
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 01.07.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција 
Града Ниша за период од 2021. до 2024. године. 
 

II Предлог одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Ниша 
за период од 2021. до 2024. године доставља се председнику Скупштине Града 
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III    За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Душан Радивојевић, директор Канцеларије за локални 
економски развој.  

 
  
 
Број:  766-1/2021-03 
У Нишу,  01.07.2021. 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



 
 

1 
 

На основу члана 37. став 1. тачка 7. Статута Града Ниша (“Службени 
лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),  

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана _______ године, 
донела је 
 

 
О Д Л У К У  

о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Ниша за период од 
2021. до 2024. године 

 
 

Члан 1 

Овом одлуком усваја се План капиталних инвестиција Града Ниша за 
период од 2021. до 2024. године. 

 
Члан 2 

План капиталних инвестиција Града Ниша за период од 2021. до 2024. 
године приказује потребе и развојни приоритет града у области културе и 
туризма, спорта, образовања, социјалног становања, саобраћајне 
инфраструктуре, комуналне инфраструктуре, заштите животне средине, 
социјалне заштите а садржи и верске објекте и остале пројекте.  

 
Члан 3 

Садржај Плана капиталних инвестиција Града Ниша за период од 2021. 
до 2024. године по категоријама: 
 

 
РБ 

 
Предузеће - установа 

 
Назив пројекта 

 
Категорија пројекта 

 
Статус пројекта 

КУЛТУРА И ТУРИЗАМ 

2. Историјски архив Ниш 
Санација и реконструкција зграде Историјског архива, 
са увођењем централног грејања. Култура На нивоу идеје 

3. Историјски архив Ниш 
Санација новог простора за депо - зграда Градине у 
Тврђави Култура 

Постоји пројектна 
документација 

4. Историјски архив Ниш 
Пренамена и реконструкција Барутане у Тврђави за 
депо Историјскох архива Култура На нивоу идеје 

5. 
Галерија савремене ликовне 
уметности Ниш 

Санација и реконструкција објекта Ликовна колонија 
у селу Сићево Култура Реализација пројекта у току. 

 
 

6. 

 
Галерија савремене ликовне 
уметности Ниш 

Израдња зграда  у којој ће бити смештен Музеја 
савремене уметности (са депоима, конзерваторском 
радионицом, излагачким простором и формирање 
сталне поставке) и Народни музеј у Нушу 

 
 
Култура 

 
 
Идејно решење израђено. 
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7. Позориште лутака Ниш Санација објекта Позоришта лутака у Нишу Култура 
Израда техничке документације 
у току. 

8. 
Завод за заштиту споменика 
културе Ниш 

Рестаурација Византијске гробнице - Базилике са 
мартиријумом и уређење простора око ње Култура и туризам Други статус пројекта 

 
 

9. 

 
 
НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ 

Израдња зграда  у којој ће бити смештен Народни 
музеј у Нушу и Музеја савремене уметности (са 
депоима, конзерваторском радионицом, излагачким 
простором и формирање сталне поставке) 

 
 
Култура и туризам 

 
 
Идејно решење израђено. 

10. НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ Изградња археолошког центра на МЕДИЈАНИ Култура и туризам 
У току је израда идејног 
пројекта. (2022.-2023.) 

 
 

11. 

 
 
НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ 

Измештање трафо станице са измештањем свих 
надземних електро и телефонских водова, као и 
постављање спољне расвете на археолошком 
налазишту МЕДИЈАНА 

 
 
Култура и туризам 

 
Сагеледано у урбанистичком 
пројекту. (2022.-2024.) 

 
 

12. 

 
 

НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ 

Постављање пешачких баријера са контролом, као и 
уградња видео надзора на археолошком налазишту 
МЕДИЈАНА, 
ЛОГОРУ, и у ГАЛЕРИЈИ СИНАГОГА (умрежавање 
свих објеката у интегрисани систем) 

 
 

Култура и туризам 

 
 

На нивоу идеје. (2022.) 

13. НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ 
Санација и идеална реконструкција објеката 
меморијалног комплекса "ЛОГОР 12. ФЕБРУАР" Култура и туризам Израђен идејни пројекат. 

14. НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ 
Санација споменика ЋЕЛЕ КУЛА и адаптација инфо 
пункта Култура и туризам На нивоу идеје. (2022.) 

15. НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ 
Адаптација санитарног чвора у згради музеја у улици 
Николе Пашића Култура и туризам На нивоу идеје. (2022.) 

 
 

16. 

 
 
Народно позориште Ниш 

Санације зграде Народног позоришта 
(санација дела крова, велике сале, побиљшање 
енергетске ефикасности објекта, санација 
дотрајалих   инсталација) 

 
 
Култура 

 

Израда техничке документације 
у току. 

 
 
 

17. 

 
 
Канцеларија за локални 
економски развој 

 
 
Уређење и ревитализација Нишке тврђаве – фаза 
I 

 
 
 
Туризам 

Радови су у завршној фази. 
Следи технички преглед 
изведених радова и 
прибављена употребна 
дозвола. 

 
 
 
 
 

18. 

 
 
 
 
Канцеларија за локални 
економски развој 

„Виртуозна презентација вишеслојног културног 
идентитета модерног Ниша“ (Позориште лутака, 
Археолошка   истраживања    Константинових 
терми на археолошком налазишту Медијана, 
санација зграде музеја на археолошком 
налазишту Медијана, Туристичка презентација 
археолошког налазишта Медијана) ГРАДОВИ У 
ФОКУСУ 2018. 

 
 
 
 
 
Култура 

 
 
 
 
 
Реализација пројекта у току. 

19. Канцеларија за локални 
економски развој 

Изградња и реконструкција терми „Кулиште“ у 
Нишкој Бањи Култура Реализација пројекта у току. 

20. Канцеларија за локални 
економски развој 

Израда пројекта за извођење радова за 
мултифункционални Експо центар у Нишу Туризам Реализација пројекта у току. 

 
 
 

21. 

 
 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Јачање туристичке зоне туризма специјалног 
интереса-адреналинског туризма у Нишу 
(партерно уређење улаза у Церјанску пећину, 
постављање надстрешница на полетиштима за 
параглајдинг) 

 
 
 
Туризам 

 
 
 
Реализација пројекта у току. 

22. 
Канцеларија за локални 
економски развој Изградња  Мале сцене Култура Реализација пројекта у току. 

23. Нишки симфонијски оркестар Реконструкција и доградња зграде Симфонијског 
оркестра у Нишу са партерним уређењем 

Култура На нивоу идеје 

 
24. Народна библиотека „Стеван 

Сремац“ 
Реконструкција и изградња зграде Библиотеке у 
Јеронимовој улуци 

 
Култура 

Израда техничке документације 
у току. 
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СПОРТ 
 

25. 
 
Спортски центар "ЧАИР" Ниш Главни пројекат санације и реконструкције СЦ 

"Чаир", трећа фаза 

 
Спорт 

Пројектна документација је 
урађена ( 1. и 2. фаза изведене), 
потребна је 3. завршна фаза 

 
26. 

 
Спортски центар "ЧАИР" Ниш 

Покривање отвореног олимпијског базена склопивим 
балоном и израда пројекта за коришћења соларне 
енергије за потребе СЦ "Чаир" 

 
Спорт 

 
На нивоу идеје 

27. 
Канцеларија за локални 
економски развој Стадион „Чаир“ Спорт Изтађена техничка 

документација 
 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

28. 
 
 

29. 

 
ЈПУ "Пчелица" Ниш 

 
Радови на вртићу Лептирић, доградња дела објекта 

 
Образовање 

Постоји комплетна техничка 
документација ИДП и Решење 
о одобрењу за извођење радова 

 
ЈПУ "Пчелица" Ниш 

Радови на вртићу Цврчак, замена крова и столарије, 
због потребе повећања енергетске ефикасности 
објекта 

 
Образовање 

 
На нивоу идеје 

30. ЈПУ "Пчелица" Ниш 
Радови на вртићу Пепељуга, замена крова и 
унутрашње инсталације Образовање На нивоу идеје 

 
31. 

