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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 130/17 и 104/18), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 18.12.2018. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О СУФИНАНСИРАЊУ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У СВОЈИНИ ГРАДА 
НИША 

I Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање израде техничке документације за 
унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини Града Ниша, које је 
одобрено у оквиру Јавног позива Министарства грађавинарства,саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије, за доделу бесповратних средстава из буџета Републике Србије у 2018. 
години, а у циљу унапређења енергетске ефикасности и смањења потрошње енергије зграда 
јавне намене, на основу Одлуке о избору зграда у јединицама локалних самоуправа за које се 
одобравају средства за суфинансирање израде техничке документације за унапређење 
енергетске ефикасности број 401-00-00821/2018-12 од 07.12.2018. године. 
II Циљ израде техничке докуметације за унапређење енергетске ефикасности зграда 
јавне намене у својини Града Ниша је унапређење енергетске ефикасности и смањење 
потрошње енергије зграда јавне намене, стварањe предуслова за прибављање средстава за 
реализацију инвестиција у енергетској ефикасности у Граду Нишу, као и ширења свести о 
важности ове теме. 
III Одлуком о избору зграда у јединицама локалних самоуправа за које се одобравају 
средства за суфинансирање израде техничке документације за унапређење енергетске 
ефикасности број 401-00-00821/2018-12 од 07.12.2018. године одобрена су бесповратна 
средства Граду Нишу за израду техничке документације за унапређење енергетске 
ефикасности за следеће школе: 
 
Подносилац 
пријаве 

Назив 
објекта 

Број 
бодова 

Потреба 
средства 
за израду 
планског 
документа 

Средства 
ЈЛС 

Тражена 
средства 
из буџета 
РС 

Предлог 
за доделу 
средтсава 

1. Град 
Ниш 

Основна 
школа 
„Радоје 
Домановић“ 

 
46 

 
108.244,50 

 
21.648,90 

 
86.595,60 

 
86.595,60 

2. Град 
Ниш 

Основна 
школа 
„Ратко 
Вукичевић“ 

 
43 

 
177.450,00 

 
35.490,00 

 
141.960,00 

 
141.960,00 

3. Град  
Ниш 

Основна 
школа 
„Стефан 

 
43 

 
116.336,22 

 
23.267,24 

 
93.068,98 

 
93.068,98 



Немања“ 
4. Град  

Ниш 
Основна 
школа 
„Коле 
Рашић“ 

 
43 

 
143.237,63 

 
28.647,53 

 
114.590,10 

 
114.590,10 

Укупно:  545.268,35 109.053,67 436.214,68 436.214,68 
IV Носилац активности израде техничке документације за унапређење енергетске 
ефикасности у наведеним основним школама је Град Ниш. 
Укупна вредност израде пројектно техничке документације је 545.268,35 динара. 
Министарство, грађевинарства, енергетике и саобраћаја суфинансира израду техничке 
документације за унапређење енергетске ефикасности средствима у износу од 436.214,68 
динара, док Град Ниш суфинансира израду техничке документације средствима у износу од 
109.053,67 динара. 
 Рок израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности у 
наведеним основним школама је 31.03.2019. године. 
V Средства за суфинансирање израде техничке документације за унапређење енергетске 
ефикасности наведених школа у износу од 109.053,67 динара предвиђена су у буџету Града 
Ниша за 2018. годину у оквиру Раздела 9 – Канцеларија за локални економски развој и 
пројекте, Главе 9.1 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 15 – 
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функција 490 – Економски послови 
некласификовани на другом месту, Позиција 426, Економска класификација 511 – зграде и 
грађевински објекти. 
VI  Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града Ниша потпише Уговор о 
суфинансирању израде техничке документације за унапеђење енергетске ефикасности зграда 
јавне намене у својини јединица локалне самоуправе са Министарством грађавинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. 
VII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи 
града Ниша-Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, да у оквиру 
својих надлежности реализују ово решење. 
VIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  Одлуком министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о спровођењу 
поступка за доделу средстава ради суфинансирања израде техничке документације за 
унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини јединица локалне 
самоуправе бр. 401-00-00821/2018-12 од 22.10.2018. године, расписан је јавни позив за 
доделу бесповратних средстава из буџета Републике Србије у 2018. години, а у циљу 
унапређења енергетске ефикасности и смањења потрошње енергије зграда јавне намене, као 
и ширења свести о важности ове теме. 
 Град Ниш је поднео благовремену, уредну и потпуну пријаву за суфинансирање 
израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у 
својини јединица локалне самоуправе, и то за: 
1. Основну школу „Ратко Вукићевић”, Ратка Вукићевића бр. 5, у износу од 
177.450,00 динара; 
2. Основну школу „Стефан Немања”, Друге пролетерске бригаде бб (Косовке 
девојке бб), у износу од 116.336,20 динара; 
3. Основну школу „Радоје Домановић”, Генерала Милојка Лешјанина бр. 49б, у 
износу од 108.244,50 динара; 
4. Основну школу „Коле Рашић”, Здравке Вучковић (Васе Чарапића бр 8б), у 
износу од 143.237,64 динара. 



