
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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 07.06.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I   Утврђује се Предлога решења  о давању сагласности на Одлуку о процени 

вредности укупне имовине, обавеза и капитала у складу са МРС, ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш. 

 
II   Предлог решења  о давању сагласности на Одлуку о процени вредности 

укупне имовине, обавеза и капитала у складу са МРС, ЈКП „Градска топлана“ Ниш 
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 Предраг Милачић, директор ЈКП „Градска топлана“ Ниш. 
 
 
 
 
Број: 560-8/2019-03 
У Нишу, 07.06.2019. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 



 

 

  На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", 
број 15/2016) и члана 30. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Градска топлана“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен 
текст) 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној                  . године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I  Даје се сагласност на Одлуку о процени вредности укупне имовине, 
обавеза и капитала у складу са МРС, ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 1281/2, 
коју је донео Надзорни одбор овог предузећа, на седници од 12.03.2019. године. 

 
II  Решење доставити: ЈКП „Градска топлана“ Ниш, Градској управи града 

Ниша-Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије. 
 
Број: 
У Нишу,             . године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Мр Раде Рајковић 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног 
одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о процени вредности укупне имовине, обавеза и 
капитала је члан  69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 
15/2016) којим је прописано да ради обезбеђивања и заштите општег интереса у јавном 
предузећу надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност, поред осталог, 
и на акт о процени вредности капитала,  као  и  члан 30. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 
145/2016-пречишћен текст) којим је прописано да Скупштина Града Ниша даје 
сагласност на акт о процени вредности капитала.  

Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш је на седници одржаној 12.03.2019. 
године, Одлуком број 1281/2, усвојио процену вредности укупне имовине, обавеза и 
капитала у складу са МРС, са стањем на дан 01.01.2018. године и исту доставио 
оснивачу ради давања сагласности. 

Уважавајући препоруку Државне ревизорске институције, ЈКП „Градска топлана“ 
Ниш је ради процене вредности укупне имовине, обавеза и капитала, ангажовало 
предузеће које ће извршити процену са стањем на дан 01.01.2018. године по фер 
тржишним вредностима, а све у складу са Међународним рачуноводственим 
стандардима, у ком циљу је спровело поступак набавке услуге и процену вредности 
капитала поверило Предузећу за рачуноводство и консалтинг „Мега-Дата“ доо 
Лесковац. 

Процена вредности капитала утврђена је у Извештају о процени фер тржишне и 
ликвидационе вредности целокупне имовине ЈКП „Градска топлана“ Ниш у складу са 
Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима 
финансијског извештавања, на дан 01.01.2018. године, а на основу члана 20. Закона о 
рачуноводству ("Службени гласник РС", број 62/2013 и 30/2018). 

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је дужно да, након извршене процене вредности 
капитала, а по добијању сагласности оснивача, изврши регистрацију процењене 
вредности капитала у складу са законом којим се уређује регистрација привредних 
субјеката. 

Процењена вредност капитала друштва, утврђена је као разлика процене 
вредности укупне имовине и збира процењених вредности дугорочних резервисања и 
обавеза. Обрачун процењене вреднсти капитала приказан је у следећој табели: 

 ПОЗИЦИЈА ИЗНОС 
Процењена вредност укупне имовине 4.229.941.477,63 
Процењена вредност дугорочних резервисања 48.057.667,87 
Процењена вредност дугорочних обавеза 391.431.763,62 
Процењена вредност краткорочни обавеза   1.868.204.492,56 
Одложене пореске обавезе 64.089.160,65 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ КАПИТАЛА 1.858.158.392,93 

 
Процењена вредност капитала предузећа ЈКП „Градска топлана“ Ниш на дан 

01.01.2018. године износи 1.858.158.392,93 динара.  
 
 
 



 
 
 
Примењујући средњи курс Народне банке Србије на дан 01.01.2018. године 

1ЕУР=118,4727, вредност укупног капитала предузећа износи 15.684.274,87 ЕУР. 
 

СТРУКТУРА КАПИТАЛА 
 

1. Основни капитал   306.951.027,65 
2. Ревалоризационе резерве         1.882.642.684,00 
3. Нераспоређени губитак             270.192.409,05 
4. Губитак                                   601.627.727,77 
____________________________________________ 
     Капитал                      1.858.158.392,93 
 
Имајући у виду наведено, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај сачинио је нацрт решења као у диспозитиву. 
 

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 
 

                                      Секретар 

 

                                  Владислава Ивковић 
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