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

Ниша“, број  88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 
95/2016, 98/2016 и 124/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 29.01.2020. 
године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

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

анекс II Споразума о регулисању међусобних права и обавеза, којим се 
мења динамика отплате дела дуговања Града Ниша утврђена Споразумом,  
а које се односи на испостављене ситуације 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 анекс  II 
Споразума о регулисању међусобних права и обавеза наведен у тачки I 
диспозитива. 

 
III Закључак доставити: Градској управи Града Ниша - Служби 

начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије, Јавном комуналном 
предузећу ''Медиана'' Ниш, Градоначелнику Града Ниша и архиви 
Градског већа Града Ниша. 

 
 

Број:  104-7/2020-03 
У Нишу, 29.01.2020. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК 
 

 
   Дарко Булатовић, 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. 

У циљу исплате наведеног дуговања, закључен је Споразум о 
регулисању међусобних права и обавеза, број 604/2016-01 од 07.03.2016. 
године, 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. 

У складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину 
(„Службени лист Града Ниша“, број 106/2019), а имајући у виду обавезу 
Града  да измири остатак дуга, израђен је анекс  II Споразума о регулисању 
међусобних права и обавеза, којим се мења динамика исплате на тај начин 
што ће Град Ниш у 2020. години  платити део дуга у износу од 
46.670.000,00 динара, а остатак у износу од 126.670.000,00 динара 
измирити у 2021. години, чиме се измирује целокупна обавеза по 
наведеним уговорима.  

Поступајући у складу са прописаном процедуром, Секретаријат је на 
нацрт Анекса II Споразума прибавио мишљења Секретаријата за 
финансије, број 11-125/2020  од 22.01.2020. године  и Правобранилаштва 
Града Ниша , број М-351/19 од 24.12.2019. године. 

Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је донео одлуку, број 
32791/H0/165-2 од 26.12.2019. године, којом је одобрио закључење Анекса 
II Споразума о регулисању међусобних права и обавеза и овластио 
директора да потпише наведени анекс.  

Имајући у виду наведено, Секретаријат за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај  је израдио нацрт закључка о давању сагласности да 
Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ Ниш  Анекс II Споразума о 
регулисању међусобних права и обавеза. 

 
                                                                                  Секретар 

 
 

           Владислава Ивковић 


