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На основу члана 48 Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 118/18), 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 17.06.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О СУФИНАНСИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ТЕРМОСОЛАРНО 

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ 
КУХИЊИ ''МЛАДОСТ'' ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' У НИШУ“ 

 
 

I Град Ниш прихвата суфинаснирање и реализацију пројекта ''Термосоларно постројење 
за припрему санитарне топле воде у централној кухињи ''Младост'' предшколсе установе 
''Пчелица'' у Нишу'' који је одобрен Решењем Министарства рударства и енергетике 
Републике Србије број 400-00-592/18-06 од 11.06.2019.године, а по основу Јавног позива 
Министарства рударства и енергетике Републике Србије за доделу средстава из Буџетског 
фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области 
ефикасног коришћења енергије у 2019. години у јединицама локалне самоуправе, као и 
градским општинама, ЈП 1/19 који је расписан дана 26.02.2019. године.  
II Општи циљ пројекта је унапређење енергетске ефикасности кроз изградњу 
термосоларног постројења за припрему топле санитарне воде за потребе централне кухиње 
''Младост'' предшколске установе ''Пчелица'' у Нишу.  
III Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 8.873.870,40. динара, а коначна вредност 
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору. 
Министарство рударства и енергетике Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 
6.211.709,28 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 2.662.161,12 
динара. 
IV  Средства за суфинансирање пројекта ''Термосоларно постројење за припрему 
санитарне топле воде у централној кухињи ''Младост''  у износу од 2.662.161,12 динара су 
обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2019. годину и то Раздео 9 – Канцеларија за локални 
економски развој и пројекте, Глава 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 620, број позиције 426, 
економска класификација 511 –  Зграде и грађевински објекти. 
 
V Евентуалне вишкове и додатне радове финансираће Град Ниш у складу са позитивним 
законским прописима. 
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о изградњи са 
Министарством привреде Републике Србије и изабраним извођачем радова. 



VII Налаже се Канцеларији за локани економски развој и пројекте Града Ниша и Градској 
управи Града Ниша, 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 
 

Пројекат ''Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној 
кухињи ''Младост'' предшколсе установе ''Пчелица'' у Нишу'' одобрен је Решењем 
Министарства рударства и енергетике Републике Србије број 400-00-592/18-06 од 
11.06.2019.године, а по основу Јавног позива Министарства рударства и енергетике 
Републике Србије за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске 
ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2019. 
години у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 1/19 који је 
расписан дана 26.02.2019. године.  

Општи циљ пројекта је унапређење енергетске ефикасности кроз изградњу 
термосоларног постројења за припрему топле санитарне воде за потребе централне кухиње 
''Младост'' предшколске установе ''Пчелица'' у Нишу.   
          Кухиња „Младост“, предшколске установе „Пчелица“, припрема дневно 6000 оброка за 
22 вртића и десетак киоск продајних места. За рад кухиње је потребно обезбедити велику 
количину потрошне топле (ПТВ). Дневна потрошња ПТВ је просечно 24 м3. Воду загрева 
котао на лож уље, снаге 400 кW са додатим електричним грејачима снаге 78 кW. ПТВ се 
складишти у бојлеру запремине 2000 литара. Количина ПТВ, која се обезбеђује постојећим 
постројењем не задовољава у потпуности потребе кухиње у ударном термину од 11 до 13 
часова, када се додатно укључују и електрични грејачи. 
                У циљу проширења капацитета, као и смањења потрошње електричне енергије и 
лож уља, предвиђена је уградња термосоларно постројење за припрему топле санитарне 
воде.      
           Термосоларно постројење за припрему топле санитарне воде се састоји из 48 соларних 
плочастих колектора, „предбојлера“ санитарне топле воде, бојлера санитарне топле воде, 
челичних цевовода, циркулационих пумпи, компензацијских и сигурносних елемената, 
електронског регулатора са мерним и извршним елементима, арматуре,... Соларни панели се 
монтирају на кров објекта у четири поља по дванаест колектора, и окрећу се ка југу. 
„Предбојлер“, запремине 2x3000л налази се у приземљу објекта, у близини котларнице, у 
посебној просторији. Бојлер за санитарну топлу воду поставља се у котларницу, на месту 
постојећег бојлера који се демонтира и износи из објекта.  Бојлер се повезује на постојећи 
систем за развод топле воде кроз објекат. Из „предбојлера“ загрејана санитарна вода прелази 
у главни бојлер, запремине V=3000l. Уколико температура овако загрејане топле воде није 
довољна, укључује се додатни извор за грејање воде, и то или електрични „блок“ котао, 
капацитета 24кW, или постојећи топловодни котао на лож уље. 

У том цињу планирано је извођење следећих радова: 
• Набавка, испорука и монтажа опреме. 
• Монтажа соларних панела на подконструкцији од челичних цеви на крову објекта 
• Поставка бојлера за централну припрему санитарне топле воде у котларници, на 

месту постојећег бојлера који се демонтира и износи из објекта 
• Повезивање циркулационе пумпе, арматуре и остале радне  и сигурносна опрема 

соларног система за централну припрему топле санитарне воде 
Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 8.873.870,40. динара, а коначна вредност 

пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору. 



Министарство рударства и енергетике Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 
6.211.709,28 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 2.662.161,12 
динара. 

Средства за суфинансирање пројекта ''Термосоларно постројење за припрему 
санитарне топле воде у централној кухињи ''Младост''  у износу од 2.662.161,12 динара су 
обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2019. годину и то Раздео 9 – Канцеларија за локални 
економски развој и пројекте, Глава 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 620, број позиције 426, 
економска класификација 511 –  Зграде и грађевински објекти. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја пројекта за унапређење 
саобраћаја на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у 
диспозитиву овог решења. 

 
 

Број: 601-1/2019-03 
У Нишу, 17.06.2019. године        
 
                           

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                                                                                                             
                                     ПРЕДСЕДНИК 

 
 

                                                                                                                       Дарко Булатовић 
 


