
 
 
 
 
 
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 

88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) 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  17.09.2015.  године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допуни одлуке о начину и роковима 
плаћања комуналних услуга. 
 
 II Предлог одлуке о изменама и допуни одлуке о начину и роковима плаћања 
комуналних услуга 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 Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај. 
 

 
 
Број: 1471-52/2015-03 
У Нишу,  17.09.2015.  године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић  
 
 
 



 На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник 
РС'', број 88/2011) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист града Ниша'', 
88/2008), 
 Скупштина Града Ниша, на седници од                  2015. године донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И РОКОВИМА 

ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о начину и роковима плаћања комуналних услуга (''Службени лист 
града Ниша'', број 4/1994, 66/2003 и 96/2013) у члану 1. реч: ''(станарине)'' брише се. 
 

Члан 2. 
 У члану 4. реч: ''претходни'' замењује се речју: ''календарски''. 
 

 
Члан 3. 

 У члану 7. став 1. реч: ''или'' замењује се речима: ''и/или''. 
 
 

Члан 4. 
 Члан 8. мења се и гласи: 

''Члан 8. 
Рачун за извршене комуналне услуге садржи: 
1. за закупнину-површину стана, број бодова, вредност бода и износ, 
2. за испоручену воду и испуштену воду у јавну канализацију-количину утрошене 

воде у м³, укупан број корисника у згради и број корисника у сваком стану ако се 
обрачун врши по броју корисника стана, цену по м³ и износ, 

3. за испоручену топлотну енергију - податке утврђене методологијом за 
одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, цену и износ, 

4. за изношење и одвоз комуналног отпада-површину стана односно пословне 
просторије, цену по м² и износ, 

5.  за депоновање (одлагање) комуналног отпада-површину стана односно пословне 
просторије, цену по м2 и износ, 

6.   за димничарске услуге-број димних канала, цену по димном каналу и износ. 
Рачун поред тога садржи укупан збир свих износа, рок плаћања и обавештење о 

стању дуга и претплате за претходни месец, као и остале податке у складу са прописима 
који регулишу информисање и заштиту корисника комуналних услуга.'' 
 
 

Члан 5. 
Члан 9. мења се и гласи: 

''Члан 9. 
  

Рачуни за извршене комуналне услуге испостављају се до 25. у месецу за претходни 
месец. 



Комуналне услуге плаћају се најкасније до краја текућег месеца за претходни месец. 
Корисници комуналних услуга могу своје обавезе по рачуну да плате на шалтеру 

предузећа, поште или пословне банке, административном забраном, трајним налогом, 
електронским путем и сличним видовима плаћања. 

Спорне износе комуналних услуга корисник може да рекламира по пријему рачуна 
код предузећа које му је испоставило рачун. О рекламацији предузеће је дужно да одлучи у 
року прописаном законом којим се регулише заштита потрошача и о томе обавести 
корисника услуге.'' 

 
Члан 6. 

После члана 12 додаје се члан 12а који гласи: 
''Члан 12а. 

Трошкове наплате комуналних услуга сносе јавна и јавно комунална предузећа чије 
се услуге наплаћују у складу са прописом Града који утврђује висину накнаде за обављање 
послова обједињене наплате за комунално-стамбене услуге.'' 

 
Члан 7. 

Овлашћује се Служба за послове Скупштине Града да сачини и објави 
пречишћен текст Одлуке о начину и роковима плаћања комуналних услуга. 

 
 

Члан 8. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Ниша''. 
 
 Број: 
 У Нишу,                  2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

Председник 
 

 
Проф. др Миле Илић 

 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допуни Одлуке о начину и 
роковима плаћања комуналних услуга су члан 13. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011) и члан 37. Статута Града 
Ниша (''Службени лист града Ниша'', 88/2008), којима је прописано овлашћење 
Скупштине Града Ниша да уреди начин плаћања цене комуналне услуге. 

Одредбама Одлуке о изменама и допуни Одлуке о начину и роковима 
плаћања комуналних услуга се врши усаглашавање са важећом законском и 
подзаконском терминологијом, прецизира се обрачунски период извршених 
комуналних услуга, као и један од критеријума по којима се врши обрачун за 
утрошену воду. 
 Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег 
купца топлотном енергијом (''Службени гласник РС'', број 63/2015) прописани су 
подаци за одређивање цене снабдевања топлотном енергијом, па је предложеном 
Одлуком регулисано да ове податке треба да садржи и рачун за извршене 
комуналне услуге у делу који се односи на испоручену топлотну енергију. 
 Чланом 91. Закона о заштити потрошача (''Службени гласник РС'', број 
62/2014) прописана је, између осталог, обавеза трговца да у рачуну за пружене 
услуге од општег економског интереса наведе елементе који потрошачу 
омогућавају да проверава и прати износ свог задужења, као и да остварује увид у 
текућу потрошњу ради провере укупне потрошње према пруженом квалитету 
услуге. Чланом  53. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Службени гласник 
РС'', број 25/2013) прописано је да су јавна предузећа која врше дистрибуцију и 
снабдевање топлотне енергије дужна да једном месечно уз или на рачуну за 
испоручену енергију информишу купца о: количини енергије коју је купац преузео 
током претходног месеца, просечној цени енергије за тог купца у том месецу, 
ценама по елементима за обрачун утрошене енергије, укупно преузетој количини 
енергије и месечној потрошњи енергије током 12 претходних месеци, односу 
преузетих количина енергије у претходном месецу и истом месецу претходне 
године, односу количине енергије коју је он преузео и просечне количине енергије 
коју преузимају купци исте категорије, начинима да купци добију информације о 
доступним мерама побољшања енергетске ефикасности, списку мера које купци 
могу да предузму у циљу уштеде енергије, као и о другим подацима који могу бити 
од значаја за рационално коришћење. Обавеза информисања купаца топлотне 
енергије примењује се на период грејне сезоне. Имајући у виду одредбе наведених 
закона Одлуком је прописано да рачун за извршене комуналне услуге мора да 
садржи и остале податке у складу са прописима који регулишу информисање и 
заштиту корисника комуналних услуга. 
 Предложеном Одлуком померени су рокови испостављања и плаћања рачуна 
за извршене комуналне услуге, како би се корисници комуналних услуга ставили у 
повољнији положај имајући у виду да је рок доспећа плаћања комуналних услуга у 
неким другим локалним самоуправама такође крај текућег месеца за претходни 



