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 24.05.2021.
године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I Прихвата се Иницијатива за учешће у Програму обновљивих
извора енергије у системима даљинског грејања на Западном Балкану
„ReDEWeB“, покренута Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“
Ниш, број 03-1819/3 од 27.04.2021. године.
II Закључак доставити: ЈКП „Градска топлана“ Ниш, Градској
управи за комуналне делатности и инспекцијске послове и архиви
Градског већа Града Ниша.
Образложење
Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш доставио је Одлуку
број 03-1819/3 од 27.04.2021. године, којом се покреће иницијатива за
учешће у Програму обновљивих извора енергије у системима даљинског
грејања на Западном Балкану „ReDEWeB“, који води Европска банка за
обнову и развој, ради израде Пројекта оправданости изградње соларног
система и система тригенерације у Универзитетском клиничком центру
Ниш.
Преузимањем топлане УКЦ Ниш од стране ЈКП “Градска топлана“
Ниш стекли су се услови да се топлотном енергијом и санитарном топлом
водом снабдевају и сви јавни објекти који су у непосредној близини УКЦ
Ниш. Реализацијом овог пројекта би се омогућила производња топлотне
енергије, санитарне топле воде, индустријске паре, производња електричне
енергије и енергије за хлађење УКЦ Ниш. Имплементацијом соларног
система и система тригенерације ЈКП “Градска топлана“ Ниш би
обезбедила додатни приход кроз продају услуга даљинског хлађења
Клиничком центру Ниш и продајом електричне енергије Електропривреди
Србије.
У Пројекту оправданости изградње соларног система и система
тригенерације анализираће се вредност пројекта, економичност пројекта,
акумулативност пројекта, период повраћаја уложених средстава,
коришћење природних ресурса, заштита животне средине и основна
опрема коју обухвата пројекат.
Град Ниш неће имати никакве финансијске обавезе, с обзиром да ће

све активности око имплементације пројекта бити спроведене од стране
ЈКП“Градска топлана“ Ниш.
Имајући у виду наведено, Градско веће донело је закључак као у
диспозитиву.

Број: 600-3/2021-03
У Нишу, 24.05.2021. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИЦА
Драгана Сотировски