 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Санација, реконструкција  и  унапређење 
енергетске ефикасности О.Ш. „Вожд Карађорђе“ 
у Нишу 

 
Образовање 

Прибављено је одобрење за 
извођење радова и очекује се 
реализација. 

 
 

32. 

 

Канцеларија за локални 
економски развој 

 
Адаптација, санација и унапређење енергетске 
ефикасности Гимназије „Светозар Марковић“ у 
Нишу 

 
 
Образовање 

Усаглашавање  техничке 
документације је у завршној 
фази и очекује се 
реализација. 

33. 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Доградња специјалних учионица и фискултурне 
сале у ОШ „Мирослав Антић“ Образовање 

Прибављање  употребне 
дозволе. 

 
34. 

 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Санација, реконструкција и адаптација објекта 
Месна заједница „Божидар Аџија“, у циљу 
адаптирања постојећег објекта у вртић. 

 
Образовање У  току  је  израда  техничке 

документације 

35. 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Енергетска санација објекта Основне школе 
„Стефан Немања“ Образовање Реализација пројекта у току. 

 
36. 

 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Cанација и унапређење енергетске ефикасности 
објекта Грађевинско- техничке школе „Неимар“ у 
Нишу 

 
Образовање 

 
Реализација пројекта у току. 

37. 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Cанација   и  унапређење  енергетске  ефикасности 
објекта вртића „Лептирић“ у Нишу Образовање Прибављено је Решење за 

одобрење за извођење радова. 

 
39. 

 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Изградња кампуса два факултета Универзитета у 
Нишу-Факултета спорта и физичког васпитања и 
Природно - математичког факултета 

 
Образовање 

 
На нивоу идеје 

40. 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Изградња вртића - предшколске установе у ГО 
Пантелеј Образовање У фази је припрема техничке 

документације. 

41. 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Изградња  вртића  -  предшколске  установе  у 
Новом селу Образовање Реализација пројекта у току. 

42. 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Изградња  вртића  -  предшколске  установе  у 
Брзом броду Образовање Реализација пројекта у току. 

 

 

 
 
 

43. 

 
 

ЈП "Градска стамбена агенција" 
Ниш 

 
 

Вишепородични стамбени објекат - социјално 
становање, ул. Мајаковског бб, L-7, L-8, L-9 у Нишу 

 
 

Социјално 
становање 

Технички преглед објекта, 
употребна дозвола, конкурс за 
издавање и продају станова, 
потписивање уговора са 
закупцима и купцима и 
усељење објеката 

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ 
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44. 

 
 
 
 
 

ЈП "Градска стамбена агенција" 
Ниш 

 
 
 
 
 
Вишепородични стамбени објекат - социјално 
становање, ул. Петра Аранђеловића бб у Нишу, са 
опремањем локације комуналном инфраструктуром 

 
 
 
 
 

Социјално 
становање 

Плански документ (ПГР, УП), 
идејно решење и главни 
пројекат (ПГД, ПЗИ), 
локацијски услови и 
грађевинске дозволе, изградња 
објеката, технички преглед 
објекта, употребна дозвола, 
конкурс за издавање и продају 
станова, потписивање уговора 
са закупцима и купцима и 
усељење објеката 

 
45. 

 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Изградња станова за припаднике служби 
безбедности на локацији „Ардија“ у Нишу са 
претходним опрамењем локације. 

 
Социјално 
становање 

 
Реализација пројекта у току. 

 
46. 

 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Изградња станова за припаднике служби 
безбедности на локацији „Стеван Синђелић“ у 
Нишу са претходним опрамењем локације. 

 
Социјално 
становање 

 
Реализација пројекта у току. 

