На основу члана 46. и 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007) и члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 10.03.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I Љубиши Јанићу, дипломираном правнику, констатује се престанак функције
начелника Управе за имовину и инспекцијске послове, због истека мандата.
II Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.
Број: 317-7/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

О б р а з л о ж е ње

Чланом 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007) предвиђено је, да између осталог, општинско веће поставља и разрешава
начелника општинске управе, а чланом 56. да начелника општинске управе, односно
управе за поједине области поставља општинско веће, на основу јавног огласа, на
пет година.
Чланом 66. ставом 5 и 7 закона, предвиђено је да се одредбе овог закона који
се односе на општинско веће примењују и на градско веће као и да се одредбе овог
закона о општинској управи, примењују и на градску управу.
Чланом 56. Статута Града Ниша, између осталог је предвиђено да Градско
веће Града Ниша поставља и разрешава начелнике градских управа.
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 3. марта 2009. године, донело
је Решење о постављењу начелника Управе за имовину и инспекцијске послове
(„Службени лист Града Ниша“, број 12/2009) којим је Љубиша Јанић, дипломирани
правник, постављен за начелника Управе за имовину и инспекцијске послове, на
период од пет година.
Градско веће Града Ниша, доноси решење којим се Љубиши Јанићу констатује
престанак функције начелника Управе за имовину и инспекцијске послове, због
истека мандата.

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 46. и 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007) и члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 10.03.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I Драгану Карличићу, дипломираном правнику, констатује се престанак
функције начелника Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине,
због истека мандата.
II Именовани има право распоређивања на радно место у Управи за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине, на радно место које одговара његовој
стручној спреми и радним способностима.
III Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.
Број: 317-8/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

О б р а з л о ж е ње

Чланом 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007) предвиђено је, да између осталог, општинско веће поставља и разрешава
начелника општинске управе, а чланом 56. да начелника општинске управе, односно
управе за поједине области поставља општинско веће, на основу јавног огласа, на
пет година.
Чланом 66. ставом 5 и 7 закона, предвиђено је да се одредбе овог закона који
се односе на општинско веће примењују и на градско веће као и да се одредбе овог
закона о општинској управи, примењују и на градску управу.
Чланом 56. Статута Града Ниша, између осталог је предвиђено да Градско
веће Града Ниша поставља и разрешава начелнике градских управа.
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 3. марта 2009. године, донело
је Решење о постављењу начелника Управе за привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине („Службени лист Града Ниша“, број 12/2009) којим је Драган
Карличић, дипломирани правник, постављен за начелника Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине, на период од пет година.
Градско веће Града Ниша, доноси решење којим се Драгану Карличићу
констатује престанак функције начелника Управе за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине, због истека мандата.

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа („Службени лист Града Ниша“,
број 1/2013),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 10.03.2014. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА се Извештај Комисије за разматрање пријава на Јавне огласе за
постављење начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број
300/2014-03 од 04.03.2014. године.
II Закључак доставити: члановима Комисије за разматрање пријава на Јавни
оглас за начелнике и заменике начелника градских управа Града Ниша, Управи за
грађанска стања и опште послове и архиви Градског већа.

Број: 317-9/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу
члана 10. Закона о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/01- др.
закон, 49/05-др. закон и 79/05), а у вези са чланом 56. Закона o локалној самоуоправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007), чланом 67. Статута Града Ниша (“Службени
лист Града Ниша“, број 88/2008), члана 94 и 95 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013) и Одлуком о расписивању јавних
огласа за постављење начелника градских управа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 8/2014),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 10.03.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ КАНДИДАТА
ЉУБИШЕ ЈАНИЋА ИЗ НИША, ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА, ЗА НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Наведени кандидат ће бити постављен за начелника Управе за имовину и
инспекцијске послове на период од пет година, када Одлука о избору кандидата
постане коначна.
Образложење
Градско веће Града Ниша расписало је Јавни оглас за постављење начелника
Управе за имовину и инспекцијске послове, који је објављен 19.02.2014. године у
дневном листу „Народне новине“, у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“ и на званичном сајту Града Ниша.
Градско веће Града Ниша је на основу Извештаја Комисије за разматрање
пријава на јавни оглас за начелнике и заменике начелника градских управа Града
Ниша, број 300/2014-03 од 04.03.2014, који је сачињен на основу непосредног увида у
конкурсну документацију, утврдило да је на јавни оглас пријаву са потпуном
документацијом поднео један кандидат и то Љубиша Јанић из Ниша, дипломирани
правник, док кандидат Небојша Павловић из Нишке Бање, дипломирани инжењер
заштите на раду, није поднео пријаву са потпуном документацијом.
Разматрајући пријаву кандидата, Градско веће Града Ниша је након гласања о
кандидату, у складу са својим овлашћењима одлучило као у диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном леку: Против Одлуке о избору кандидата може се поднети
приговор Градском већу Града Ниша у року од осам дана од дана уручења ове одлуке.
Број: 317-10/2014-03
У Нишу 10.03.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Зоран Перишић

