
 На основу члана 56 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/08) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 101/2008, 4/2009 и 58/2009), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 29.06.2010. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 I Град Ниш пружа подршку пројекту изградње гасне котларнице у Клиничком 
центру Ниш, који се финансира из кредита Међународне банке за обнову и развој.  
 II Град Ниш учествује у овом пројекту у висини од 15.000.000,00 динара, кроз 
учешће у накнади за уређивање грађевинског земљишта и плаћање комуналних 
трошкова и такси.  
 III Међусобна права и обавезе између Клиничког центра Ниш и Града Ниша на 
реализацији овог пројекта, регулисаће се посебним уговором. 
 IV Задужује се Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај да у 
сарадњи са Управом за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке, реализује овај закључак. 
 V Закључак доставити: Министарству здравља РС, Клиничком центру Ниш, 
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Град Ниш пружа подршку пројекту, изградње нове гасне котларнице у Клиничком 
центру Ниш, како би се повећао капацитет исте за 6-8MW и омогућило снабдевање 
топлотном енергијом комплетног Спортско-рекреативног центра „Чаир“, који се налази у 
близини Клиничког центра Ниш и тренутно се греје из котларнице.  
 Постојећа котларница својим капацитетом не може да задовољи потребе 
Клиничког центра Ниш, Завода за хитну медицинску помоћ, Института за јавно здравље 
и Спортског центра „Чаир“. 
 Изградњом топлане Клинички центар Ниш, омогућава се гашење котларнице 
„Чаир“, Завода за хитну медицинску помоћ (који би се грејао из исте котларнице) као и 
котларнице Института за јавно здравље које као енергент користе мазут и лож уље. 
 Изградњом нове котларнице стварају се услови за уштеду топлотне енергије и 
значајно смањење загађења централног градског језгра.  
 У циљу реализације обавеза из овог пројекта, посебним уговором између Града 
Ниша и Клиничког центра Ниш, биће дефинисани односи коришћења топлотног 
капацитета који би припао Граду, као и остали технички услови неопходни за 
коришћење истих. 
 
Број: 677-7/2010-03 
У Нишу, 29.06.2010. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 