 
47. 

 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Пројекат „Техничка помоћ за унапређење 
животних и стамбених услова ромске популације 
у неформалним насељима“ 

 
Социјално 
становање 

 
Реализација пројекта у току. 

48. 
Канцеларија за локални 
економски развој Уређење прихватилишта за стара и одрасле лица Социјално 

становање Реализација пројекта у току. 

49. 
Канцеларија за локални 
економски развој Уређење свратишта за децу улице Социјално 

становање Реализација пројекта у току. 

 

САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКТУРА 

50. ЈКП Паркинг сервис Ниш 
Изградња подземне паркинг гараже на Тргу Павла 
Стојковића 

Саобраћајна 
инфраструктура На нивоу идеје 

51. ЈКП Паркинг сервис Ниш Изградња гараже у близини парка Светог Саве 
Саобраћајна 
инфраструктура На нивоу идеје 

52. ЈКП Паркинг сервис Ниш 
Постављање монтажно - демонтажне гараже на 
локацији коју определи Град 

Саобраћајна 
инфраструктура На нивоу идеје 

 
53. 

 
ЈКП Паркинг сервис Ниш 

Изградња паркинга за теретна возила и перона за 
полазак туристичких аутобуса на простору садашње 
Кванташке пијаце на Булевару Св. Цара Константина 

Саобраћајна 
инфраструктура 

 
На нивоу идеје 

54. ЈКП Паркинг сервис Ниш Уређење блоковских паркиралишта 
Саобраћајна 
инфраструктура На нивоу идеје 

55. 
ЈП Дирекција за изградњу Града 
Ниша 

Изградња коловоза и тротоара по програму управљача 
пута 

Саобраћајна 
инфраструктура 

Решења 
o грађевинским дозволама 

 

КОМУНАЛНА  ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 

56. 

 
ЈКП за водовод и канализацију 
''Наиссус'' Ниш 

 
 
Реконструкција фабрике воде Медијана 

 
Комунална 
инфраструктура 

Пројекат делимично обрађан 
кроз израду техничке 
документације на различитим 
нивоима 

57. 
ЈКП за водовод и канализацију 
''Наиссус'' Ниш Изградња везног цевовода на изворишту Медијана 

Комунална 
инфраструктура 

Техничка документација у 
изради 

58. ЈКП за водовод и канализацију 
''Наиссус'' Ниш 

Формирање II висинске зоне водоснабдевања 
северозападног дела града 

Комунална 
инфраструктура 

У току је припрема техничког 
решења 

 
59. ЈКП за водовод и канализацију 

''Наиссус'' Ниш 
Измештање и реконструкција магистралног цевовода 
II висинске зоне југ 

Комунална 
инфраструктура 

Постоји техничка 
документација за приоритетну 
деоницу, остало на нивоу идеје. 

 
 

60. 

 
ЈКП за водовод и канализацију 
''Наиссус'' Ниш 

 
Реконструкција објеката водоснабдевања на систему 
Љуберађа-Ниш 

 
Комунална 
инфраструктура 

Пројекат делимично обрађан 
кроз израду техничке 
документације на различитим 
нивоима 

61. 
ЈКП за водовод и канализацију 
''Наиссус'' Ниш Реконструкција делова градске дистрибутивне мреже 

Комунална 
инфраструктура Други статус пројекта 

 
62. 

ЈКП за водовод и канализацију 
''Наиссус'' Ниш  и Канцеларија 
за локални економски развој 

Изградња централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода са припадајућим системом колекторске 
мреже 

Комунална 
инфраструктура 

 
Реализација пројекта у току. 
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63. ЈКП Тржница Ниш Изградња надстрешнице на пијаци "Криве ливаде" 
Комунална 
инфраструктура 

