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На основу члана 46. Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 114/20) и чланова 72. и 86. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016 и 117/20), 
Градско веће Града Ниша на седници од 19.05.2021. године, доноси: 
 

 
РЕШЕЊЕ  

О УСВАЈАЊУ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 

У ГРАДУ НИШУ ЗА 2021. ГОДИНУ  
 
 

I Усваја се Правилник о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности на 
породичним кућама и стамбеним зградама у Граду Нишу за 2021. годину (у даљем тексту 
Правилник). 
II  Правилником се уређује циљ спровођења мера побољшања енергетске ефикасности; 
мере које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници у 
реализацији мера побољшања енергетске ефикасности, начин њиховог учешћа и улоге; 
начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања; начин и услови 
пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних субјеката; начин и услови 
пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију грађана (домаћинстава); праћење 
реализације и извештавање. 
III Правилник о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности на 
породичним кућама и стамбеним зградама у Граду Нишу за 2021. годину је саставни део овог 
решења. 
IV За усвајање Правилника о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности 
на породичним кућама и стамбеним зградама у Граду Нишу за 2021. годину није потребно 
обезбедити финансијска средства. 
V Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Града Ниша је на седници од 18.05.2021. године усвојила Одлуку о 
бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу 
енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист Града 
Ниша“, број 47/2021). 

Наведеном Одлуком је у члану 4. предвиђено да се начин спровођења поступка доделе 
средстава, проценат учешћа и услови под којима Град учествује у финансирању, уређује 
Правилником о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности, који доноси 
Градско веће Града Ниша. 

Правилником се уређује циљ спровођења мера побољшања енергетске ефикасности; 
мере које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници у 
реализацији мера побољшања енергетске ефикасности, начин њиховог учешћа и улоге; 
начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања; начин и услови 
пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних субјеката; начин и услови 
пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију грађана (домаћинстава); праћење 
реализације и извештавање. 

За усвајање Правилника о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности 
на породичним кућама и стамбеним зградама у Граду Нишу за 2021. годину није потребно 
обезбедити финансијска средства. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја који има побољшање енергетске 
ефикасности у породичним кућама и стамбеним зградама у Граду Нишу у 2021. години, 
Градско веће Града Ниша је донело решење као у диспозитиву. 
 
 
Број: 585-1/2021-03 
У Нишу,   19.05.2021. године                  
           
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИЦА 
                                                                                                                  

                                                                                                                         Драгана Сотировски  
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