
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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) 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 16.04.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о покретању поступка за реализацију 
пројекта јавно-приватног партнерствa за супституцију дела производње топлотне 
енергије из фосилних горива, без елемената концесије. 
 

II Предлог одлуке о измени Одлуке о покретању поступка за 
реализацију пројекта јавно-приватног партнерствa за супституцију дела 
производње топлотне енергије из фосилних горива, без елемената концесије, 
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града.  
 

III    За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Предраг Милачић, директор ЈКП ''Градска топлана" Ниш и 
Бојан Гајић, Енергетски менаџер Града Ниша.  
  
 
 
Број: 447-7/2021-03 
У Нишу,  16.04.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



 

На основу члана 4, 7 и 12. Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама  ("Службени гласник РС", број 88/2011, 15/2016 и 104/2016 ) и члана 
37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 
18/2019),  

Скупштина Града Ниша на седници од                  2021. године, донела је 
 

 
О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВA ЗА СУПСТИТУЦИЈУ ДЕЛА ПРОИЗВОДЊЕ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ФОСИЛНИХ ГОРИВА, БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА 

КОНЦЕСИЈЕ 
 

Члан 1. 
 Покреће се поступак за реализацију 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, без елемената концесије, у циљу смањења емисија 
штетних материја у ваздух, смањења трошкова производње топлотне енергије и 
повећања енергетске ефикасности. 

 
Члан 2. 

 Поступак јавно-приватног партнерства спроводи ЈКП ''Градска топлана" 
Ниш, као јавно тело, у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама. 
 

Члан 3. 
 ЈКП ''Градска топлана" Ниш је дужна да као јавно тело у поступку јавно-
приватног партнерства предложи све потребне акте, прибави неопходне 
сагласности и предузме све друге радње прописане Законом о јавно-приватном 
партнерству и концесијама у циљу реализације пројекта. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Ниша". 
 

Број:  
 У Нишу,                     2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

                                              Председник 
 

                                                                                                                Бобан Џунић 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење наведене Одлуке је Закон о јавно-приватном  
партнерству и концесијама  ("Службени гласник РС", број 88/2011, 15/2016 и 
104/2016),  којим се у члану 7. прописује да је јавно-приватног партнерство   
дугорочна сарадња између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања 
финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања 
инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од 
јавног значаја, које може бити уговорно или институционално. 
 Одредбама члана 4. наведеног Закона, регулисано је да јавно тело, 
поред осталих, може бити јавно предузеће, док је чланом 12. прописано да 
јавна тела имају право да самостално покрену поступак реализације пројекта 
ЈПП из своје надлежности, као и да закључују јавне уговоре са свим правним 
или физичким лицима, као и да закључују споредне или повезане споразуме. 
 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. 
Наведеним пројектом ЈКП „Градска топлана“ Ниш, би у смислу енергетске 
ефикасности, обављање делатности ускладила са одредбама прописа из 
области заштите животне средине (Поглавље 27 - животна средина и 
климатске промене), као и ефикасним управљањем производним системом у 
циљу обезбеђивања адекватне испоруке топлотне енергије корисницима, са 
најмањим трошковима. 

Јавни интерес за извођење овог пројекта по моделу ЈПП се огледа у 
смањењу трошкова за производњу топлотне енергије, употреби еколошког 
енергента и смањењу емисије загађујућих материја у животну околину, 
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), 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, 
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“. 

Овом одлуком је ЈКП ''Градска топлана'' Ниш одређена за јавно тело и у 
обавези је да предузме све активности на реализацији пројекта јавно-
приватног партнерства и додели јавног уговора. 

На наведени нацрт Одлуке прибављено је мишљење Градске управе за 
органе Града и грађанска стања, број 878/2021-08 од 16.04.2021. године. 

У складу са наведеним, Градска управа за комуналне делатности и 
инспекцијске послове израдила је нацрт Одлуке као у диспозитиву. 

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
    
         
                     В. Д.  НАЧЕЛНИКА 
 

       Снежана Јовановић 
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