Прибављено решење о 
грађевинској дозволи 

64. ЈКП Тржница Ниш Изградња пијаце "Пантелеј" 
Комунална 
инфраструктура 

Урађено Идејно решење ради 
добијања локацијских услова 

65. ЈКП Тржница Ниш Надоградња пијаце Тржни центар "Бубањ", друга фаза 
Комунална 
инфраструктура На нивоу идеје 

66. ЈКП Тржница Ниш Изградња надстрешнице на пијаци "Ћеле Кула" 
Комунална 
инфраструктура На нивоу идеје 

67. ЈКП Тржница Ниш 
Санација мокрих чворова на пијацама - Тврђава, 
Булевар немањића, Палилула, Ћеле Кула 

Комунална 
инфраструктура На нивоу идеје 

 
 

68. 

 
 
ЈКП "Медијана" Ниш 

Развој и пројектовање система примарне селекције 
отпада у граду (укључивање градских општина: 
Пантелеј, Нишка Бања и Црвени крст), изградња 
сакупљачких станица и рециклажних центара. 

 
Комунална 
инфраструктура 

 
 
На нивоу идеје 

69. ЈКП "Медијана" Ниш Типизација посуда за одлагање комуналног отпада на 
нивоу града 

Комунална 
инфраструктура На нивоу идеје 

 
70. 

 
ЈКП "Медијана" Ниш 

Обезбеђење услова за прихватљиво одлагање 
неопасног отпада, до изградње Регионалног центра за 
третман отпада. 

Комунална 
инфраструктура 

 
Реализација пројекта у току. 

71. ЈКП "Медијана" Ниш Збрињавање анималног отпада на Законом прописани 
начин. 

Комунална 
инфраструктура На нивоу идеје 

 
72. 

 
ЈКП "Медијана" Ниш 

Дефинисање локације за трајно прихватилише за псе, 
измештање привременог прихватилишта и затварање 
сточне јаме, у складу са ПДР-ом депоније Бубањ. 

 
Комунална 
инфраструктура 

 
На нивоу идеје 

73. ЈКП "Медијана" Ниш Развој система за управљање био-деградабилним 
отпадом. 

Комунална 
инфраструктура На нивоу идеје 

 
 

74. 

 
 
ЈКП "Медијана" Ниш 

Унапређење расадничке производење; реконструкција 
и адаптација стакленика у башти-расаднику код КПД 
са изградњом водоводне, канализационе и електро 
мреже. 

 
Комунална 
инфраструктура 

 
 
Реализација пројекта у току. 

 
 

75. 

 
Канцеларија за локални 
економски развој 

 
Реконструкција  водосистема  Кнежица-Ћурлина- 
Перутина-Белотинац 

 
Комунална 
инфраструктура 

Израђен део техничке 
документације и прибављене 
потрбене дозволе за извођење 
радова. 

 
76. 

 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Изградња гасног генератора топлоте за потребе 
грејања основне школе „Др Зоран Ђинђић“ , 
балон сале и обданишта у Брзом Броду 

 
Комунална 
инфраструктура 

 
Реализација пројекта у току. 

 
 

77. 

 

Канцеларија за локални 
економски развој 

Израда техничке документације на адаптацији 
котларнице и изградњи гасне инсталације за 
природни гас и извођење радова  у  Основној 
школи „Др Зоран Ђинђић“ у Брзом Броду 

 

Комунална 
инфраструктура 

 
 
Реализација пројекта у току. 

 

78. 

 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Реконструкција мреже по програну уређења 
грађевинског земљишта и одржавања комуналне 
инфраструктуре 

 
Комунална 
инфраструктура 

 

Реализација пројекта у току. 

79. Канцеларија за локални 
економски развој 

Формирање Кванташке пијаце на локацији код 
Новог Села 

Комунална 
инфраструктура 

У фази је припрема 
документације. 

80. Канцеларија за локални 
економски развој Опремање локације " Xingyu" - I фаза Комунална 

инфраструктура 
У току је прибављање 
употребне  дозволе 

81. 
Канцеларија за локални 
економски развој Опремање радне зоне "Доње Међурово" Комунална 

инфраструктура 
У току је израда техничке 
документације 

82. 
Канцеларија за локални 
економски развој Унапређење зоохигијене у Нишавском округу Комунална 

инфраструктура Реализација пројекта у току. 

