
 
Република Србија 

ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
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 08.07.2021. године, доноси: 
 

 
РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА  
 

I Град Ниш прихвата суфинансирање и реализацију Пограма енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова, који је одобрен Решењем Министарства рударства и енергетике 
Републике Србије (број 401-00-371/2021-06 од 21.06.2021. године), а на основу расписаног Јавног 
позива за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова, који спроводе јединице локане самоуправе (ЈП 2/21 од 21.04.2021. 
године). 

Град Ниш и Министарство рударства и енергетике Републике Србије су закључили Уговор о 
суфинансирању Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који 
спроводи Град Ниш (број од 403-00-473/27/2021-06 од 25.06.2021. године), којим су регулисали права 
и обавезе у вези реализације овог Програма.  

Предмет Уговора је суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова средствима подстицаја и пренос средстава Кориснику средстава на име 
суфинансирања Програма у складу са захтевом Корисника. 
II   Циљ спровођења мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова  је 
унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора 
енергије у домаћинствима на територији Града Ниша. 
III  По Уговору о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова који спроводи Град Ниш, носилац Програма је Град Ниш, а рок за реализацију Програма је 
15. децембар 2021. године. 
IV Укупна средства подстицаја за реализацију Програма износе 19.000.000,00 динара, од чега 
Министарство рударства и енергетике суфинансира Програм средствима у износу од 9.000.000,00 
динара, а Град Ниш суфинансира Програм средствима у износу од 10.000.000,00 динара. 
V Средства за ову намену обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији 431д, 
економска класификација 472, накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
VI Налаже се Канцеларији за локални економски развој, Градскoj управи за имовину и одрживи 
развој, Градскoj управи за комуналне делатности и инспекцијске послове и Градској управи за 
финансије Града Ниша да реализују ово решење. 
VII Координацију реализације Програма врши Канцеларија за локални економски развој. 
VIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.  

 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Министарство рударства и енергетике Републике Србије расписало је Јавни позив за доделу 
средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова, који спроводе јединице локане самоуправе (ЈП 2/21 од 21. 04.2021. године). 

Град Ниш је поднео захтев за доделу средстава Министарству рударства и енергетике и 
испунио све услове из Јавног позива.  

Решењем Министарства рударства и енергетике Републике Србије (број 401-00-371/2021-06 од 
21.06.2021. године), Граду Нишу, као Кориснику средстава су додељена средства подстицаја за 
финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који 
спроводе ЈЛС (у даљем тексту: Средства подстицаја).  

Град Ниш и Министарство рударства и енергетике Републике Србије су закључили Уговор о 
суфинансирању Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који 
спроводи Град Ниш (број од 403-00-473/27/2021-06 од 25.06.2021. године), којим су регулисали права 
и обавезе у вези реализације Програма.  

Предмет Уговора је суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова, средствима подстицаја и пренос средстава Кориснику на име 
суфинансирања Програма у складу са захтевом Корисника средстава. 
 Циљ спровођења мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова је 
унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора 
енергије у домаћинствима на територији Града Ниша. 
 По Уговору о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова који спроводи Град Ниш, носилац Програма је Град Ниш, а рок за реализацију 
Програма је 15. децембар 2021. године. 
 Град Ниш као Корисник средстава по Уговору може финансирати само мере из Јавног позива, 
које је као Корисник средстава навео у својој пријави у Јавном позиву. 
 Укупна средства за реализацију Програма износе 19.000.000,00 динара, од чега Министарство 
рударства и енергетике суфинансира Програм средствима у износу од 9.000.000,00 динара, а Град 
Ниш суфинансира Програм средствима у износу од 10.000.000,00 динара. 

Средства за ову намену обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији 431д, 
економска класификација 472, накнаде за социјалну заштиту из буџета. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја реализације овог пројекта у вези 
унапређења енергетске ефикасности у Граду Нишу, Градско веће Града Ниша је донело решење као у 
диспозитиву. 
 
Број: 800-1/2021-03 
У Нишу, 08.07.2021. године                    
           
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИЦА 
                                                                                                                  

                                                                                                                         Драгана Сотировски  


