
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник РС", 
број 15/2016), члана 28. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за 
водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш (''Службени лист Града Ниша'', број 
51/2013-пречишћен текст и 5/2014) и члана 27. Одлуке о комуналним 
делатностима ("Службени лист Града Ниша", број 32/2007- пречишћен текст, 
40/2007, 11/2009 и 66/2010), 

 
Градско веће Града Ниша, на седници дана 31.10.2016. године,  доноси 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I 

 
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа "Наиссус" Ниш број 37966/1-2 од  29.09.2016. године, којом је утврђена 
цена израде идејних и главних пројеката и остале техничке документације у 
аналогној и дигиталној форми за изградњу, реконструкцију и одржавање 
водоводне и канализационе мреже и објеката за водоснабдевање и каналисање на 
територији Града Ниша. 

  
II 

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

 
Број: 1562-13/2016-03 
У Нишу, 31.10.2016. 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 28. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш 
(''Службени лист Града Ниша'', број 51/2013-пречишћен текст и 5/2014) 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 и 92/2016) 
утврдила израду идејних и главних пројеката и остале техничке документације за 
изградњу, реконструкцију и одржавање водоводне и канализационе мреже и 
објеката за водоснабдевање и каналисање на територији Града Ниша као 
комуналну делатност од локалног интереса и обезбедила вршење исте преко ЈКП 
„Наиссус“ Ниш, као предузећа основаног за обављање наведене комуналне 
делатности. 

Имајући у виду наведено, а у циљу реализације наведених одлука, 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Наиссус" Ниш је донео Одлуку 
број 37966/1-2 од  29.09.2016. године, којом је утврђена цена израде идејних и 
главних пројеката и остале техничке документације у аналогној и дигиталној 
форми за изградњу, реконструкцију и одржавање водоводне и канализационе 
мреже и објеката за водоснабдевање и каналисање на територији Града Ниша  и 
исту је  доставио Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради 
упућивања у процедуру прибављања сагласности. 

Одлуком је обухваћена  израда техничке документације у складу са 
важећим прописима из области планирања и изградње (идејно решење, идејни 
пројекат, пројекат за грађевинску дозволу итд.), а поред цена израде техничке 
документације у штампаној (папирној) форми, утврђена је и цена израде техничке 
документације у дигиталној (електронској) форми. 

Цена израде техничке документације  обрачунава се процентуално у односу 
на процењену предрачунску вредност објекта или врсте радова, изражене у 
бодовима (1 бод је у износу 1 еура у динарској противвредности по средњем 
курсу НБС на дан достављања понуде, без ПДВ). 

Проценат процењене предрачунске вредности објекта или врсте радова 
утврђен је на сагласно методологији и прорачуну Инжењерске коморе Србије, 
при чему су узете вредности за прву категорију најједноставнијих објеката 
водовода и канализације и утврђени минимални проценти, а цена израде техничке 
документације за потребе оснивача утврђена је по наведеној методологији са 
умањењем коефицијента (%) за 40% у односу на остале инвеститоре.  

Минимална цена израде идејних и главних пројеката и остале техничке 
документације у аналогној и дигиталној форми је 25.000 динара (без ПДВ), а за 



објекте чија је процењена вредност већа од највеће вредности исказане у 
ценовнику примењује се последњи исказани коефицијент. 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као предузеће основано од стране 
Града Ниша за вршење надзора над обављањем предметне комуналне делатности, 
са ЈКП „Наиссус“ Ниш је закључила Протокол о начину реализације поверених 
послова број 03-6275/1 од 18.08.2016. године, којим је у члану 4. регулисана 
методологија израде калкулације цена израде идејних и главних пројеката и 
остале техничке документације. 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша је размотрила Одлуку Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа "Наиссус" Ниш број 37966/1-2 од  
29.09.2016. године, у нацрту, и доставила изјашњење број 03-6275/1 од 
26.09.2016. године, у коме је наведено да је иста сагласна закљученом Протоколу. 

Како наведена комунална делатности није делатност од општег економског 
интереса, цене утврђене одлуком нису објављиване пре разматрања од стране 
Градског већа, и исте нису обухваћене обавезом објављивања најмање 30 дана 
пре почетка примене сагласно Закону о заштити потрошача. 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је  разматрајући 
достављену Одлуку, констатовала да је иста у складу са прописима који 
регулишу процедуру доношења, те  је имајући у виду наведено, израђен нацрт 
решења као у диспозитиву. 

 
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

 
НАЧЕЛНИК  
 
 

   Миодраг Брешковић 
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