83. ЈКП "Градска топлана" Ниш 
Изградња котларнице на био масу Криви Вир - 
10МW 

Комунална 
инфраструктура 

Одлука Скупштине Града Ниша 

84. ЈКП "Градска топлана" Ниш Изградња котларнице на био масу О.Ш."Мика 
Антић" - 1МW 

Комунална 
инфраструктура Одлука Скупштине Града Ниша 

85. ЈКП "Градска топлана" Ниш Изградња котларнице на био масу "ПМФ" - 2МW Комунална 
инфраструктура Одлука Скупштине Града Ниша 

86. ЈКП "Градска топлана" Ниш Студија изводљивости изградње когенерационе 
електране на био масу 250МWе+150МWт 

Комунална 
инфраструктура На нивоу идеје 

87. ЈКП "Градска топлана" Ниш Замена топловодне мреже око 5км из Програма 
КфW-5 

Комунална 
инфраструктура Пројекти за извођење 
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88. ЈКП "Градска топлана" Ниш Надоградња и замена горионика на котловима на 
Топлани "Криви Вир" из Програма КфW-5 

Комунална 
инфраструктура Идејни пројекат 

89. ЈКП "Градска топлана" Ниш 
Конврзија рада система котларнице 
"Књажевачка" за рад на гас из Програма КфW-5 

Комунална 
инфраструктура Подлоге за пројекат 

90 ЈКП "Градска топлана" Ниш 
Нови топлотни извор и дистрибутивна мрежа - 
"Ардија" 

Комунална 
инфраструктура Идејно решење 

91. ЈКП "Градска топлана" Ниш 
Нови топлотни извор и дистрибутивна мрежа - 
"Сомборска исток" 

Комунална 
инфраструктура Идејно решење 

92. ЈКП "Градска топлана" Ниш Тригенеративна постројења Комунална 
инфраструктура На нивоу идеје 

 
 
 

93. 

 

ЈКП "Градска топлана" Ниш и 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Изградња    додатних    капацитета    топловодне 
мреже: 
- Улица Зетска 
- Улица  Великотрнавска 
- Улица Војислава Илића 

 
 
Комунална 
инфраструктура 

 
 
Идејна решења, Идејни 
пројекти 

 
 
 
 

94. 

 
 
 
ЈКП "Градска топлана" Ниш и 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Прикључење јавних установа која, као гориво, 
користе горива са великом емисијом штетних 
гасова на систем даљинског грејања: 
- КЛЕР 
- Медицински факултет 
- АТД 
- Правно економски факултет 

 
 
 

Комунална 
инфраструктура 

 
 
 
 
Пројекти за извођење 

95. ЈКП "Градска топлана" Ниш Раздвајање великих заједничких подстаница на 
подстанице појединачних објеката 

Комунална 
инфраструктура 

Идејни пројекти, Пројекти за 
извођење 

96. ЈКП "Градска топлана" Ниш ТЕОСДГ Комунална 
инфраструктура Пројекат за извођење 

97. ЈКП "Градска топлана" Ниш Енергетска ефикасност у зградарству Комунална 
инфраструктура На нивоу идеје 

 
98. 

 
ЈКП "Градска топлана" Ниш 

Конверзија котларница са мазута на  природни 
гас и реконструкција енергетски неефикасних 
котларница 

 
Комунална 
инфраструктура 

 
Предлог Пројекта за ЈПП 

 
 

99. 

 
 
ЈКП "Градска топлана" Ниш 

Студија изводљивости грејања 2/3 конзума града 
Ниша који не покрива Топлана са аспекта 
енергетских  уштеда,   коришћења   одрживих 
извора енергијеи заштите животне средине 

 

Комунална 
инфраструктура 

 
 
На нивоу идеје 

100. ЈКП "Градска топлана" Ниш Изградња гасне електране (ЦХП  систем) снаге 
450МWе+ 150МWт 

Комунална 
инфраструктура Студија изводљивости 

 
101. 

