На основу члана 56.Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“ број 1/2013), а у циљу повећања наплате комуналних, стамбених и других услуга,
чиме би се повећала текућа ликвидност јавних и јавно комуналних предузећа и смањило
њихово кредитно задужење као и омогућило лицима у стању социјалне потребе да своје
обавезе по наведеним услугaма измире,
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 28.10.2014. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

1.
Препоручује се ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да до 31.12.2014 . године,
омогући лицима у стању социјалне потребе (корисницима новчане социјалне помоћи ,
имаоцима социјалних карата и имаоцима уверења о енергетски заштићеном купцу) , која
имају неизмирене обавезе за пружене услуге, према евиденцији система обједињене
наплате и налазе се у евиденцији Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, да закључе
уговор о признању дуга и отплати истог на рате и то за:
услуге инвестиционог одржавања, одржавање подстаница, испоруку
топлотне енергије и утрошену енергију за загревање воде ЈКП „Градска топлана“ Ниш,
услуге етажног одржавања ЈП „Нишстан“ Ниш,
услуге редовног одвоза смећа, димничарске услуге и услуге чишћења
стамбених зграда ЈКП „Медијана“ Ниш,
услуге испоруке воде, канализације и допринос за воду ЈКП „Наиссус“ Ниш
( у даљем тексту: комуналне и друге услуге на рачуну обједињене наплате).
Неизмирене обавезе које се могу исплатити на рате односе се на: решења о
извршењу, правноснаже пресуде, доспеле редовне обавезе.
Камата обрачуната по било ком основу се не зарачунава у уговору и за све време
трајања уговорене отплате, а била би обрисана са исплатом задње рате.
Непоштовање уговора подразумева принудну наплату са приписом целокупног
износа законске затезне камате.
Усаглашени дуг дужници дужници могу измирити под следећим условима:
да је са дужником усаглашен укупан износ дуга, који се потрвђује
закључењем уговора о отплати дуга на рате;
да дужник приложи приликом потписивања средство обезбеђења – меницу;
да је висина рате фиксна у износу који се прецизира уговором на основу
параметара које доставља Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш;

да се дужник уговором обавеже да, поред плаћања уговорених рата, редовно
измирује нова месечна задужења;
да је датум доспећа рате исти дан у месецу, а по избору дужника приликом
закључења уговора;
да ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, као поверилац, обавести надлежни суд и
извршитеља о закључењу уговора ради окончања поступка пред судом;
да ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш у случају неиспуњења закљученог
уговора од стране дужника дуже од три месеца, покрене поступак наплате надлежним
извршитељем, активирајући приложено средство обезбеђења.
Са корисником који је једном закључио уговор о признању дуга и отплати дуга на
рате, а уговорне обавезе није испунио, такав уговор више не може закључити.
2.
Препоручује се ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да овој категорији
дужника све док поштују уговорне обавезе омогући оствривање попуста од 5% за плаћање
свих комуналних обавеза, као редовним купцима за плаћање у рачуна у року доспећа.

Број: 1607-23/2014-03
У Нишу, 28.10.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник
Проф. др. Зоран Перишић

Oбразложење

Увидом у стање дуговања лица корисника новчану социјалну помоћ ,која су имаоци социјалних
карата и која по разним основама користе право на субвенције за обавезе по комуналним услугама,
дошло се до закључка да ова лица нису у стању да ове обавезе измире без додатне помоћи
локалне самоуправе.
Имајући у виду резултате који су постигнути акцијом отплате дуговања на рате за горе поменуте
кориснике комуналних услуга а која је на основу Закључка Градског Већа Града Ниша од
08.06.2013 спроведена у периоду од 01.07.2013 године до 31.10.2013 године ,ЈКП „ Обједињена
наплата „ Ниш ,преко Управе за дечију,социјалну и примарну здравствену заштиту доставља овај
предлог ради спровођења овакве акције и доношења одговарајућег закључка од стране Градског
Већа Града Ниша.

Начин спровођења овакве иницијативе био би:
Неизмирене обавезе које се могу исплатити на рате односе се на: решења о извршењу,
правноснаже пресуде, доспеле редовне обавезе.
Камата обрачуната по било ком основу се не зарачунава у уговору и за све време трајања
уговорене отплате, а била би обрисана са исплатом задње рате.
Непоштовање уговора подразумева принудну наплату са приписом целокупног износа
законске затезне камате.
Усаглашени дуг дужници дужници могу измирити под следећим условима:
да је са дужником усаглашен укупан износ дуга, који се потрвђује закључењем
уговора о отплати дуга на рате;
да дужник приложи приликом потписивања средство обезбеђења – меницу;
да је висина рате фиксна у износу који се прецизира уговором на основу
параметара које доставља Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш;
да се дужник уговором обавеже да, поред плаћања уговорених рата, редовно
измирује нова месечна задужења;
да је датум доспећа рате исти дан у месецу, а по избору дужника приликом
закључења уговора;
да ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, као поверилац, обавести надлежни суд и
извршитеља о закључењу уговора ради окончања поступка пред судом;

-

да ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш у случају неиспуњења закљученог уговора од
стране дужника дуже од три месеца, покрене поступак наплате пред надлежним
извршитељем активирајући приложено средство обезбеђења.

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ,СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
НАЧЕЛНИК
___________________
Мирјана Поповић