  
Одлуком о избору зграда у јединицама локалних самоуправа за које се одобравају 

средства за суфинансирање израде техничке документације за унапређење енергетске 
ефикасности број 401-00-00821/2018-12 од 07.12.2018. године, одобрено је Граду Нишу 
суфинансирање израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности 
наведених основних школа. 

Циљ израде техничке докуметације за унапређење енергетске ефикасности зграда 
јавне намене у својини Града Ниша је унапређење енергетске ефикасности и смањење 
потрошње енергије зграда јавне намене, стварање предуслова за прибављање средстава за 
реализацију инвестиција у енергетској ефикасности у јединицама локалне самоуправе, као и 
ширења свести о важности ове теме. 

Носилац активности израде техничке документације за унапређење енергетске 
ефикасности у наведеним основним школама је Град Ниш. 

Укупна вредност израде пројектно техничке документације је 545.268,35 динара. 
Министарство, грађевинарства, енергетике и саобраћаја суфинансира израду техничке 

документације за унапређење енергетске ефикасности средствима у износу од 436.214,68 
динара, док Град Ниш суфинансира средствима у износу од 109.053,67 динара. 

Средства за суфинансирање израде техничке документације за унапређење енергетске 
ефикасности наведених школа у износу од 109.053,67 динара предвиђена су у буџету Града 
Ниша за 2018. годину у оквиру Раздела 9 – Канцеларија за локални економски развој и 
пројекте, Главе 9.1 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 15 – 
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функција 490 – Економски послови 
некласификовани на другом месту, Позиција 426, Економска класификација 511 – зграде и 
грађевински објекти. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење 
енергетске ефикасности и смањења потрошње енергије зграда јавне намене на територији 
Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 
Број: 1560-1/2018-03 
У Нишу,  18.12.2018.                                 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                                                                                                                       Дарко Булатовић 



 
 
 
 
 
 

УГОВОР  
О СУФИНАНСИРАЊУ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У 
СВОЈИНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
 
Закључен између: 
 
1. Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, 
Немањина бр. 22-26, матични број: 17855212, ПИБ: 108510088, коje представља 
потпредседница Владе и министарка проф. др Зорана З. Михајловић (у даљем тексту: 
Министарство); 

и  

2. Града Ниша, ул. 7. јули бр. 2, матични број: 17620541, ПИБ: 100232752 који 
заступа градоначелник града Ниша Дарко Булатовић (у даљем тексту: Корисник 
средстава). 
 
Уговорне стране сагласно констатују следеће: 
  
 Одлуком министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о 
спровођењу поступка за доделу средстава ради суфинансирања израде техничке 
документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини 
јединица локалне самоуправе бр. 401-00-00821/2018-12 од 22.10.2018. године, расписан 
је јавни позив за доделу бесповратних средстава из буџета Републике Србије у 2018. 
години, а у циљу унапређења енергетске ефикасности и смањења потрошње енергије 
зграда јавне намене, као и ширења свести о важности ове теме. 

