
 
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 39. 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), а у складу са Закључком Градског штеба за ванредне ситуације Града Ниша, 
број 1143/2021-01 од 07.05.2021. године, 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 02.06.2021. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Препоручује се ЈКП „Медиана“ Ниш и ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да 
омогуће одлагање измирења дуговања свим корисницима објеката који се у евиденцијама 
наведених организација воде као објекти у којима се пружају услуге из области 
угоститељства и хотелијерства (кафићи, ресторани, хотели, мотели, хостели и други 
објекти у којима се обављају сродне делатности), а који су услед сузбијања негативних 
ефеката заразне болести ''Covid 19'' делатност обављали у ограниченом обиму. Одлагање 
измирења редовних дуговања односи се на услуге редовног одвоза смећа, димничарске 
услуге и услуге чишћења стамбених зграда ЈКП „Медиана“ Ниш, као и услуге одлагања 
комуналног отпада.  

 
II Право на одлагање измирења редовних дуговања имају сви корисници услуга из 

става I овог закључка који у организационим оквирима ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш 
или  ЈКП „Медиана“ Ниш до дана 31.08.2021. године поднесу захтев за остваривање 
наведеног права (форму захтева корисницима достављају представници ЈКП „Обједињена 
наплата“ Ниш). 

 
III Неизмирене обавезе које се могу исплатити на рате односе се на: решења о 

извршењу, правноснаже пресуде, доспеле редовне обавезе, као и обавезе по основу раније 
закључених уговора без обзира на временске периоде закључења ових уговора. 

 
IV Трошкови настали пред јавним  извршитељима, у смислу трошкова накнаде на 

име награде за успешност спровођења поступка, као и трошкова насталих током 
спровођења поступка, уколико исти нису предујмљени од стране извршног повериоца ЈКП 
„Обједињена наплата“ Ниш, морају бити измирени пре закључења уговора, као и 
трошкови које пословни партнери ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш недвосмислено, у 
оквиру одлука донетих од стране надлежних органа истих организација, захтевају да пре 
закључења уговора буду измирени у целости. 

 
V Непоштовање уговора подразумева подношење предлога за извршење са 

приписом целокупног износа законске затезне камате, као и условно отписане камате, 
преосталих неплаћених рата по основу закљученог уговора, као и доспелих редовних 
месечних задужења, на дан подношења предлога за извршење, а на основу Правилника o 
наплати потраживања корисника комуналних услуга принудним путем који доноси 
Надзорни одбор ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш. 

 
 



VI Дуг који до дана 31.08.2021. године настане услед одлагања измирења редовних 
дуговања, дужници могу измирити под следећим условима: 

• дужници ће са ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш или ЈКП „Медиана“ Ниш до 
дана 31.08.2021. године закључити споразум о признању и отплати дуга тако 
што ће дужник, приликом потписивања уговора, приложити средство 
обезбеђења наплате дуговања, у виду регистроване менице правног лица 
(уколико дужник делатност обавља као правно лице) или изјаве о 
преузимању дуга и приступању дугу (уколико дужник делатност обавља као 
физичко лице), прописано оверене од стране јавног бележника (форму изјаве 
корисницима достављају представници ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш) и 
важећу личну карту или пасош као идентификациони документ. Наведеном 
изјавом било које пунолетно лице, држављанин Републике Србије, може 
преузети дуг и приступити дугу било ког евидентираног корисника 
стамбено-комуналних услуга, а који спада у групу корисника из става I овог 
закључка. 

• да је висина рате фиксна и не нижа од 500,00 динара, уз услов да максималан 
број рата може бити 12 месечних рата; 

• да се дужник уговором обавеже да, поред редовног плаћања рата по уговору, 
редовно измирује и будућа редовна месечна задужења у року доспећа; 

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

• да ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш потраживања за која поступак принудне 
наплате није покренут преведе у потраживања по основу уговора, на дан 
закључења уговора; 

• да ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш у случају неиспуњења закљученог 
уговора од стране дужника дуже од 6 (шест) месеци, покрене поступак 
наплате пред месно надлежним јавним извршитељима које одреди Комора 
извршитеља. 

 
VII Препоручује се ЈКП „Медиана“ Ниш и ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш 

омогуће реализацију овог Закључка доношењем одговарајућих одлука надзорног одбора. 
 
 
Број: 639-11/2021-03 
У Нишу,  02.06.2021. године 
 
    ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
            ПРЕДСЕДНИЦА 
 
           Драгана Сотировски 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У складу са Закључком Градског штеба за ванредне ситуације Града Ниша, број 
1143/2021-01 од 07.05.2021. године препоручује се ЈКП ''Медиана'' Ниш и ЈКП 
''Обједињена наплата Ниш да омогуће одлагање измирења дуговања свим корисницима 
објеката који се у евиденцијама ових предузећа воде као објекти у којима се пружају 
услуге из области угоститељства и хотелијерства (кафићи, ресторани, хотели, мотели, 
хостели и други објекти у којима се обављају сродне делатности), а који су услед 
сузбијања негативних ефеката заразне болести ''Covid 19'' делатност обављали у 
ограниченом обиму. Ово одлагање измирења редовних дуговања односи се на услуге 
редовног одвоза смећа, димничарске услуге и услуге чишћења стамбених зграда, као и 
услуге одлагања комуналног отпада. 

ЈКП ''Медиана'' Ниш и ЈКП ''Обједињена наплата Ниш дана 07.05.2021. године, у 
складу са наведеним Закључком, иницирали су доношење одговарајућег закључка 
Градског већа Града Ниша и свој предлог доставили Градској управи за комуналне 
делатности и инспекцијске послове. 

Како би се бар у некој мери отклонили негативни ефекти пословања наведеној 
групи привредних субјеката који су делатност обављали у ограниченом обиму, Градска 
управа за комуналне делатности и инспекцијске послове израдила је нацрт закључка којим 
се препоручује овим јавним предузећима да у периоду до 31.08.2021. године наведеној 
групи корисника омогуће одлагање измирења наведених редовних дуговања под 
одређеним условима. 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

    
         

           В. Д. НАЧЕЛНИКА 
 

Снежана Јовановић 
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