
На основу члана 60.  Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник
РС",  број 119/2012),  члана 27. Одлуке  о  оснивању  ЈКП  „Медиана“  Ниш
("Службени гласник РС", број 51/2013-пречишћени текст) и члана 24. Одлуке о
одржавању  чистоће  на  површинама  јавне  намене  и  управљању  отпадом
("Службени лист Града Ниша", број 3/2014- пречишћен текст),

Градско веће Града Ниша, на седници дана 20.03.2014. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност на Методологију  одређивања накнаде за  одлагање
комуналног  отпада,  која  је  усвојена  Одлуком  Надзорног  одбора  Јавног
комуналног предузећа "Медиана" Ниш број 328/НО/10 од  14.01.2014. године.

 
II

Решење  и  Методологију  одређивања  накнаде  за  одлагање  комуналног
отпада са Одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Медиана"
Ниш о усвајању објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 365-5 /2014-03
У Нишу, 20.03.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Чланом 60. Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник РС", број
119/2012) и  чланом 27. Одлуке о оснивању ЈКП „Медиана“ Ниш ("Службени
гласник РС", број  51/2013-пречишћени текст) прописано је да, ради обезбеђи-
вања заштите општег интереса у предузећу, надлежни орган даје сагласност на
акт о општим условима за испоруку производа и услуга, док члан 24. Одлуке о
одржавању  чистоће  на  површинама  јавне  намене  и  управљању  отпадом
("Службени лист Града Ниша", број  3/2014- пречишћен текст) уврђује да се
цена утврђена за одлагање комуналног отпада обрачунава у складу са актом о
методологији обрачуна цене комуналне услуге,  који доноси Надзорни одбор
комуналног предузећа уз сагласност Градског већа Града Ниша.

Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  "Медиана"  Ниш је
Одлуком  број  328/НО/10  од  14.01.2014. године усвојио  Методологију
одређивања накнаде за одлагање комуналног отпада и исту доставио Управи за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак.

Методологијом се прописије начин обрачунавања цене комуналне услуге
одлагања  комуналног  отпада  на  тај  начин што се  јединична  цена  одлагања
комуналног отпада множи површином корисног пословног, односно стамбеног
простора. Наведена методологија примењује се на исти начин на све кориснике
на територији Града Ниша.

Давањем  сагласности  на  наведени  акт  стварају  се  предуслови  за
реализацију  наплате  цене  одлагања  комуналног  отпада  и  ефикасније
управљање комуналним отпадом на територији Града Ниша.

 Управа  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај је,
разматрајући достављену Одлуку, констатовала да је достављени акт у складу
са  прописима  који  регулишу  процедуру  доношења,  те   је  имајући  у  виду
наведено, израђено решење као у диспозитиву.

УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК 

Миодраг Брешковић








