
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 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 22.01.2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план
пословне стратегије и развоја ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период 2017-2027.
године.

II Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период 2017-2027. године
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред
седнице Скупштине Града.

III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша, одређују се Хранислав Ђорђевић, Градска управа Града Ниша –
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Предраг Милачић,
директор ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Број: 77-15/2018-03
У Нишу, 22.01.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић



На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени
гласник РС", број 15/2016) и члана 15. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш („Службени лист Града
Ниша", број 145/2016- пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _________
године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја
ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период 2017- 2027 године број 03-3669/3-
1б, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана
29.05.2017. године.

II

Решење доставити: ЈКП „Градска топлана“ Ниш, Градској управи
града Ниша-Служби начелника Градске управе и Секретаријату за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Број: __________
У Нишу, __________ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење овог решења  садржан је у члану 69. Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) и члану 15 Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Градска топлана“ Ниш („Службени лист Града Ниша", број 145/2016-
пречишћен текст), који прописују да на дугорочне и средњорочне планове јавних
предузећа Скупштина Града Ниша, као надлежан орган оснивача, даје сагласност.

У складу са чланом 59. став 1. и чланом 22. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 15/2016) који прописују обавезу јавног предузећа да
донесе дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, Надзорни одбор
ЈКП „Градска топлана“ Ниш донео је Дугорочни план пословне стратегије и развоја
предузећа за период 2017- 2027 године број 03-3669/3-1б од 29.05.2017. године и исти
је достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради
упућивања у процедуру добијања сагласности Скупштине Града Ниша.

Сврха стратегије развоја ЈКП „Градска топлана“ Ниш је постављање
дугорочних  циљева развоја, који ће се омогућити да с еобезбеди одрживо пословање
и ефикасност пословања. У циљу модернизације постојећих система за производњу и
дистрибуцијутоплотне енергије, као и изградњу нових постројења предлажу се
следећи видови финансирања: Екстерно финансирање (Јавно- приватно партнерство),
ЕУ предприступни фондови и Наменски кредити (KFW, EBRD, WB). Имајући у виду
финансијске проблеме самог предузећа, града и државе предузеће сматра да решење
треба тражити у моделима екстерног финансирања који омогућују растерећење буџета
јавног сектора односно јачање ликвидности јавних предузећа.Развој предузећа
подразумева и повећање енергетске ефикасности рада топлотних извора и
дистрибутивног система даљинског грејања као и смањење режијских трошкова
пословања.

Активности на реализацији дугорочног плана развоја предузећа су: нови
топлотни извори са припадајућом дистрибутивном мрежом, енергетска ефикасност у
зградарству, реализација инвестиција кроз институционално јавно приватно
партнерство измнеђу Града Ниша и приватног партнера, грејање ван конзума ЈКП
„Градска топлана“ Ниш, когенеративна постројења, изградња инвестиционих
пројеката за привлачење страних инвестиција.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај је разматрајући достављени материјал утврдио да је исти у складу са
важећим прописима који регулишу процедуру доношења и израдио нацрт решења као
у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
По овлашћењу начелника
Градске управе града Ниша

Хранислав Ђорђевић
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