
На основу члана 56  тачка 1 Статута Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број 88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(" Службени лист Града Ниша ", број 101/2008 и 4/2009)

Градско веће Града Ниша, на седници, од 13.06.2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 

  I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Посебног програма 
развоја  локалне  инфраструктуре  коришћењем  средстава  остварених 
приватизацијом предузећа са територије Града Ниша.

II Предлог  одлуке  о  изменама и  допунама Посебног  програма развоја 
локалне  инфраструктуре  коришћењем  средстава  остварених  приватизацијом 
предузећа  са  територије  Града  Ниша  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, одређују се Биљана Јовановић, члан Градског већа Града Ниша и 
Драган  Карличић,  начелник  Управе  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту 
животне средине.

Број: 847/2/2009-03
У Нишу, 13.06.2009. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

     ПРЕДСЕДНИК

                                                                                            мр  Милош Симоновић



На основу члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници од  _____ 2009. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA  ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ КОРИШЋЕЊЕМ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ 
ПРИВАТИЗАЦИЈОМ ПРЕДУЗЕЋА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НИША

I

У  Посебном  програму  развоја  локалне  инфраструктуре  коришћењем 
средстава  остварених  приватизацијом  предузећа  са  територије  Града  Ниша 
("Службени лист Града Ниша", број 34/2006, 67/2006 и 32/2008), у поглављу  I 
став 1, мења се и гласи:

"Средства  остварена  продајом  предузећа  са  територије  града  Ниша у 
износу од 834.000.000,00 динара (осамстотинатридесетчетиримилионадинара) 
распоређују се на следећи начин".

У тачки  4  става  1  алинеја  4  „-  Блоковска  гасна  топлана  „Мајаковски 
48.000.000,00 дин.““, брише се.

У тачки 4 став 1 иза алинеје 10 додају се алинеје 11, 12 и 13 које гласе:
„- Радови на уградњи топловодних цеви (набављених у оквиру KfW III) 
   .......................................38.000.000,00 дин.
- Радови на конверзији котларнице Сомборска и 

Чаир .......................................7.000.000,00 дин.
- Радови на уградњи калориметара и вентила (набављених у оквиру 

KfW III)
- .......................................3.000.000,00 дин.“

У тачки 4 став 4 мења се и гласи:
„За спровођење овог дела Програма задужују се ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша и надлежна управа, осим за радове на уградњи 
топловодних цеви (набављених у оквиру KfW III), радове на конверзији 
котларнице Сомборска и Чаир и радове на уградњи калориметара и 
вентила (набављених у оквиру KfW III).“

У тачки 4 став 5 мења се и гласи:
„За  спровође  дела  Програма  који  се  односи  на  радове  на  уградњи 

топловодних  цеви  (набављених  у  оквиру  KfW  III) у  износу  од  38.000.000,00 
динара,  радове  на  конверзији  котларнице  Сомборска  и  Чаир  у  износу  од 
7.000.000,00  динара  и  радове  на  уградњи  калориметара  и  вентила 
(набављених у оквиру KfW III) у износу од 3.000.000,00 динара, задужује се ЈКП 
"Градска топлана".



Тачка 11. мења се и гласи:
"11. Учешће града у суфинансирању одобрених пројеката из Националног 

инвестиционог  плана  износи  122.000.000,00  динара 
(стотинудвадесетдвамилионадинара).

За  спровођење  овог  дела  Програма  задужује  се  Управа  за  привреду, 
одрживи развој и заштиту животне средине и Координатор пројекта."

II

Oву одлуку објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: _______________
У Нишу,  ________ 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                            Проф. др Миле Илић