 Техничку документацију за унапређење енергетске ефикасности из претходног 
става чине: 

- Извештај о обављеном енергетском прегледу у складу са правилницима, а према 
постојећем (затеченом) стању објекта; 

- Сертификат о енергетским својствима зграда - енергетски пасош (према 
Извештају о обављеном енергетском прегледу), 

- Eлаборат енергетске ефикасности са предлозима грађевинских и 
термотехничких пакета мера за унапређење енергетске ефикасности у два нивоа 
(рачунајући енергетске потребе зграде које укључују енергију за грејање, хлађење, 
вентилацију, припрему санитарне топле воде и осветљење, а које одговарају 
уобичајеном начину коришћења зграде,  имајући у виду време коришћења објекта 
према реалном стању),  и то: 

 
o Први ниво енергетске санације који обезбеђује унапређење објекта за један 
разред и  
o Други ниво енергетске санације који обезбеђује унапређење објекта у „C“ разред 
- Предмер и предрачун радова према позицијама које обухватају поступак 

енергетске санације за оба нивоа унапређење; 
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- Подаци о потрошњи објекта за задње три године (рачуни за грејање, рачуни за 
енергенте уколико је сопствено грејање, рачуни за електричну енергију). 

Износ средстава које додељује Министарство не може прећи 480.000,00 динара 
са ПДВ-ом, односно највише до 80% од цене израде техничке документације. 

Одлуком бр. 401-00-00821/2018-12 од 07.12.2018. године, утврђена је листа 
зграда за које се јединицама локалне самоуправе одобравају средства из буџета 
Републике Србије у 2018. години. 

Град Ниш је поднео благовремену, уредну и потпуну пријаву за суфинансирање 
израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне 
намене у својини јединица локалне самоуправе, и то за:  

 
 1. Основну школу „Ратко Вукићевић”, Ратка Вукићевића бр. 5, у износу од 
177.450,00 динара;   

 2. Основну школу „Стефан Немања”, Друге пролетерске бригаде бб (Косовке 
девојке бб), у износу од 116.336,20 динара; 

 3. Основну школу „Радоје Домановић”, Генерала Милојка Лешјанина бр. 49б, у 
износу од 108.244,50 динара; 

 4. Основну школу „Коле Рашић”, Здравке Вучковић (Васе Чарапића бр 8б), у 
износу од 143.237,64 динара. 

 
Члан 1. 

 
 Предмет овог уговора је додела средства и регулисање међусобних права, 
обавеза и одговорности уговорних страна које се односе на суфинансирање израде 
техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у 
својини јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: Техничка документација), и то 
за:  
  

1. Основну школу „Ратко Вукићевић”, Ратка Вукићевића бр. 5, за коју се из 
Буџета Републике Србије издваја 141.960,00 динара, односно 80% укупног износа 
исказаног у пријави. 

2. Основну школу „Стефан Немања”, Друге пролетерске бригаде бб (Косовке 
девојке бб), за коју се из Буџета Републике Србије издваја 93.068,98 динара, односно 
80% укупног износа исказаног у пријави. 

3. Основну школу „Радоје Домановић”, Генерала Милојка Лешјанина бр. 49б, за 
коју се из Буџета Републике Србије издваја 86.595,60 динара, односно 80% укупног 
износа исказаног у пријави. 

4. Основну школу „Коле Рашић”, Здравке Вучковић (Васе Чарапића бр 8б), за 
коју се из Буџета Републике Србије издваја 114.590,10 динара, односно 80% укупног 
износа исказаног у пријави. 

Члан 2. 
 
 Министарство се обавезује да Кориснику средстава уплати новчана средства у 
износу од 436.214,68 динара (четиристотинатристашездесетхиљададвестачетрнаест 
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динара и 68/100), на рачун број 840-733144843-53 позив на 87-521 за суфинансирање 
израде техничке документације наведене у члану 1. овог уговора, а у складу са 
ликвидним могућностима буџета Републике Србије за 2018. годину. 
 Корисник средстава је сагласан и прихвата износ додељених средстава у 
наведеном износу. 

