
    
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008 и 143/2016), 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) 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 24.05.2017. године, доноси 
 
  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I Утврђује се Предлог решења о именовању енергетског менаџера Града Ниша. 
 
 II Предлог решења о именовању енергетског менаџера Града Ниша доставља се 
председнику Скупштине Града ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине 
Града. 
 
 III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша одређује се Владислава Ивковић, Градска управа Града Ниша – Секретаријат за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
 
Број: 686-4/2017-03 
У Нишу, 24.05.2017. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

Председник 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



 На основу члана 18. Закона о ефикасном коришћењу енергије 
("Службени гласник Републике Србије", број 25/2013), члана 2. Правилника о 
условима за именовање енергетских менаџера у органима јединица локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 31/2016) и члана 37. 
Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), 
 Скупштина Града Ниша, на седници од               2017. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА ГРАДА  НИША 
 
I 

 Бранко Андрејевић, дипломирани инжењер електронике, именује се за 
Енергетског менаџера Града Ниша. 
 

II 
 Енергетски менаџер Града Ниша се именује  на период од две године. 
 Сва питања, везана за права из рада и по основу рада, решаваће 
надлежно радно тело Скупштине Града Ниша. 
 

III 
 Енергетски менаџер обавља послове прописане Законом о ефикасном 
коришћењу енергије и Правилником о условима за именовање енергетских 
менаџера у органима јединица локалне самоуправе и то: 

- прикупља и анализира податке о начину коришћења енергије обвезника 
система; 

- припрема програме и планове из члана 6. став 1. тач. 4) и 5) наведеног 
закона; 

- предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и 
учествује у њиховој реализацији; 

- стара се о припреми годишњег извештаја из члана 18. став 1. тачка 6) 
наведеног закона; 

- предузима и друге активности и мере прописане законом. 
 

IV 
 Средства за финансирање рада Енергетског менаџера обезбеђују се у 
буџету Града Ниша. 
 

V 
 Енергетски менаџер је независан и самосталан у свом раду. 
 



VI 
У вршењу послова, Енергетски менаџер поступа у складу са законом, 

прописима града и правилима струке. 
 

VII 
 Стручне и административно-техничке послове за Енергетског менаџера 
обавља Градска управа Града Ниша – секретаријат надлежан за послове 
енергетике. 
 

VIII 
 Рад Енергетског менаџера је јаван и његове активности се презентирају 
на званичној интернет страници Града Ниша. 
  

IX 
 На захтев Енергетског менаџера, у вези са делатностима које обавља из 
своје надлежности, органи и службе Града и градских општина, јавних 
предузећа и установа чији је оснивач Град Ниш, дужни су да дају 
одговарајуће информације којима располажу или податке из евиденција 
којима располажу.  
 Енергетски менаџер дужан је да чува тајност података у складу са 
законом. 
 

X 
Енергетски менаџер подноси годишњи извештај о своме раду 

Скупштини града. 
На захтев Скупштине града, Енергетски менаџер доставља тражене 

информације и кварталне извештаје о раду. 
 

 
XI 

 Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша." 
 
 Број: 
 У Нишу,                     2017. године 
                                            

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
Председник 

            
          Мр Раде Рајковић 

 



О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења о именовању Енергетског менаџера 
Града Ниша су члан 18. Закона о ефикасном коришћењу енергије ("Службени 
гласник Републике Србије", број 25/2013), члан 2. Правилника о условима за 
именовање енергетских менаџера у органима јединица локалне самоуправе 
("Службени гласник Републике Србије", број 31/2016) и члан 37. Статута 
Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016). 

Одредбама члана 16. Закона о ефикасном коришћењу енергије 
прописано је да су обвезници система енергетског менаџмента, поред осталих 
и органи јединица локалне самоуправе са више од 20000 становника, а 
чланом 18. овог Закона да је обвезник система дужан нарочито да именује 
потребан број енергетских менаџера, као и да може да их именује из реда 
стално запослених лица код обвезника система или по основу уговора. 