 
ЈКП "Градска топлана" Ниш 

Мониторинг емисије загађујућих супстанци и 
енергетских постројења Топлане са проценом 
утицаја на квалитет ваздуха 

 
Комунална 
инфраструктура 

 
Пројекат за извођење 

102. ЈКП "Градска топлана" Ниш Коришћење хидро геотермалне енергије. Израда 
истражне бушотине до дубине 1200м 

Комунална 
инфраструктура Пројекат за извођење 

 
 
103. 

 
 
ЈКП "Градска топлана" Ниш 

Студија развоја грејања Града Ниша до 2025.год. 
са аспекта енергетских уштеда, коришћења 
одрживих извора енергије и заштите животне 
средине 

 

Комунална 
инфраструктура 

 
 
На нивоу идеје 

 
104. 

 
ЈКП "Градска топлана" Ниш 

Израда инвестиционих пројеката по методи 
Светске банке из области енергетике  за 
привлачење страних инвестиција 

 
Комунална 
инфраструктура 

 
На нивоу идеје 

 
105. 

 
ЈКП "Градска топлана" Ниш 

Студија изводљивости за промену начина 
загревања/хлађења потрошне (санитарне) топле 
воде у домаћинставима 

 
Комунална 
инфраструктура 

 
На нивоу идеје 

 
 
 
 
106. 

 
 
 
 
ЈКП "Градска топлана" Ниш 

Студија   оправданости   инвестиција   централног 
грејања великих стамбених зграда у Нишу: 
- са топлотном пумпом 
- на природни гас 
- на течне нафтне деривате 
- на електричну енергију 
- на биомасу 

 
 
 

Комунална 
инфраструктура 

 
 
 
 
На нивоу идеје 
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107. ЈКП "Медијана" Ниш Уређење инфраструктуре у индустријском 
комплексу ЕИ 

Комунална 
инфраструктура На нивоу идеје 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
108. 

 
ЈКП "Медијана" Ниш 

 
Искоришћење депонијског гаса из тла депоније Бубањ Заштита животне 

средине 

Израђена анализа 
искоришћености депонијског 
гаса за поље С4 

109. ЈКП "Медијана" Ниш 
Уградња система за потрошњу метана као погонског 
горива у комуналним возилима 

Заштита животне 
средине На нивоу идеје 

110. 
Канцеларија за локални 
економски развој Изградња Ботаничке баште у Нишкој Бањи Заштита животне 

средине 
Изтада техничке 
документације. 

111. Канцеларија за локални 
економски развој 

Пројекат смањења загађења ваздуха пореклом из 
индивидуалних извора у 2021. години 

Заштита животне 
средине Јавни конкурс 

112. Канцеларија за локални 
економски развој 

Пројекат  пошумљавања  у  у  циљу  заштите  и 
очувања предеоног диверзитета у 2021.години 

Заштита животне 
средине Реализација пројекта у току. 

113. Канцеларија за локални 
економски развој 

Управљање стакленом амбалажом на западном 
Балкану 

Заштита животне 
средине Реализација пројекта у току. 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 
114. 

 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Пројекат реконструкције и надградње објекта 
социјалне заштите “Душко Радовић” и управе 
Градске општине Пантелеј 

 
Социјална заштита 

 
Реализација пројекта у току. 

 
115. 

 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Cанација, реконструкција и унапређење 
енергетске ефикасности објеката и партерног 
уређења дворишта Завода за васпитање омладине 

 
Социјална заштита 

Одобрен пројектни задатак од 
старне Канцеларије за 
управљање јавним улагањима. 

 

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ 

116. 
Канцеларија за локални 
економски развој Изградња црква Св. Василије Острошки Верски објекти Реализација пројекта у току. 

