На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“ број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(„Службени лист ГрадаНиша“, број 125/2008),
Градско веће Града Ниша, на седници од 23.10.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се Предлог одлуке о начину и роковима плаћања стамбених
услуга на територији Града Ниша.
II
Предлог одлуке о начину и роковима плаћања стамбених услуга на
територији Града Ниша 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 Анђелија Стаменковић, Градска управа Града Ниша –
Секретаријат за имовинско-правне послове.

Број: 1318-3/2017-03
У Нишу, 23.10.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

На основу члана 62. и члана 64. Закона о становању и одржавању зграда
(„Службени гласник РС“ бр. 104/16), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др. Закон и 101/16-други закон), члана
21. став 1. тачка 7. и члана 37. став 1. тачка 7. Статута Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“ бр. 88/08 и 143/16),
Скупштина Града Ниша, на седници од ________________2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА СТАМБЕНИХ УСЛУГА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређује се начин и рокови плаћања стамбених услуга у
стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Ниша (у даљем
тексту: зграда) који врши Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш .

Под стамбеним услугама у смислу става 1. овог члана подразумева се
одржавање заједничких и посебних делова зграда којe су са Јавним предузећем за
стамбене услуге „Нишстан“
Ниш закључиле уговор о поверавању послова
одржавања.
Члан 2.

Заједничке делови зграде, у смислу ове Одлуке су делови зграде који не
представљају посебан или самостални део зграде, који служе за коришћење посебних
или самосталних делова зграде , односно згради као целини, као што су :

- заједнички простори (степениште, улазни простори и ветробрани,
заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица
за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби
власника посебних или самосталних делова зграде и др.) ;

- заједнички грађевински елементи ( темељи, носећи зидови и стубови,
међуспратне и друге конструкције, конструктивни део зида или зидна испуна,
изолација и завршна обрада зида према спољашњем простору или према
заједничком делу зграде, стрехе, фасада, кров, димњаци, канали за проветравање,
светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције и др.),
као и
- заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне,
водоводне, канализационе, гасовне и топловодне инсталације, лифт, громобрани,
апарати за гашење, откривање, и јављање пожара, безбедоносна расвета, телефонске
инсталације и сви остали комунални прикључци који су намењени заједничком

коришћењу и др.) ако не представљају саставни део самосталниг дела зграда и не
чине саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација,
опреме и уређаја који искључиво служе једном посебном делу зграде.
Самостални делови зграде у смислу ове Одлуке су просторија са техничким
уређајима, просторија трансформаторске станице и склоништа (кућна и блоковска).

Посебан део зграде у смислу ове Одлуке је посебна функционална целина у
згради која може да представља, стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или
гаражни бокс.
Члан 3.

Стамбене услуге плаћају корисници услуга месечно, по извршеној услузи.
Под корисницима услугама у смислу става 1. овог члана подразумевају се:
власници станова као посебних делова зграде, закупаци односно корисници стана на
неодређено време, као и власници, закупци, односно корисници пословног
простора у згради (у даљем тексту: корисници услуга).
Члан 4.

Наплата стамбених услуга врши се обједињено.
Обједињену наплату врши предузеће које је основало Град за обављање ове
делатности ( у даљем тексту : предузеће).
II ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ СТАМБЕНИХ УСЛУГА
Члан 5.
Обрачунски период за извршене стамбене услуге је календарски месец.
Члан 6.

Висину накнаде за извршене стамбене услуге утврђене на основу посебне
одлуке Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан“ доставља предузећу одмах по
добијању сагласности надлежног органа, а најкасније до 5. у месецу за предходни
месец.
Члан 7.
Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан“ за које се врши обједињена
наплата доставља предузећу за сваког корисника услуга податке за обрачун и
наплату стамбених услуга.
Члан 8.
Критеријум за обрачун за стамбене услуге је: по м2 стамбеног односно
пословног простора.
Члан 9.

Рачун за извршене стамбене услуге предузеће испоставља кориснику услуга
као део обједињеног рачуна за комуналне услуге.