Члан 2. Правилника о условима за именовање енергетских менаџера у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС", број 
31/2016), који уређује ближе услове за именовање енергетских менаџера, 
прописује да јединице локалне самоуправе које су обвезници система 
енергетског менаџмента именују најмање једног енергетског менаџера, као и 
да енергетски менаџер испуњава услове за именовање ако има положен испит 
за енергетског менаџера за област општинске енергетике у смислу прописа 
којим се уређују програм обуке и испит за енергетског менаџера и лиценцу за 
обављање послова енергетског менаџера. 

Енергетски менаџер се именује из реда стално запослених или по 
основу уговора са ангажованим лицем у складу са законом којим се уређује 
ефикасно коришћење енергије. 

На основу наведеног Градска управа Града Ниша израдила је нацрт 
Решења о именовању енергетског менаџера. 

У прилогу нацрта Решења налази се и биографија кандидата чије се 
именовање предлаже. 

 
              НАЧЕЛНИК 
  
 
            Љубиша Јанић 
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Biografija 
 

Lični podaci 
 

Ime i prezime:                   Branko Andrejević 

 

Datum i mesto rođenja:     06.11.1954.god. Kosovo Polje 
Adresa:                              Niš, Branka Radičevića 3b 
E – mail:                            abranko@gu.ni.rs 
Telefon:                            018 50 45 34 
Mobilni:                            064 833 02 47 
Pol:                                   muški 
Bračni status:                    oženjen 
Državljanstvo:                  srpsko 

 

Obrazovanje:                                VII stepen, dipl.inž. elektronike 
 

Naziv škole: Elektronski fakultet u Nišu 
Smer: Telekomunikacije 
Upisao / završio: 1973/1981 
Trajanje po planu i programu: 9 semestаra 
Stepen: VII 
Naziv specijalističkog rada: Primena signalnih grafova u hiperfrekvencijama 
 
Naziv škole: ETŠ „Nikola Tesla“ Niš 
Smer: Telekomunikacije 
Upisao / završio: 1969/1973 
Stepen: IV 
Naziv maturskog rada: 
 
 

Simulator kvarova radio aparata 
 

Dodatno obrazovanje:                                 
 

- Položen državni stručni ispit  
- Položen ispit za Energetskog menadžera za oblast opštinske energetike 
- Licenca za obavljanje poslova Energetskog menadžera za oblast opštinske energetike 

br.EMO 0007 17 
 
 
Radno iskustvo 
 

Preduzeće:  EI Niš „EI – TV elektronika“ 
Radno mesto: Samostalni konstruktor u predrazvoju 
Period rada: 1981 - 1986 
Opis posla: Razvoj novih uređaja 
Nivo radnog mesta: Izvršilac 
 

Preduzeće: EI Niš „7 Oktobar“ 
Radno mesto: Rukovodilac razvoja 
Period rada: 1986/1997 
Opis posla: Realizacija projekata namenske tehnike 
Nivo radnog mesta: Rukovodeće 
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Preduzeće: SZR „ELBA electronic“ 
Radno mesto: Direktor 
Period rada: 1997/2004 
Opis posla: Inženjering i projektovanje sistema automatike 
Nivo radnog mesta: 
 
Preduzeće: 
Radno mesto: 
Period rada: 
Opis posla: 
Nivo radnog mesta: 

Rukovodeće 
 
Gradska Uprava Grada Niša 
Od 2013.god. Šef Odseka za energetiku, SKDES 
2007/2017 
Organizacioni i rukovodeći poslovi u Odseku za energetiku 
Rukovodeće 

 
 
Ostalo 
 

Lične veštine i kompetencije:  
Poznavanje rada na računaru/stepen: MS Office, Internet – napredni nivo 
Poznavanje stranih jezika/stepen:      Engleski – srednji nivo, Nemački – početni nivo 
Vozačka dozvola:                              “B” kategorije 
Vojna obaveza                                   Regulisana 
Deca:                                                  Dvoje 
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