
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник РС", 
број 15/2016), члана 27. Одлуке о комуналним делатностима ("Службени лист 
Града Ниша", број 32/2007- пречишћен текст, 40/2007, 11/2009, 66/2010 и 5/2014 – 
друга одлука) и члана 30. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Градска топлана“ Ниш („Службени лист Града Ниша'', број 145/2016-пречишћен 
текст),  

 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 13.11.2019. године,  

доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I 

 
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ 

Ниш, број 5465/2 од 24.10.2019. године, о утврђивању цене за пројектовање 
магистралне топловодне мреже. 

  
II 

  
  
 Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа               
"Градска топлана" Ниш објавити у "Службеном листу Града Ниша". 

 
Број: 1092-8/2019-03 
У Нишу, 13.11.2019. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

        ПРЕДСЕДНИК 
 
 

        Дарко Булатовић 
 
 
 
 
 
 

 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење решења су члан 69. Закона о јавним 
предузећима  ("Службени гласник РС", број 15/2016), члан 30. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш („Службени лист Града 
Ниша'', број 145/2016-пречишћен текст) и члан 27. Одлуке о комуналним 
делатностима ("Службени лист Града Ниша", број 32/2007- пречишћен текст, 
40/2007, 11/2009 и 66/2010), којима је прописана надлежност Градског већа Града 
Ниша да даје сагласност на одлуке надзорних одбора јавних предузећа којима се 
утврђују цене комуналних услуга. 

Скупштина Града Ниша је Одлуком о одређивању комуналних делатности 
од локалног интереса („Службени лист Града Ниша“, број 5/2014, 92/2016 и 
139/2017), одредила као комуналну делатност од локалног интереса и израду 
идејних и главних пројеката и остале техничке документације за изградњу, 
реконструкцију и одржавање објеката система даљинског грејања на територији 
Града Ниша и обезбедила вршење исте преко ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као 
предузећа основаног за обављање наведене комуналне делатности. 

Имајући у виду наведено, Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш 
донео је Одлуку број 5465/2 од 24.10.2019. године, којом је утврђена цена израде 
идејних, главних пројеката и других техничких докумената у аналогној и 
дигиталној форми за изградњу магистралне топловодне мреже на територији 
Града Ниша и исту је доставио Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај ради упућивања у процедуру прибављања сагласности. 

Одлуком је обухваћена цена израде техничке документације у складу са 
важећим прописима из области планирања и изградње (идејно решење, идејни 
пројекат, пројекат за грађевинску дозволу итд.), као и минимална цена израде 
идејних и главних пројеката и остале техничке документације у аналогој и 
дигиталној форми. 

Цена израде техничке документације, изражена у бодовима, обрачунава се 
процентуално у односу на процењену предрачунску вредност објекта или врсте 
радова, при чему вредност једног бода износи 1 евро у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан достављања понуде, без пореза 
на додату вредност. 

Енергетски менаџер Града Ниша је размотрио Одлуку Надзорног одбора 
ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 5465/2 од 24.10.2019. године и доставио 
мишљење овом Секретаријату 01.11.2019. године, у коме је наведено да је иста 
прихватљива, те да је треба проследити у даљу процедуру. 

Имајући у виду наведено, израђен је нацрт решења као у диспозитиву. 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
      СЕКРЕТАР 

 
        Владислава Ивковић 
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