиана“ Ниш за део пружених услуга по основу Уговора о обављању поверене 
комуналне делатности за 2013. годину број 1393/2013-01 од 10.04.2013. године, 
Уговора о обављању поверене комуналне делатности за 2014. годину број 
1813/2014-01 од 21.05.2014. године и Уговора о обављању поверене комуналне 
делатности за 2015. годину број 2251/2015-01 од 29.06.2015. године. 

 
Члан 5. 

За реализацију овог Споразума задужене су  Управа за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Управа за финснсије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке. 

 
Члан 6. 

Град Ниш дужан је да редовно извршава обавезе утврђене чланом 3. 
овог Споразума, као и да редовно измирује обавезе из текуће године. 

У случају да Град Ниш не извршава обавезе предвиђене Споразумом, 
ЈКП „Медиана“ Ниш задржава право да исти једнострано раскине. 

 
                                               Члан 7. 
Све евентуалне спорове учесници Споразума ће покушати да реше 

споразумно. Уколико спор не може бити решен споразумом, исти ће решавати 
надлежан суд у Нишу. 

                                               Члан 8. 
Даном закључења овог Споразума престаје да важи Споразум о 

регулисању међусобних права и обавеза број 1923/2015-01 од 05.06.2015. 
године. 

                                               Члан 9. 
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 

(три) задржава свака уговорна страна. 
 
 

ГРАД НИШ 
Градоначелник 

ЈКП „Медиана“ Ниш 
Директор 

 
 

________________________ 
 

Проф. др Зоран Перишић 

 
 

__________________________ 
 

Братислав Вучковић, дипл. правник 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спецификација 
дела доспелих обавеза Града Ниша према ЈКП „ Медиана“ Ниш 

за одржавање јавне хигијене и рад зимске службе  
у 2013., 2014. и 2015. години 

 
 
 
 
              На основу члана 1. предлога Споразума о регулисању међусобних права 
и обавеза, сачињена је спецификација дела дуговања Града Ниша према ЈКП 
„Медиана“ Ниш за извршене услуге одржавања јавне хигијене и рад зимске 
службе у 2013., 2014. и 2015. години, у износу од 347.422.981,27 динара. 
              Предмет овог Споразума чине испостављене привремене и окончане 
ситуације за одржавање јавне хигијене и рад зимске службе за месец: 
 

- септембар 2013. године - део, у износу од        7.150.444,74 динара, 
- октобар 2013. године, у износу од                    26.187.541,38 динара, 
- новембар 2013. године у износу од                  26.266.003,05 динара,  
- децембар 2015. године, у износу од                 21.138.414,41 динара, 
- јул 2014. године- део, у износу од                     15.196.068,54 динара ,  
 - август 2014. године , у износу од                      27.243.380,71 динара, 
- септембар 2014. године, у износу од                 26.930.772,63 динара, 
- октобар 2014. године, у износу од                      27.108.785,70 динара, 
- новембар 2014. године у износу од                    26.127.252,51 динара,  
- децембар 2014. године, у износу од                   23.132.379,89 динара, 
- август 2015. године-део , у износу од                17.740.458,68 динара, 

              - септембар 2015. године, у износу од                26.184.666,47 динара, 
- октобар 2015. године, у износу од                     26.619.000,50 динара, 
- новембар 2015. године у износу од                   25.947.177,57 динара и 
- децембар 2015. године, у износу од                  24.450.634,49 динара. 

 
           
              
 
 
                                                            
                                                                          
 
 
 

 



QF-E-007

JKTI "Me.n;lfaHa" Ham
6poj: 2425/H0/64-7
,[J,aTYM:11.02.2016.rOAHHe

Ha OCHOSY -inaaa 26. CTaTYTa JKn "Menuaaa" HLt1w Lt1-inaua 36. nOCnOSHLt1Ka 0 pany
HaA30pHor oA6opa JKn "MeALt1aHa" HLt1w, HaA30pHLt1 og6op JKn "MeALt1aHa" HLt1w je Ha csojoj 64.
CeAHLt1l...1Lt1OAP>KaHoj naua 11.02.2016. roALt1HeAOHeo cnenehy

O,QnYKY

LJnaH 1.

Osnawf'lyje ce ALt1peKTOp JKn"MeALt1aHa"HLt1w Aa ca OCHLt1Sa4eM 3aKIbY4Lt1 Cnopasyv 0
perynaca-sy MeflYco6HLt1X npasa Lt1otiaseaa HaCTanLt1X no OCHOSY nperxonuo 3aKIbY4eHLt1X Yrosopa
Lt1TO:

- Yrosopa 0 ofiasnsau.y nosepeue KOMYHanHe AenaTHOCTLt1 aa 2013. rOALt1HY 6poj
1393/2013-01 OA 10.04.2013. ronuue.

- Yrosopa 0 o6asIbal-bY nosepeae KOMYHanHe AenaTHOCTLt1 aa 2014. rOALt1HY 6poj
1813/2014-01 OA 21.05.2014. roALt1He Lt1

- Yrosopa 0 o6asIbal-bY nosepeae KOMYHanHe AenaTHOCTLt1 3a 2015. rOALt1HY 6poj
2251/2015-01 OA 29.06.2015. roALt1He.

LJnaH 2.

OAnYKY,AOCTaSLt1TLt1Ynpaaa aa KOMYHanHe AenaTHOCTLt1,eHepreTLt1KY Lt1caobpahai, ALt1peKTopy
npeayseha Lt1CeKToPY eKOHOMCKLt1Xnocnosa paALt1narser nocryna-sa.

HAA30PHV1 O,Q50P JKn "ME,QV1AHA" HV1W
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