
 
 На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008), члана 31 Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 117/2008 и 46/2009) и члана 39 Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009 и 58/2009), 
 Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 13.10.2009. године, 
доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе Решење о 
приступању рализацији пројекта „Умрежавање издвојених локација за наплату 
обједињеног рачуна са централном локацијом ЈКП Обједињена наплата“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
                 Пројекат „Умрежавање издвојених локација за наплату обједињеног 
рачуна са централном локацијом ЈКП Обједињена наплата“ има за циљ 
оспособљавање за рад и повезивање издвојених наплатних места ЈКП Обједињена 
наплата са управном зградом у јединствен информациони систем. 
               ЈКП „Обједињена наплата“ наплату рачуна врши на једном шалтеру који се 
налази у просторијама  предузећа у Ул. Наде Томић 7.  Међутим, да  би се 
грађанима олакшала наплата рачуна и смањиле гужве у згради ЈКП “Обједињена 
наплата“ потребно је отворити нова наплатна места. Да би наплата била успешна и 
нормално функционисала, свако од 8 предвиђених наплатних места мора да 
испуњава одређене услове, који подразумевају одговарајућу инфраструктуру, по 
специифацији из буџета пројекта.  
             Укупна вредност пројекта износи 1.910.100,00 динара. Средства за 
реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града за 2009, позиција 207/3, 
економска класификација 424.специјализоване услуге. 
             Пројектом се постиже побољшање наплате рачуна ЈКП „Обједињена 
наплата“ због повећаних броја наплатних места у граду, смањење трошкова 
предузећа укидањем инкасантске службе и побољшање услуга предузећа 
приближавањем наплатних места грађанима.  
Из наведених разлога Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да у 
складу са својим овлашћењима донесе Решење о реализацији пројекта 
„Умрежавање издвојених локација за наплату обједињеног рачуна са централном 
локацијом ЈКП Обједињена наплата“. 
      
Број: 1447-12/2009-03 
У Нишу, 13.10.2009. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 
  

 