На основу
члана 10. Закона о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/01- др.
закон, 49/05-др. закон и 79/05), а у вези са чланом 56. Закона o локалној самоуоправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007), чланом 67. Статута Града Ниша (“Службени
лист Града Ниша“, број 88/2008), члана 94 и 95 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013) и Одлуком о расписивању јавних
огласа за постављење начелника градских управа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 8/2014),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 10.03.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ КАНДИДАТА
ДРАГАНА КАРЛИЧИЋА ИЗ НИША, ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА, ЗА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Наведени кандидат ће бити постављен за начелника Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине на период од пет година, када Одлука о
избору кандидата постане коначна.
Образложење
Градско веће Града Ниша расписало је Јавни оглас за постављење начелника
Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, који је објављен
19.02.2014. године у дневном листу „Народне новине“, у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“ и на званичном сајту Града Ниша.
Градско веће Града Ниша је на основу Извештаја Комисије за разматрање
пријава на јавни оглас за начелнике и заменике начелника градских управа Града
Ниша, број 300/2014-03 од 04.03.2014, који је сачињен на основу непосредног увида у
конкурсну документацију, утврдило да је на јавни оглас пријаву са потпуном
документацијом поднео један кандидат и то Драган Карличић из Ниша, дипломирани
правник, док кандидат Небојша Павловић из Нишке Бање, дипломирани инжењер
заштите на раду, није поднео пријаву са потпуном документацијом.
Разматрајући пријаву кандидата, Градско веће Града Ниша је након гласања о
кандидату, у складу са својим овлашћењима одлучило као у диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном леку: Против Одлуке о избору кандидата може се поднети
приговор Градском већу Града Ниша у року од осам дана од дана уручења ове одлуке.
Број: 317-11/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), члана 37.
Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени лист Града Ниша“, број 95/2013) и члана 72.
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013)
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 10.03.2014. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I Предлаже се Градоначенику да у име Града Ниша дâ изјаву ресорном Министарству регионалног
развоја и локалне самоуправе да су у 2014. години буџетом Града Ниша обезбеђена средства за
суфинансирање завршетка пројеката који су Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину
(„Службени гласник РС“, број 96/2012, 110/2012 и 116/2012) одобрени Граду, у износу од најмање
2.500.000,00 динара, за следеће пројекте, и то:
1. „Изградња Основне школе „Војислав Илић Млађи“ у селу Горњи Комрен и
2. „Изградња Основне школе „Десанка Максимовић“ у селу Мрамор
II У случају да обезбеђена средства нису довољна за реализацију овог пројекта, ребалансом буџета
обезбедиће се додатна средства.
III Град преузима обавезу обезбеђења стручног надзора над извођењем радова.
Образложење
Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени лист Града Ниша“, број 95/2013), за
реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за
2014.годину („Службени лист Града Ниша, број 102/2013), предвиђена су средства у буџету Града, на
буџетском разделу Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, функција 620, на позицији 205,
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, апропријација у износу од 588.241.000,00
динара.
Средства за суфинансирање, од стране Града Ниша, за завршетак изградње горе наведених основних
школа, обезбеђена су у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским
планом за 2014.годину у тачки I 12.Б.1. – „Образовање – почетак изградње нових објеката – ОШ у Горњем
Комрену – завршетак“ и тачки I 12.Б.2. – „Образовање – почетак изградње нових објеката – ОШ у Мрамору
– завршетак“, са укупно опредељеним средствима на позицији I 12.Б. од 8.500.000,00 динара.
Министарство економије и регионалног развоја, као наручилац, Град Ниш, као корисник и
Нишпројект-високоградња, као извођач, закључили су два уговора о извођењу радова, 20.06.2012. године, и
то један на изградњи Основне школе „Десанка Максимовић“ у селу Мрамор, чија је вредност 6.542.271,05
динара и на изградњи Основне школе „Војислав Илић Млађи“ у селу Горњи Комрен, чија је вредност
5.302.229,94 динара. Уговорима је предвиђено да Република Србија финансира у целости радове на
изградњи ових школа. Средства су обезбеђена у оквиру Пројекта ''Изградња општинске и регионалне
инфраструктуре – Европске инвестиционе банке, а опредељена су Одлуком о распореду и коришћењу
средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету
Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС“, број 96/2012, 110/2012 и 116/2012).
Како су за завршетак свих радова на изградњи наведених школа неопходна средства у износу од
2.500.000,00 динара, које обезбеђује Град, а иста су предвиђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2014.
годину, Градско веће Града Ниша доноси закључак као у диспозитиву.
Број: 317-12/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 10.03.2014.
године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I Покреће се иницијатива за израду пројекта замене котлова на лож
уље, котловима на дрвену биомасу (пелет), односно природни гас, у
школским и предшколским установама Града Ниша, у циљу примене мера
побољшања енергетске ефикасности.
II Циљ израде пројекта јесте постизање значајних финансијских
уштеда употребом јефтинијих енергената. Трошкови инвестиције
надокнађују се из постигнутих уштеда.
III Закључак доставити Градоначелнику Града Ниша, Управи за
образовање и Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.
Образложење
Одредбама члана 68 Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Службени гласник РС'', број 25/2013) прописана је дужност свих органа и институција јавног сектора да предузимају мере за побољшање енергетске
ефикасности у објектима које користе, односно, у оквиру обављања својих
делатности, спроводећи мере које стварају највеће енергетске уштеде у најкраћем временском периоду.
У условима све веће рационализације јавне потрошње Управа за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је на основу дугогодишњег
праћења енергетске потрошње у објектима јавног сектора Града Ниша,
обрадила потрошњу у 17 основних школа, 3 средње школе и 10 вртића,
који се греју на лож уље где су као елементи анализе узети и следећи
параметри:
Улазни елементи анализе су: (цене су дате са ПДВ-ом)
- Проценa инвестицијe
- Цена 1 тоне лож уља ( 1160 l) је: 174.000 RSD
- Цена 1 тоне пелета, око 23.000 RSD
- Цена 1 m3 природног гаса је: 45 RSD
- Цена даљинског грејања је: фиксни део 32,15 RSD / m2 +
варијабилни део 6,74RSD/kWh.