месец, као и да је чланом 110 Закона о раду ("Службени гласник Републике 
Србије", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014) прописано да се зарада 
запосленима исплаћује у роковима утврђеним општим актом и уговором о раду, 
најмање једанпут месечно, а најкасније до краја текућег месеца за претходни месец. 
 Одлуком се такође прецизира начин и место плаћања обавеза по рачуну, 
рекламација испостављеног рачуна као и обавеза да се о рекламацији одлучује у 
року прописаном законом којим се регулише заштита потрошача и о томе обавести 
корисник услуге. 
 Такође је, ради прецизирања, додата одредба да трошкове наплате 
комуналних услуга сносе јавна и јавно комунална предузећа чије се услуге 
наплаћују у складу са прописом Града који утврђује висину накнаде за обављање 
послова обједињене наплате за комунално-стамбене услуге. 
 Имајући у виду наведено, Управа за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај израдила је нацрт Одлуке о изменама и допуни Одлуке о начину и 
роковима плаћања комуналних услуга. 
 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
                                                                          

               НАЧЕЛНИК 
 
У Нишу,  
август 2015. године                                                             Миодраг Брешковић 
 
 



 
 

O Д Л У К А 
О НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 ("Службени лист Града Ниша",  
број 4/1994, 66/2003 и 96/2013) 

 
-преглед чланова Одлуке који се мењају и допуњују- 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се начин и рокови плаћања и извршавања обавезе 

плаћања закупнине (станарине), испоручене воде и испуштене воде у јавну 
канализацију, испоручене топлотне енергије, изношења и одвоза и одлагање 
комуналног отпада и димничарских услуга (у даљем тексту: комуналне услуге) које 
врше јавна предузећа на територији града Ниша. 

 
 

Члан 4. 
Обрачунски период извршених комуналних услуга је претходни месец. 
 
 

Члан 7. 
Обрачун за утрошену воду врши се по једном од следећих критеријума: по м² 

стамбеног односно пословног простора, по броју корисника стана или по потрошњи 
регистрованој на индивидуалном водомеру. 

У зградама са више станова обрачун за утрошену воду врши се по м² стамбеног 
простора ако скупштина зграде не достави податке о броју корисника сваког стана. 

У зградама које се користе за становање и за обављање делатности у које нису 
уграђени посебни водомери на водоводном прикључку или на индивидуални водомер, 
начин расподеле утрошене воде између корисника стамбеног и пословног простора 
одређује ЈКП ''Наиссус''  водећи при томе рачуна о односу стамбеног и пословног дела 
зграде и природи пословне делатности која се обавља. 

 
 

Члан 8. 
Рачун за извршене комуналне услуге садржи: 
1. за закупнину(станарину)-површину стана, број бодова, вредност бода и 

износ, 
2. за испоручену воду и испуштену воду у јавну канализацију-количину 

утрошене воде у м³, укупан број корисника у згради и број корисника у 
сваком стану ако се обрачун врши по броју корисника стана, цену по м³ и 
износ, 

3.   за испоручену топлотну енергију-грејну површину, цену по м² и износ, 
4. за изношење и одвоз смећа-површину стана односно пословне просторије, 

цену по м² и износ, 
5.  за депоновање (одлагање) комуналног отпада-површину стана односно 

пословне просторије, цену по м2 и износ 
6.   за димничарске услуге-број димних канала, цену по димном каналу и износ. 
Рачун поред тога садржи укупан збир свих износа, рок плаћања и обавештење о 

стању дуга и претплате за претходни месец. 
 



 
 

Члан 9. 
Рачуни за извршене комуналне услуге испостављају се до 15. у месецу за 

претходни месец. 
Комуналне услуге плаћају се до 20. у месецу за претходни месец. 
Корисници комуналних услуга могу своје обавезе по рачуну да плате инкасанту 

или на шалтеру предузећа, поште или пословне банке. 
Спорне износе комуналних услуга корисник може да рекламира најкасније у 

року од 8 дана по пријему рачуна код предузећа које му је испоставило рачун. О 
рекламацији предузеће је дужно да одлучи у року од три дана и о томе обавести 
корисника услуге. 

 
 

 
 . 