117. Канцеларија за локални 
економски развој 

Палионица свећа за храм Св. Цара Константина 
и Царице Јелене Верски објекти Реализација пројекта у току. 

 

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 

118. ЈКП "Медијана" Ниш 
Усклађивање возног парка предузећа са; уградња 
катализатора на возилимс Остали пројекти На нивоу идеје 

 
119. 

 
ЈКП "Медијана" Ниш 

Формирање истурених пунктова (одељења) у граду за 
раднике и опрему у циљу ефикаснијег обављања 
комуналних делатности предузећа. 

 
Остали пројекти 

 
На нивоу идеје 

120. Канцеларија за локални 
економски развој 

Српско-Корејски  информатички  приступни 
центар-СКИП центар Ниш Остали пројекти Прединвестициона фаза 

 
121. 

 
Канцеларија за локални 
економски развој 

Успостваљање јединиственог управног места - 
адаптација простора за рад градског  услужног 
центра 

 
Остали пројекти 

 
Реализација пројекта у току. 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Члан 4 

Ова Одлука објавиће се на интернет страници Града Ниша (www.ni.rs) и 
интернет страници Канцеларије за локални економски развој 
(www.investnis.rs). 

Члан 5 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Ниша“. 

 

 
 
Број: 
Дана: 
 

С К У П Ш Т И Н А   Г Р А Д А   Н И Ш А 
 
 
 
 

      ПРЕДСЕДНИК  
  

                                                                                              Др Бобан Џунић 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Усвајањем Плана развоја града Ниша за период од 2021-2027. године („Службени 
лист Града Ниша бр.36/2021), стекли су се услови да Град донесе и План капиталних 
инвестиција, документ који проистиче из Плана развоја и који представља својеврсни 
табеларни приказ пројеката за чију реализацију постоји реална потреба у граду Нишу јер 
ће они допринети унапређењу инфраструктуре у граду, пословног окружења и 
конкурентности привреде града Ниша,  квалитета живота како у градским, тако и у 
руралним срединама, туристичке понуде и уопште потенцијала града.  

Град Ниш до сада није имао овакав документ и његово доношење требало би да 
олакша рад локалне самоуправе у наредном периоду будући да се њиме јасно и прецизно 
дефинише опредељење за даљи развој града Ниша. Уједно, отклањају се све евентуалне 
сметње за правовремено конкурисање за средства из екстерних извора финансирања јер ће 
се на годишњем нивоу овај План ажурирати. 

План капиталних инвестиција резултат је рада Комисије за израду плана капиталних 
инвестиција која је формирана решењем градоначелнице (број 353-3/2021-01 од 
19.04.2021. године), а немерљив допринос изради документа дала су и сва јавна и јавно-
комунална предузећа Града, као и градске установе. Из тог разлога, овај документ 
представља и интегрални план свих комуналаних предузећа и установа јер садржи 
заједничке планове за улагање јавног сектора.  

Привредно-економски савет такође је разматрао документ и упутио сугестије и 
предлоге обрађивачима. Део тих предлога постао је саставни део Плана капиталних 
инвестиција. 

Након усвајања, План капиталних инвестиција налазиће се на интернет страници 
Града Ниша и Канцеларије за локални економски развој, која ће једном годишње 
сачињавати извештај о извршењу Плана капиталних инвестиција за претходну годину и 
достављати Градском већу на усвајање. 

Након усвајања Плана развоја града Ниша за период од 2021-2027. године, Програма 
локалног економског развоја за 2021. и Плана капиталних инвестиција Града Ниша за 
период од 2021-2024. године, заокружиће се процес доношења докумената чији је циљ да 
буду водиља даљег развоја Ниша. 

На основу горе наведених разлога потребно је да Скупштина Града Ниша донесе 
Одлуку о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Ниша за период од 2021. до 2024. 
године.     

                                                                                                     Канцеларијa за локални 
економски развој  

ДИРЕКТОР                                                                                                  

Душан Радивојевић 
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