Члан 3. 
 
 Корисник средстава се обавезује да додељена средства користи искључиво за 
суфинансирање израде техничке документације, наведене у члану 1. овог уговора, у 
складу са документацијом која је приложена по јавном позиву, а ради остварења јавним 
позивом дефинисаних циљева. 
 Корисник средстава је у обавези да се у поступку израде техничке 
документацијe у целости придржава одредаба Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 
50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и осталих позитивно - правних прописа. 
 Корисник средстава се обавезује да на захтев, Министарству омогући увид у 
начин и динамику коришћења средстава. 
 У случају неиспуњења уговорних обавеза и ненаменског и незаконитог 
коришћења одобрених средстава, Корисник средстава се обавезује да изврши повраћај 
добијеног износа бесповратних средстава из овог уговора, односно активираће се 
средство обезбеђења. 
 Уколико средства за суфинансирање израде техничке документације додељена 
уговором нису у пропорцији са коначном ценом израде техничке документације 
(највише до 80% од цене израде техничке документације), односно уколико је износ 
укупних средстава потребних за израду техничке документације, наведен у пријави 
подносиоца, већи од износа коначне цена израде, Корисник средстава је у обавези да 
врати разлику додељених средстава сразмерно процентуалном учешћу Министарства у 
року од седам дана од дана добијања инструкција од Министарства. 
 Контролу наменског и законитог коришћења одобрених средстава и 
предузимање мера вршиће надлежни државни органи. 
 Корисник средстава се обавезује да Министарству достави један примерак 
уговора о изради техничке документације у року од пет (5) дана од дана закључења тог 
уговора 
 Уговор из става 7. овог члана, ће бити закључен у духу овог уговора и нарочито 
ће да садржи одредбе овог уговора које се односе на садржај техничке документације за 
унапређење енергетске ефикасности.  
 

Члан 4. 
 

 Крајњи рок за извршење уговорне обавезе Корисника средстава је 31. март 2019. 
године. 
 Рок за извршење уговорне обавезе може се продужити на захтев Корисника 
средстава, када је због неиспуњења обавеза из члана 2. овог Уговора, треће стране или 
објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист 
СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и „Службени  лист СРЈ”, бр. 31/93 и „Службени  
лист СЦГ”, бр. 1/03 - Уставна повеља), на које се није могло утицати, био спречен да 
испуни своје прописане обавезе.  
 Ако се појави оправдана сумња да техничка документација неће бити израђена у 
уговореном року, Министарство има право да тражи од Корисника средстава да 
предузме потребне мере којима се обезбеђује убрзање израде техничке документације. 
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 Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет овог уговора, у 
писаној форми, Корисник средстава подноси Министарству у року од 3 (три) дана од 
сазнања за околност која може утицати на реализацију Уговора, а најкасније 5 (пет) 
дана пре истека коначног рока за извршење услуге, посебно наводећи о којим 
околностима је реч и предлогом новог уговорног рока. 
 Уговорни рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 
томе постигну писани споразум.  
 Ниједна страна неће сносити одговорност због неиспуњавања обавеза из 
уговора, у потпуности или делимично, уколико је то последица објективних околности 
које су изван контроле и једне и друге уговорне стране, а могле су да имају утицај на 
реализацију Уговора.   
  

Члан 5. 
 
 Обавезује се Корисник средстава да у року од 30 дана од дана када у потпуности 
искористи новчана средства за израду техничке документације, наведене у члану 1. 
овог уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана истека рока из члана 4. став 1. овог 
уговора, достави Министарству детаљан завршни извештај о реализацији предмета 
уговора (описно - наративни) са примерком израђене техничке документације и 
финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би 
оправдао наменско и законито коришћење средстава, као и да достави доказ да је након 
издавања сертификата о енергетским својствима зграда кроз Централни регистра 
енергетских пасоша (ЦРЕП) прву страну истог учинио јавно видљивом на улазу у 
предметни објекат. 
 Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним средствима, са 
комплетном документацијом којом се оправдава наменско и законито коришћење 
добијених средстава за израду техничке документације: копије рачуна потписане и 
оверене од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе и извод/и из Tрезора 
којима се доказује да су извршена плаћања достављених рачуна за потребе израде 
Техничке документације. 
 Корисник средстава се обавезује да неутрошена средства врати на рачун буџета 
Републике Србије, а према инструкцијама Министарства. 

