
  
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима (''Службени 

гласник РС'', број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 28. Одлуке о оснивању 
јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш (''Службени лист Града Ниша'', 
број 145/2016-пречишћен текст, 3/2017 - исправка и 18/2018), 
 

Градско веће Града Ниша, на седници 14.04.2021. године, доноси  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Медиана“ Ниш о ценама услуге сакупљања и одвожења комуналног 
отпада број 4674/НО/202-2 од 25.02.2021. године. 

 
II 

 
 Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града 
Ниша  о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Медиана“ Ниш о ценама сакупљања отпада број 1-18930/3-1 од 
10.12.2012. године (''Службени лист Града Ниша'', број 13/2013). 

 
III 

 
 Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Медиана“ Ниш о ценама услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада 
број 4674/НО/202-2 од 25.02.2021. године објавити у "Службеном  листу Града 
Ниша". 

 
Број:  421-12/2021-03 
У Нишу, 14.04.2021.  године 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
       ПРЕДСЕДНИЦА 

 
 

       Драгана Сотировски 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење предметног решења садржан је у члану 28. Закона о 

комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) 
и члану 28. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш 
(''Службени лист Града Ниша'', број 145/2016-пречишћен текст, 3/2017 - исправка и 
18/2018), који прописују да на одлуку о ценама комуналних делатности сагласност 
даје надлежни орган, односно Градско веће града Ниша. 

Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш донео је Одлуку број 4674/НО/202-2 од 
25.02.2021. године о ценама услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада и иста 
је достављена ради упућивања у процедуру за прибављања сагласности Градског 
већа. 
 Наведеном Одлуком утврђује се цена услуге сакупљања и одвожења 
комуналног отпада за стамбени простор у износу од 5,61 дин./м2 и за пословни  
простор у износу од 9,44 дин./м2. 
 Цена услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада за пословни  простор је 
без промена, односно остаје у истом износу који је био утврђен до сада важећом 
Одлуком о ценама сакупљања отпада број 1-18930/3-1 од 10.12.2012. године. 
 Цена услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада за стамбени простор 
увећава се за 18,92% у односу на до сада важећу цену, односно номинално за 0,89 
дин./м2. 
 Повећање цене услуге само за стамбени простор образложено је чињеницом да 
се у периоду од 2012. године, када је донета претходно важећа Одлука о ценама, 
дошло до увећања површине стамбеног простора и броја корисника којима предузеће 
врши комуналну делатност, што је повећало интензитет рада служби, количину 
отпада који се сакупља и одвози и последично значајно увећало пословне расходе 
предузећа (трошкови амортизације и инвестиционог одржавања, набавка нових 
возила, повећање минималне цене рада). Увећани трошкови до сада су били 
финансирани захваљујући рестриктивној пословној политици у делу расхода 
предузећа, међутим, за обезбеђење и одржавање континуитета и квалитета пружене 
услуге потребно је увећање пословних прихода, односно повећање цене услуге. 

Такође, увећањем цене сакупљања и одвожења комуналног отпада само за 
стамбени простор, цене услуге за наведену категорију приближава се цени за 
пословни простор, што представља уважавање начела дефинисаног чланом 25. Закона 
о комуналним делатностима, који прописује да разлике у ценама између различитих 
категорија потрошача не сме постојати осим ако се разлика заснива на различитим 
трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 
 У складу са Законом о комуналним делатностима, Одлука Надзорног одбора са 
образложењем и анализом, објављени су дана 23.03.2021. године на огласној табли и 
на званичној интернет презентацији Града Ниша. 

Имајући у виду наведено, Градска управа за комуналне делатности и 
инспекцијске послове израдила је нацрт решења као у диспозитиву. 

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

ВД НАЧЕЛНИКА 
 

 
                                                                                                   Снежана Јовановић 
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