
 
 
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 
88/2008, 148/16 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“,број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и 
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
(„Службени лист Града Ниша“ број 125/2008), 
 

Градско веће Града Ниша, на седници од 21.02.2020. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш.  

 
II   Предлог одлуке о измени Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш, доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града. 
 

III   За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређују се Предраг Милачић, дипл. инж. ел., директор Јавног 
комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш и Владислава Ивковић, секретар 
Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.  
 
 
 
 
Број:  215-7/2020-03 
Датум: 21.02.2020. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

Председник 
 
 

Дарко Булатовић 



На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – 
други закон и 47/2018) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниш“, број 88/2008, 143/2016 и 18/ 2019 ), 

Скупштина Града Ниша на седници од                 године, донела је 
 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  “ГРАДСКА ТОПЛАНА” 

НИШ 
 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска 

топлана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 145/2016-пречишћен 
текст), члан 9. мења се и гласи: 

 
 

 „Члан 9. 
 

 Основни капитал предузећа износи 456.951.127,65 динара, од чега  
150.000.100,00 динара представља новчани, док 306.951.027,65 динара 
представља неновчани капитал. 

  
Град Ниш је власник 100% удела у основном капиталу предузећа. 
 
Усклађивање регистрованог капитала са капиталом исказаним по 

финансијским извештајима, биће извршено у складу са Законом о 
привредним друштвима и прописима којима се уређује регистрација 
привредних субјеката.“ 
 
 

Члан 2. 
 

У члану 15. после става 4. додаје се став 5, који гласи: 
 

„Извештај става 1. тачка 3) овог члана доставља се Градском већу 
Града Ниша ради даљег извештавања.“ 

 
 После става 5. додаје се став 6, који гласи: 
 



 „Извештај из става 1. тачка 4) овог члана доставља се Градском већу 
Града Ниша у року од 30 дана од дана истека тромесечја“. 
 
                                                            Члан 3. 
 

Члан 16, брише се. 
 

Члан 4. 
 

У члану 22. став 1.  у тачки 4. после речи: „начин“, додају се запета и 
речи: „а нарочито: 

 (1) ако користи ресурсе јавног предузећа за промоцију политичких 
странака, односно политичких субјеката, под чиме се посебно подразумева 
коришћење службених просторија, возила и инвентара јавног предузећа 
без накнаде,  

(2) ако обавља активности везане за промоцију политичких странака, 
односно политичких субјеката као и за изборну кампању у радно време, 

(3) ако врши притисак на запослене и лица ангажована по другом основу у 
јавном предузећу у вези са подршком политичким субјектима или 
кандидатима на изборима, 

(4) ако му је било познато да запослени или ангажовани по другом основу 
у јавном предузећу користи ресурсе јавног предузећа за промоцију 
политичких странака, односно политичких субјеката или врши притисак на 
друге запослене и радно ангажоване у вези са подршком политичким 
субјектима или кандидатима на изборима, а није предузео радње за које је 
надлежан да то спречи.“ 

 
                                                           Члан 5. 
 

Предузеће је дужно да усклади Статут са одредбама ове одлуке у 
року од 90 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 6.    

 
 

Овлашћује се Служба за послове Скупштине Града да сачини и 
објави пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа  
„Градска топлана“ Ниш. 

 
 



 
 

Члан 7. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу Града Нишa“.   

 
 

Број:  
У Нишу,  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

   Председник 
 
 

Мр Раде Рајковић 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа ''Градска топлана'' Ниш врши се усаглашавање 
оснивачког акта предузећа са Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) у делу који се односи на прецизирање 
износа основног капитала.  

Усаглашавању износа капитала предузећа се приступa после 
извршене процене капитала овог јавног предузећа, на коју је дата 
сагласност Решењем Скупштине Града број 06-584/2019-15-1-02  од 
13.06.2019. године, као и доношења Одлуке Скупштине Града Ниша о 
повећању основног капитала ЈКП „Градска топлана“ Ниш („Службени 
лист Града Ниша“, број 85/2019). 
          У складу  са Законом о допунама Закона о јавним предузећима 
извршено је и усклађивање одредби основачког акта у делу који се односи 
на  услове за разрешење  директора јавног предузећа пре истека мандата.  
         Такође је извршено усаглашавање одредби оснивачког акта са 
одредбама Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), као са одредбама 
Статута Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 88/2088, 143/2016 и 
18/2019) којима је, поред осталог, прописано да Градско веће прати 
реализацију програма пословања, врши координацију рада јавних 
предузећа чији је оснивач Град и подноси тромесечни извештај о раду 
јавних предузећа Скупштини, ради даљег извештавања у складу са законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа. 
 На нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш, Служба за послове 
Скупштине Града дала је мишљење број 23/2020-22 од 27.01.2020. године. 
 Имајући у виду наведено, израђен је нацрт Одлуке о изменама и 
допунама  Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Градска 
топлана'' Ниш. 
 
Ниш, 
јануар 2020. године 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША  
 СЕКРЕТАРИЈАТ    ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
      

         Секретар  
 
 
Владислава Ивковић      

                   
                               



 

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКА 
ТОПЛАНА" НИШ 

(преглед чланова који се мењају) 

"Службени лист Града Ниша", бр. 145/2016 од 15.12.2016. године. 

Члан 9.  

Основни капитал предузећа који је регистрован у одговарајући регистар Агенције за 
привредне регистре износи:  

- уписани новчани капитал 100,00 динара,  

- уплаћени новчани капитал 100,00 динара на дан 05.12.2013. године.  

Град Ниш је власник 100% удела у основном капиталу предузећа.  

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом исказаним по финансијским 
извештајима, биће извршено у складу са Законом о привредним друштвима и прописима 
којима се уређује регистрација привредних субјеката.  

Члан 15. 
 
Надзорни одбор: 
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење; 
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана; 
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих 
активности; 
5) усваја финансијске извештаје;  
6) надзире рад директора; 
7) доноси статут; 
8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању 
капитала; 
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка; 
10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни 
односи; 
11) врши друге послове у складу са законом и статутом. 
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у предузећу. 
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог члана надзорни одбор доноси уз сагласност 
Скупштине Града. 
Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Скупштине Града. 



Члан 16.  

Предузеће је дужно да тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност, 
доставља Градском већу у року од 30 дана од дана истека тромесечја.  

На основу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће сачињава и доставља 
информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, надлежном 
министарству.  

Поред информације из претходног става, Градско веће једном годишње доставља 
надлежном министарству анализу пословања предузећа, са предузетим мерама за 
отклањање поремећаја.  

Члан 22.  

Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:  

1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора предузећа из члана 
18. ове одлуке;  

2) предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима 
прописаним законом;  

3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног 
пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању 
послова у предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља 
пословања предузећа, односно од плана пословања предузећа;  

4) се утврди да делује на штету предузећа кршењем директорских дужности, несавесним 
понашањем или на други начин;  

5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;  

6) у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну 
затвора;  

7) у другим случајевима прописаним законом.  
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