
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 16.04.2021. 

године, доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 I  Прихвата се Иницијатива Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ 
Ниш, број 03-1666/5 од 15.04.2021. године, ради реализације пројекта 
јавно-приватног партнерства за супституцију дела производње топлотне 
енергије из фосилних горива (природни гас, лож уље и мазут), уговорном 
испоруком топлотне енергије из дрвне биомасе код 3 (три) топлотна извора 
у циљу смањења емисија штетних материја у ваздух, смањења трошкова 
производње топлотне енергије и повећања енергетске ефикасности, без 
елемената концесије, у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и 
концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011, 15/2016 и 104/2016).    
 

II Задужује се Градска управа за комуналне делатности и 
инспекцијске послове 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 за комуналне делатности и инспекцијске послове 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 03-1666/5 од 15.04.2021. године, ради реализације пројекта јавно-
приватног партнерства за супституцију дела производње топлотне енергије 
из фосилних горива (природни гас, лож уље и мазут), уговорном испоруком 
топлотне енергије из дрвне биомасе код 3 (три) топлотна извора у циљу 
смањења емисија штетних материја у ваздух, смањења трошкова 
производње топлотне енергије и повећања енергетске ефикасности, без 
елемената концесије, у складу са Законом о јавно приватном партнерству и 
концесијама. 
 За подношење наведене Иницијативе, наведени су следећи разлози: 
  ЈКП „Градска топлана“ Ниш има обавезу да прати захтеве 
законодавца у погледу енергетске ефикасности, заштите животне средине, 
ефикасног управљања производним системом, као и аутоматизације 



производног система, а све у циљу адекватне испоруке топлотне енергије 
са минималним трошковима. У овом тренутку својих 16 топлотних извора, 
ЈКП „Градска топлана“ Ниш производи топлотну енергију сагоревањем 
фосилних горива и то природног гаса, мазута и лож уља. Наведена 
фосилна горива (а нарочито мазут и донекле лож уље) емитују значајније 
количине штетних материја, него што је то са дрвном биомасом, као 
обновљивим извором енергије. По тренутним ценама енергената, фосилна 
горива су знатно скупљи извори енергије од дрвне биомасе. Топлана је 
сагледала могућност унапређења тренутног стања кроз ESCO модел 
финансирања, који подразумева финансирање мера реконструкције из 
остварених енергетских уштеда, што би се реализовало кроз модел јавно-
приватног партнерства (у даљем тексту ЈПП).  

ЈКП „Градска топлана“ Ниш  није у могућности да сама инвестира у 
супституцију енерегената, односно изградњу и реконструкцију дела 
топлотних извора за производњу топлотне енергије, с обзиром да није у 
могућности да из новчаних прилива из редовног пословања покрије 
трошкове инвестиција, а ново задуживање код банака би јој потенцијално 
нарушило ликвидност. 

Реализација овог пројекта је у јавном интересу јер доприноси 
решавању постојећих потреба од јавног значаја и проблема у начину 
снабдевања топлотном енергијом јавних објеката. Чињенице да је 
потрошња енергије у Србији бар 2 пута већа него у ЕУ, да су наши системи 
даљинског грејања веома неефикасни, да поседујемо углавном застарела 
енергетска решења, те мали степен коришћења еколошки прихватљивих 
извора енергије, такође говоре у прилог да је реализација овог пројекта од 
јавног интереса. Важна ствар коју треба имати у виду је и да би се овом 
заменом енергената вршила и замена увозних енергената домаћим, и то пре 
свега локалним енергентом. То би битно смањило дефицит који Град Ниш 
и Република Србија имају када је у питању увоз енергената и подигло би 
енергетске и друге нивое безбедности. 

 
Јавни интерес за извођење овог пројекта по моделу ЈПП се огледа у: 

o смањењу трошкова за производњу топлотне енергије; 
o употреби еколошког енергента и смањењу емисије загађујућих 

материја у животну околину; 
o стимулацији економских активности у локалној заједници 

(ангажовање локалних фирми за извођење/имплементацију 
пројекта, ангажовање локалних фирми на одржавању 
постројења, као и ангажовање локалних фирми и лица у 
производњи дрвене сечке); 

o чињеници да за реализацију пројекта ЈПП Топлана и Град Ниш 
као њен оснивач, не треба да издвоје никаква буџетска 



средства, већ би то била обавеза заинтересованог и изабраног 
приватног партнера; 

o стварању могућности да се реализацијом пројекта на систем 
даљинског грејања прикључе бројни јавни и приватни објекти 
у непосредној околини локација предвиђених за реализацију. 

 
 Сагледавањем техничких података и параметара, ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш је, као предлог за овај пројекат, именовала следеће топлотне 
изворе: топлану „Криви Вир“ и котларнице „ПМФ“ и „Мика Антић“. 
 
 
 Имајући у виду наведено, Градско веће донело је закључак као у 
диспозитиву. 

 
 
 
 
Број: 447-6/2021-03 
У Нишу,  16.04.2021. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

           ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

         Драгана Сотировски  
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