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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
92/2010) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 21.06.2011. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе Решење о прихватању обавезе 
суфинансирања увећања капацитета гасне котларнице која се гради у Клиничком центру 
Ниш, за додатних 6 МW који ће се користити за грејање корисника који су тренутно 
повезани на постојећу котларницу „Чаир“. 

II Изградња котларнице у Клиничком центру Ниш, као једну од активности Пројекта 
„Рехабилитација енергетског система КЦ Ниш“, финансира Влада Република Србије, на 
основу Споразума о зајму бр. 7466 YF, закљученим са Међународном банком за обнову и 
развој за додатно финансирање Пројекат „Енергетска ефикасност у Србији“. 

III Град Ниш је на основу сагласности ресорног Министарства, своје обавезе 
суфинансирања регулисао Уговором са крајњим корисником – Клиничким центром Ниш. 

IV Укупна вредност изградње котларнице са уградњом пратеће опреме и пуштање у 
рад са повећаним капацитетом је 3.475.673 €, од чега ће Град Ниш ову активност 
суфинансирати са 15.000.000,00 динара плаћањем накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта за изградњу котларнице и топловодне мреже, прикључка на комуналну 
инфраструктуру,  техничке контроле и пријема објекта. 

V Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да Анексом Уговора ревидира обавезе 
према Клиничком центру, у делу који се односи на пренос средстава и на његово наменско 
коришћење у складу са чланом 5. Уговора о суфинансирању изградње котларнице у КЦ Ниш 
бр. 2199/2010-01 од 04.08.2010. године. 

VI Овај Закључак замењује Закључке број 677-7/2010-03 од 29.06.2010. године и број 
376-2/2011-03 од 06.04.2011. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  У Клиничком центру Ниш, у оквиру Пројекта „Рехабилитација енергетског система 
КЦ Ниш“, финансира Влада Република Србије, на основу Споразума о зајму бр. 7466 YF, 
закљученим са Међународном банком за обнову и развој за додатно финансирање Пројекта 
„Енергетска ефикасност у Србији“, гради се нова гасна котларница за потребе Клиничког 
центра Ниш. Град Ниш такође има потребе да кориснике који су прикључени на топлану 
„Чаир“ повеже на нови систем грејања, првенствено Спортски центар „Чаир“ и 
Медикотерапију. Да би се то урадило, потребно је за 6 МW повећати капацитет котларнице и 
добити ново и квалитетно грејање на гас. Уз сагласност крајњег корисника – Клиничког 
центра и ресорног Министаства, град Ниш ће суфинансирати повећање капацитета са 
15.000.000,00 динара. 
 
 
 



 Средства за ову намену биће обезбеђена у Буџету Града, на позицији 212/3 економска 
класификација 424 – услуге по уговору. 
 Ценећи један овакав пројекат, као и потребе Града да са крајњим корисником – 
Клиничким центром Ниш ближе регулише права и обавезе, предлаже се Градоначелнику да 
донесе Решење као у диспозитиву. 
 
 
Број: 597-2/2011-03 
У Нишу, 21.06.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                   мр Милош Симоновић 