Рачун из става 1. овог члана за стамбене услуге садржи: површину стана
односно пословног простора , цену по м2 и укупан износ.
Рачун садржи и рок плаћања, обавештење о стању дуга или претплати за
предходни месец, као и остале податке у складу са прописима који регулишу
информисање и заштиту корисника услуга.
III НАЧИН И РОКОВИ ПЛАЋАЊА СТАМБЕНИХ УСЛУГА
Члан 10.
Обједињени рачун за комуналне и стамбене услуге испоставља се кориснику
услуга на начин и у роковима прописаним одлуком која регулише начин и рокове
плаћања комуналних услуга на територији Града Ниша.
IV ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Међусобна права и обавезе између Јавног предузеће за стамбене услуге
„Нишстан“ Ниш за кога се врши обједињена наплата и предузећа уређују се уговором,
у складу са одредбама ове одлуке.
V НАДЗОР

Члан 12.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Градска управа Града Ниша –
секретаријат надлежан за вршење надзора над радом Јавног предузеће за стамбене
услуге „Нишстан“ Ниш чије се услуге наплаћују обједињено у складу са одредбама
ове Одлуке.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Града Ниша.
Број: _____________/2017
У Нишу, __________ 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Мр Раде Рајковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ
Законом о становању и одржавању стамбених зграда („Службени
гласник РС“ бр.104/16), чланом 62. је регулисано да јединица локалне
самоуправе може основати правно лице за обављање послова од јавног
интереса у области становања. Статутом Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“ бр. 88/08 и 143/16) чланом 21. став. 1. тачка 7. утврђена је
надлежност Града да се стара о одржавању стамбених зграда и безбедности
њиховог коришћења, док је чланом 37. став 1. тачка 7. регулисано да
Скупштина Града доноси прописе и друге опште акте.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Град Ниш има важећу Одлуку о начину и роковима плаћања
комуналних услуга („Службени лист Града Ниша", бр. 77/2015 – пречишћен
текст) којом су прописани начин и рокови плаћања и извршавања обавезе
плаћања закупнине, испоручене воде и испуштене воде у јавну канализацију,
испоручене топлотне енергије, изношење и одвоза и одлагање комуналног
отпада и димничарских услуга која врше јавна предузећа на територији Града
Ниша.
Државна ревизорска институција је извршила ревизију финансијских
извештаја и правилности пословања ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш
за 2015. годину и констатовала да је наплата комуналних услуга регулисана
Одлуком о начину и роковима плаћања комуналних услуга и Одлуком о
измени и допуни Одлуке о начину и роковима плаћања комуналних услуга и
да се иста примењивала и на стамбене услуге које обавља ЈП „Нишстан“ иако
оне овом одлуком нису наведене. ДРИ је такође дала препоруку да ЈП
„Нишстан“, у сарадњи са оснивачем, предузме активности у циљу доношења
правног акта којим ће се регулисати начин и рокови плаћања стамбених
услуга.
Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада („Службени лист Града
Ниша“ бр. 145/16) Град Ниш је основао ово предузеће за обједињену наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада. Такође је Одлуком о
утврђивању висине накнаде за послове обједињене наплате за комунално –
стамбене услуге које плаћају јавна и јавно комунална предузећа регулисана

висина накнаде коју ЈП „Нишстан“ плаћа ЈКП ОНА за обављање послова
обједињене наплате за комунално –стамбене услуге.
На основу наведеног, а ради регулисања начина и рокова плаћања
стамбених услуга на територији Града Ниша предлаже се доношење Одлуке
о начину и роковима плаћања стамбених услуга на територији Града Ниша.
Предложеном Одлуком је регулисано да су стамбене услуге послови
одржавања заједничких и посебних делова стамбених и стамбено-пословних
зграда којe су са Јавним предузећем за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш
закључиле уговор о поверавању послова одржавања. Такође је регулисано да
стамбене услуге плаћају корисници услуга месечно, по извршеној услузи, да
се наплата врши обједињено преко предузећа које је Град основао за
обављање ове делатности као и да је критеријум за обрачун м2 стамбеног
односно пословног простора. Рачун за стамбене услуге се испоставља
кориснику услуге као део обједињеног рачуна за комуналне услуге и у
роковима и на начин прописаних одлуком која регулише начин и рокове
плаћања комуналних услуга на територији Града Ниша.
На основу наведеног, а ради регулисања начина и рокова плаћања
стамбених услуга на територији Града Ниша израђен је нацрт Одлуке о
начину и роковима плаћања стамбених услуга на територији Града Ниша.
СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОДЛУКЕ
За спровођење ове Одлуке није потребно ангажовање средстава буџета
Града Ниша.

СЕКРЕТАР
Анђелија Стаменковић, дипл. правник