Члан 6. 
 

 Корисник средстава се обавезује да приликом потписивања овог уговора, као 
средство финансијског обезбеђења, којим гарантује уредно извршавање својих  
уговорних обавеза и наменско трошење средстава, преда Министарству бланко соло 
меницу, на укупан износ додељених бесповратних средстава, која мора бити оверена и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање и регистрована у складу са чланом 
47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени 
гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09 - др. закон, 31/11 и 139/14 - др. закон) и Одлуком о 
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17). 

Уз меницу из става 1. овог члана  Корисник средстава је дужан да преда и: 
- менично овлашћење (са роком важења 60 дана дужим од крајњег рока за  
            извршење уговорне обавезе Корисника средстава); 
- копију картона депонованих потписа на којим се јасно виде депоновани потписи   
            и печат Корисника средстава, који је издат од стране банке коју Корисник        
            средстава наводи у меничном овлашћењу (Депо картон); 
- копију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац); 
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- потврда пословне банке Корисника средстава о пријему захтева за регистрацију  
            менице (захтев за регистрацију/брисање менице оверене од стране пословне  
            банке). 
 
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица 
овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 
 У случају неизвршавања уговорних обавеза од стране Корисника средстава, 
Министарство ће попунити меницу из става 1. овог члана на износ пренетих средстава, 
на дан попуњавања као „менице са доспећем по виђењу” са клаузулом „без протеста” и 
исту активирати ради њене наплате. Уколико дође до активирања менице за део 
неоправданог износа додељених средстава Корисник средстава је у обавези да достави 
ново менично овлашћење на умањени износ. 
 Издавањем потврде о успешности коришћења средстава Министарство је дужно 
да, на писани захтев Корисника средстава, у року од 8 (осам) дана од дана издавања ове 
потврде, врати Кориснику средстава меницу из става 1. овог члана. 
 

Члан 7. 
 
 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим 
односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и „Службени  лист 
СРЈ”, бр. 31/93 и „Службени  лист СЦГ”, бр. 1/03 - Уставна повеља). 
 

Члан 8. 
 
 Све евентуалне измене и допуне овог уговора регулисаће се споразумом 
уговорних страна  у писаној форми, потписивањем анекса уговора. 
 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када 
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете 
обавезе. 
 Министарство може једнострано раскинути Уговор уколико Корисник средстава 
иста користи супротно утврђеној намени као и уколико не достави Министарству 
комплетну документацију из чл. 5. у роковима предвиђеним овим уговором. 
 О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем 
обавести другу страну. 
 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писменог обавештења. 

Члан 9. 
 

 Корисник средстава дужан је да код свих јавних публикација и објављивања о 
активностима и мерама унапређења енергетске ефикасности за објекте из члана 1. овог 
уговора наведе да је у суфинансирању израде техничке документације која је предмет 
овог уговора, учествовала Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, као и да на самој техничкој документацији буде назначено да је 
израду суфинансирало Министарство. 

Члан 10. 
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 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове у вези са овим уговором,  
решавају споразумно и у духу добре међусобне сарадње, а у супротном спор ће 
решавати стварно надлежни суд у Београду. 

 

Члан 11. 
 
 Уговор ступа на снагу од дана обостраног потписивања уговорних страна. 

Члан 12. 
 

 Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) 
примерка задржава Министарство, а 2 (два) примерка Корисник средстава.  
 
 

 

ЗА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НИША  
 
 
 
 

Дарко Булатовић 

ЗА МИНИСТАРСТВО 

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ 
И 

МИНИСТАРКА 
 
 

 Проф. др Зорана З. Михајловић   
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