
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 31.05.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о прихватању учешћа ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш у Пројекту „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, 
фаза V“. 
 

II Предлог одлуке о прихватању учешћа ЈКП „Градска топлана“ Ниш у 
Пројекту „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V“, 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: 622-2/2021-03 
У Нишу,  31.05.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



 На основу члана 13.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 15. и 
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 ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ У ПРОЈЕКТУ 

„Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V“ 

 

Члан 1. 

 Даје се сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 
03-1819 од 27.04.2021. године о учешћу предузећа у Пројекту „Рехабилитација система 
даљинског грејања у Србији, фаза V“. 

Члан 2. 

 Даје се сагласност на Нацрт трилатералног уговора о коришћењу средстава зајма 
намењених Пројекту „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V” који 
је, Закључком 05 број 48-2889/2021 од 01.04.2021. године усвојила Влада Републике 
Србије. 

Члан 3. 

 Овлашћује се Драгана Сотировски, Градоначелница Града Ниша да у име Града 
Ниша са Републиком Србијом и ЈКП „Градска топлана“ Ниш потпише Трилатерални 
уговор из члана 2. ове одлуке. 

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 

                                       Др Бобан Џунић 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Одлуке о прихватању учешћа у Пројекту 
„Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V“ је Закон о потврђивању 
Споразума о зајму између КfW, Франкфурт на Мајни („КfW”) и Републике Србије 
(„Зајмопримац”) коју представља министар финансија за Пројекат „Рехабилитација 
система даљинског грејања у Србији, фаза V” („Службени гласник РС – Међународни 
уговори“, број 06/2020), који је ступио на снагу 08.12.2020. године, на износ од 
30.000.000,00 евра. 

ЈКП „Градска топлана“ Ниш доставила је Градској управи за комуналне делатности 
и инспекцијске послове Одлуку Надзорног одбора број 03-1819 од 27.04.2021. године, 
којом се даје сагласност на: 

- учешће предузећа у Пројекту „Рехабилитација система даљинског грејања у 
Србији, фаза V” у складу са одредбама и условима Нацрта трилатералног уговора о 
коришћењу средстава зајма намењених Пројекту „Рехабилитација система даљинског 
грејања у Србији, фаза V“, који је Закључком 05 број 48-2889/2021 од 1. априла 2021. 
године усвојила Влада Републике Србије. 

- Инвестициони план чији нацрт је  Одлуком број 8 од 30. марта 2021. године 
усвојила Централна јединица за имплементацију Пројекта формирана у оквиру 
Министарства рударства и енергетике, на основу обавештења KfW-a да „нема 
примедаба“ од 30. марта 2021. године,  

Поменутом одлуком Надзорног одбора овлашћује се директор предузећа да са 
Републиком Србијом и Градом Нишом потпише Трилатерални уговор. 

Градско веће Града Ниша је Решењем број 346-3/2021-03 од 29.03.2021. године 
дало сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈKП „Градска топлана“ Ниш, број 983/3 од 
05.03.2021. године, којом изражава спремност да учествује у средствима зајма у програму 
„Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V“. Одлуком је прецизирано 
да ће носилац зајма бити ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као и да укупна вредност 
пројеката  који се кандидују и који су саставни део наведене Одлуке износи 4.231.000,00 
€. 

На наведени нацрт Одлуке прибављено је мишљење Градске управе за органе 
Града и грађанска стања, број 1085-1/2021-08 од 13.05.2021. године и Градске управе за 
финансије, број 2180-1/2021-05 од 11.05.2021. године. 

С обзиром на наведено, Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске 
послове израдила је нацрт Одлуке о прихватању учешћа у програму „Рехабилитација 
система даљинског грејања у Србији, фаза V“. 
  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

                  В. Д. НАЧЕЛНИКА 

                    Снежана Јовановић 
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