
 
 
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, 144/2016 и 117/2020) 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 29.03.2021. године, 
доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I Градско веће Града Ниша  је сагласно са одлуком Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш број 983/3 од 05.03.2021. године, којом ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш изражава спремност да учествује у средствима зајма у 
програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза 5“ 
под следећим индикативним условима зајма: 

 
 период отплате неће бити дужи од 15 година укључујући период почека до  

5 година 
 фиксна годишња каматна стопа износи 0,9% годишње  
 носилац зајма је ЈКП „Градска топлана“ Ниш  
 вредност кандидованих пројеката је 4.231.000,00 €. 

 
II Решење доставити: Градској управи за комуналне делатности и 
инспекцијске послове и ЈКП „Градска топлана“ Ниш. 
 
III Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Градско веће Града 
Ниша број 600-20/2017-03 од 09.05.2017. године. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

ЈКП „Градска топлана“ Ниш доставила је Градској управи за комуналне 
делатности и инспекцијске послове одлуку Надзорног одбора број 983/3 од 
05.03.2021. године, којом изражава спремност да учествује у средствима зајма у 
програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза 5“. 
Одлуком је прецизирано да ће носилац зајма бити ЈКП „Градска топлана“ Ниш, 
као и да укупна вредност пројеката  који се кандидују и који су саставни део 
наведене Одлуке износи 4.231.000,00 €.  

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о потврђивању 
Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW“) и Републике 
Србије („Зајмопримац“) коју представља министар финансија за пројекат 
“Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза 5” („Службени 
гласник РС – Међународни уговори“, број 06/2020), који је ступио на снагу 
08.12.2020. год.  

У складу са процедуром Програма, Консултант je израдио нацрт 
заједничког Плана институционалних мера (ПИМ) за све топлане кандидате за 
учешће у горе наведеном Пројекту и коначан нацрт појединачног Инвестиционог 
плана (ИП) за ЈKП „Градска топлана“ Ниш. За све пројекте који су кандидовани 
постоји оправдани интерес са становишта функционалности и развоја ЈKП 



„Градска топлана“ Ниш, као и заштите животне средине.  
Консултант је извршио проверу вредности свих претходно предложених 

инвестиција и оне се у нацрту ИП, у појединим случајевима разликују од 
процене која је дата од стране ЈKП „Градска топлана“ Ниш приликом 
аплицирања за учешће у Пројекту, током 2020. године. После додатног 
усаглашавања са Консултантом, током јануара 2021. године, урађен је коначан 
предлог пројеката за реализацију, укупне вредности 4.231.000,00 €, који би били 
финансирани од стране ЈKП „Градска топлана“ Ниш. 

ЈКП „Градска топлана“ Ниш  је отпочела активности у оквиру програма 
„Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза 5“ након што се 
Пословно удружење топлана обратило дописом бр. 01-2017 од 04.01.2017. године 
са позивом за кандидовање пројеката чланова ради учешћа у Програму, уз 
доставу обрасца „Листа канддованих пројеката“ и позива Министарства 
рударства и енергетике број 401-00-1251/2016-06 од 21.12.2016.године. 

Током претходног периода, Градско веће Града Ниша је Решењем број 600-
20/2017-03 од 09.05.2017. године дало сагласност на одлуку Надзорног одбора 
ЈKП „Градска топлана“ Ниш, број 2953/1 од 28.04.2017, којом ЈKП „Градска 
топлана“ Ниш изражава спремност да учествује у средствима зајма у наведеном 
Програму и то за вредност кандидованих пројеката од 4.997.000,48 €. Одлуком 
број 983/4 од 05.03.2021. године Надзорни одбор ЈKП „Градска топлана“ Ниш 
ставио је ван снаге наведену Одлуку за коју је добио сагласност Градског већа. 

Будући да је сама припрема вишегодишња, током тог периода кандидовани 
пројекти су и од стране ЈKП „Градска топлана“ Ниш и од стране Министарства 
прошли више кругова анализе приоритетности у односу на ситуацију на терену, 
као и анализе вредности инвестиција услед промена на тржишту, те су неки 
пројекти током аплицирања одбачени, док је за неке проширен обим радова. 

Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш донео је нову одлуку број 
983/3 од 05.03.2021. године, којом изражава спремност да учествује у средствима 
зајма у програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза 5“ 
под индикативним условима зајма дефинисаних у Споразуму о зајму и са новом 
листом пројеката укупне вредности 4.231.000,00 €. 

С обзиром на наведено, Градска управа за комуналне делатности и 
инспекцијске послове израдила је нацрт решења као у диспозитиву.  

 
 

 
 

Број: 346-3/2021-03 
У Нишу,  29.03.2021. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
  ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

                 Драгана Сотировски 


