
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 и 
144/2016) 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 25.11.2020. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 I     Утврђује се Предлог одлуке 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 одлуке 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 представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређује се Снежана Јовановић, секретарка Секретаријата за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
Број: 955-10/2020-03 
У Нишу, 25.11.2020. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

    ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

    Драгана Сотировски 
 

 



На основу члана 37. 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, донела 
је 

 
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 и 10/2015) 
у члану 1. тачка 4. мења се и гласи:  

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

  
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Ниша", а примењује се од 01.01.2021. године. 

 
 Број:  
 У Нишу,  
 
 
                                            
    СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

                               
      Председник 

 
      Бобан Џунић   

 



 
O б р а з л о ж е њ е 

 
 Одлуком о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављaње 
послова обједињене наплате за комунално-стамбене услуге, које плаћају 
јавна и јавно комунална предузећа, врши се смањење висине накнаде коју 
ЈКП „Наиссус“ Ниш плаћа ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш за извршене 
послове наплате накнаде за испоручену воду и услугe канализације. 

ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш и ЈКП “Наиссус“ Ниш доставила су 
29.10.2020.године, заједничку иницијативу за доношење аката потребних 
за преузимање послова наплате испоручене воде и услуга канализације 
према корисницима - индивидуалним домаћинствима. Предлаже се да ЈКП 
„Обједињена наплата“ Ниш наведене послове од ЈКП “Наиссус“ Ниш 
преузме почев од 01.01.2021. године, као и да се  одлуком и новим 
уговором о вршењу послова наплате, висина накнаде смањи са 7,33%  на 
4,98% од укупно наплаћеног износа за воду и канализацију.  

На нацрт наведене Одлуке Служба за послове Скупштине Града дала  
је мишљење број 350/2020-22 од 24.11.2020.године. 

Имајући у виду иницијативу предузећа ЈКП “Обједињена наплата“ 
Ниш и ЈКП “Наиссус“ Ниш, а  у циљу стварања услова за преузимање 
предметних послова, израђен је нацрт Одлуке о изменама Одлуке о 
утврђивању висине накнаде за обављaње послова обједињене наплате за 
комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална 
предузећа.  
   
   ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 
 

                                     СЕКРЕТАР 

          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 
   (Сл. лист Града Ниша, број 94/2006 и 10/2015) 
              -преглед чланова који се мењају - 
 
 

Члан 1. 
 

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

1. ЈКП ''Нишстан'' Ниш у висини од 6% од укупно наплаћеног износа за извршене 
стамбене услуге; 

2. ЈКП ''Градска топлана'' Ниш у висини од 3,5% од укупно наплаћеног износа за 
извршене услуге наплате 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 7.33% од укупно наплаћеног износа за воду и 

канализацију. 
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