
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и 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). 

 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 19.07.2019. 

године, доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 I  Прихвата се Иницијатива Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ 
Ниш, број 1882/3, од 22.04.2019. године, ради реализације пројекта јавно-
приватног партнерства за реконструкцију дела топлотних извора у циљу 
повећања енергетске ефикасности, без елемената концесије, у складу са 
Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама.    
 

II Задужује се Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај за израду нацрта одговарајућих аката ради покретања поступка 
реализације пројекта јавно-приватног партнерства, без елемената 
концесије. 

 
III Закључак доставити: ЈКП „Градска топлана“ Ниш, Градској 

управи Града Ниша Служби начелника, Секретаријату за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа Града Ниша. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 

 Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш поднео је иницијативу 
број 1882/3, од 22.04.2019. године, ради реализације пројекта јавно- 
приватног партнерства за реконструкцију дела топлотних извора у циљу 
повећања енергетске ефикасности, без елемената концесије, у складу са 
Законом о јавно приватном партнерству и концесијама. 
 За подношење наведене иницијативе, наведени су следећи разлози: 
 Највећи број производних капацитета ( топлане и котларнице)  ЈКП 
„Градска Топлана“ Ниш  изграђен је 80-тих година 20.века, осим топлане 
„Мајаковски“ и реконструисане топлане „Југ“. 
  У техничко-технолошком смислу,  ЈКП „Градска Топлана“ Ниш је 
имала обавезу преузимања већ изграђених топлотних извора од тадашњих 
инвеститора, који су смештени у стамбеним објектима, те није учествовала 
ни у пројектовању, ни у изградњи предметних објеката, тако да производњу 
врши на основу већ изабраних технолошких решења.  
 Сагледавањем техничких података и параметара ЈКП “Градска 
топлана“ Ниш је као приоритетне  објекте за реконструкцију именовала 



следеће топлотне изворе:  „Ледена Стена“, „Паси Пољана“, „Чаир“,  
„Ардија“,  „Књажевачка“, „Сомборска“, „Пантелеј“, „ПМФ институт“, 
„Мокрањчева“ и „Ратко Јовић“. 
 Обзиром да предузеће није у могућности да инвестира у 
реконструкцију дела топлотних извора за производњу топлотне енергије, 
јер се из прихода не може обезбедити покриће трошкова инвестиција из 
редовног пословања, а ново задуживање код комерцијалних банака или 
развојних банака би нарушило ликвидност, то је предузеће поднело 
иницијативу којом се предлаже да питање реконструкције наведених 
топлотних извора, буде  решено кроз јавно-приватно партнерство  на 
основу Закона о јавно приватном партнерству и концесијама   ("Службени 
гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) . 
 Имајући у виду наведено, као и  обавезе ЈКП „Градска Топлана“ Ниш  
да, у смислу енергетске ефикасности, обављање делатности  усклади са 
одредбама прописа из области заштите животне средине (Поглавља 27 –
животна средина и климатске промене), као и да ефикасно управља  
производним системом у циљу обезебеђивања  адекватне испоруке 
топлотне енергије корисницима, са најмањим трошковима,  Градско веће 
донело је закључак као у диспозитиву. 

 
 
 
 
Број: 697-25/2019-03 
У Нишу, 19.07.2019. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

           ПРЕДСЕДНИК 
 
 

            Дарко Булатовић  


