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

Ниша“, број 118/2018) 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 13.02.2019. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ О САРАДЊИ ГРАДА НИША НА ПРОЈЕКТУ „ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У 

ЈАВНИМ ЗГРАДАМА- DKTI EE“ 

I  Град Ниш прихвата сарадњу на пројекту „Енергетска ефикасност у јавним зградама- DKTI 

EE“, који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, (у даљем 

тексту: GIZ),  а који је подржан од стране Министарства за привредну сарадњу и развој Немачке. 

II  Општи циљ пројекта „Енергетска ефикасност у јавним зградама- DKTI EE“ je унапређење 

енергетске ефикасности у Републици Србији. 

Специфични циљ Пројекта је повећање енергетске ефикасности у јавним зградама са фокусом 

на 6.500 школа и вртића у Србији. 

III Очекивани резултати сарадње за Град Ниш су: 1. Унапређени правни оквирни услови за 

повећење енергетске ефикасности, 2. Град Ниш је у стању да стратешки планира обнове школа и 

вртића и усваја инвестиционе одлуке на основу инструмената за процену трошкова и користи мера 

повећања енергетске ефикасноси, 3. Експерти пружају информације и саветодавне услуге у вези са 

могућностима повећања енергетске ефикасности у зградарству, 4. Појачани су капацитети за 

спровођење ових мера у јавним зградама, 5. Домари у школама и вртићима су у стању да на 

одговарајући начин одржавају енергетски ефикасне системе и тиме допринесу сиситему енергетског 

менаџмента у општинама. 

IV За реализацију овог Појекта Град Ниш неће имати финансијских обавеза у складу са 

Меморандум о разумевању између Града Ниша и GIZ-а. 

Време реализације сарадње је од дана потписивања Меморандума о разумевању до децемра 2019. 

године. 

 V Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Меморандум о разумевању 

на реализацији пројекта „Енергетска ефикасност у јавним зградама- DKTI EE“ са GIZ-ом. 

 Меморандум о разумевању је саставни део овог решења. 

VI Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи Града 

Ниша да реализују ово решење. 

VII Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи 

Града Ниша. 

                                                                                                   

                                                                 О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Пројекат „Енергетска ефикасност у јавним зградама- DKTI EE“ спроводи ГИЗ у партнерству 

са ресорним министарствима у Републици Србији: Министарством рударства и енергетике, које је 

надлежно за енергетику, ефикасно коришћење енергије и енергетску ефикасност, као главним 

политичким партнером, као и са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре- које 

је надлежно за енергетску ефикасност у зградарству. 

ГИЗ и Град Ниш  ће сарађивати на унапређењу енергетске ефикасности у јавним зградама на 

локалном нивоу са нагласком на школама, кроз подстицање доношења одлука о санацији зграда и 

развоју капацитета релевантних заинтересованих страна. 

Ова сарадња може бити усмерена на следеће области: 

-Анализу потенцијала за унапређење енергетске ефикасности; 

-Развој капацитета домара у школама и вртићима; 



-Развој капацитета наставног и ненаставног особља у школама и вртићима;  

-Подршку ЕЕ Платформи знања која је установљена у оквиру пројекта, кроз умрежавање и размену 

искустава; 

-Заједничку организацију семинара и радионица на тему енергетске ефикасности;  

-Промотивне кампање за ученике у школама и кампање подизања свести о енергетској ефикасности у 

зградарству за општу јавност. 

Општи циљ пројекта „Енергетска ефикасност у јавним зградама- DKTI EE“ je унапређење 

енергетске ефикасности у Републици Србији. 

Специфични циљ Пројекта је повећање енергетске ефикасности у јавним зградама са фокусом 

на 6.500 школа и вртића у Србији. 

Очекивани резултати сарадње за Град Ниш су: 1. Унапређени правни оквирни услови за 

повећење енергетске ефикасности, 2. Град Ниш је у стању да стратешки планира обнове школа и 

вртића и усваја инвестиционе одлуке на основу инструмената за процену трошкова и користи мера 

повећања енергетске ефикасноси, 3. Експерти пружају информације и саветодавне услуге у вези са 

могућностима повећања енергетске ефикасности у зградарству, 4. Појачани су капацитети за 

спровођење ових мера у јавним зградама, 5. Домари у школама и вртићима су у стању да на 

одговарајући начин одржавају енергетски ефикасне системе и тиме допринесу сиситему енергетског 

менаџмента у општинама. 

За реализацију овог Појекта Град Ниш неће имати финансијских обавеза у складу са 

Меморандум о разумевању између Града Ниша и GIZ-а. 

Време реализације сарадње је од дана потписивања Меморандума о разумевању до децемра 2019. 

године. 

 Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Меморандум о разумевању 

на реализацији пројекта „Енергетска ефикасност у јавним зградама- DKTI EE“ са GIZ-ом. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог Пројекта за унапређење енергетске 

ефикасности у јавним зградама на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као 

у диспозитиву овог решења. 

 

Број: 145-1/2019-03 

У Нишу,   13.02.2019. године                                

 

 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                          Дарко Булатовић 