Анализа конверзије грејања у школама и предшколским установама у
Граду Нишу је показала:
Укупна годишња потрошња (t) лож уља
Укупна годишња цена грејања на лож уље (mil. RSD)
Укупна годишња цена грејања на пелет (mil. RSD)
Укупна годишња цена грејања на природни гас (mil. RSD)
Укупна годишња цена грејања - Топлана (mil. RSD)
Укупна годишња цена грејања - конверзијом (mil. RSD)
Годишња уштеда по прорачуну (mil. RSD)
Годишња уштеда 40%, по Уговору (mil. RSD)
Укупна инвестиција конверзије за школе (без вртића) је:

671,14 (t)
mil.
116,77 RSD
mil.
30,02 RSD
mil.
4,85 RSD
mil.
0,94 RSD
mil.
35,81 RSD
mil.
80,96 RSD
mil.
46,71 RSD
mil.
133,5 RSD

Анализом цене грејања објеката у претходном периоду и цене
грејања коју би Град Ниш плаћао новим системом грејања, потврдила се
истинитост тврдњи да уштеде могу бити и веће од 40%, чиме се потврдила
исплативост замене котлова на лож уље, котловима на дрвену биомасу (пелет), односно природни гас, у школским и предшколским установама Града
Ниша.
Из наведене анализе може се закључити да овај пројекат треба
подржати и реализовати, јер се:
- остварује уштеда у цени грејања, односно издваја се мање средстава из буџета Града намењених за финансирање грејања
поменутих објеката;
- постоји сигурност у снабдевању енергентима с обзиром да су
произвођачи пелета из Србије;
- користе се обновљиви извори енергије;
- са аспекта заштите животне средине, мање је загађење ваздуха и
смањена је емисија CO2;
- инвестициона улагања у конверзију постројења, одржавање
система грејања, гарантовање квалитета снабдевања топлотном
енергијом објеката, као и све ризике прихвата извршилац енергетских услуга (ESCO) за период који се дефинише уговором о енергетској услузи.

Један од начина ефикасног коришћења и уштеде енергије у јавном
сектору јесте ангажовање приватне компаније за пружање енергетских
услуга (ESCO) која је у могућности да обезбеди све техничке,
комерцијалне и финансијске услуге у складу са потребама и могућностима
града односно установа у области образовања као корисника енергије.
ESCO уводи побољшања у енергетски систем корисника енергије ради
постизања уштеде енергије и смањења текућих расхода буџета за трошкове
енергије.
Важно је напоменути да постоје различити модели уговора којима се
ESCO поверава спровођење пројеката енергетске ефикасности: уговори
без поделе уштеда; уговори о подели уштеда и уговори о гарантованим
уштедама.
Предности финансирања мера уштеде поверавањем приватном партнеру јесу да инвестирање у мере енергетске ефикасности врши приватни
партнер без почетних трошкова за корисника енергије уз смањење текућих
расхода буџета; плаћање приватном партнеру зависи од остварених уштеда
енергије чиме се технички и финансијски ризици инвестиције пребацују са
корисника енергије на приватног партнера и на крају корисник енергије
долази у посед нове опреме пошто су у питању јавни објекти.
На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси закључак као
у диспозитиву.
Број: 317-13/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града
Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013),
Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 10.03.2014.
године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Градско веће Града Ниша подржава акцију коју спроводи Влада
Републике Србије - Канцеларија за Косово и Метохију „Обезбеђивање
услова за рад васпитно-образовних институција на територији Аутономне
покрајине Косово и Метохија“ и акцију доделе новчане помоћи
најугроженијим студентима на територији Аутономне покрајине Косово и
Метохије за школску 2013/2014. годину.
.
2. Градско веће Града Ниша препоручује Градоначелнику Града Ниша
да средства за учешће у акцији из става 1. овог закључка у износу од
1.000.000 динара обезбеди Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину
из текуће буџетске резерве.
3. За реализацију овог закључка задужује се Управа за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
4. Закључак доставити: Градоначелнику Града Ниша, Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
Нишавском округу и архиви Градског већа Града Ниша.
Број: 317-17/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

Образложење

Акцију

коју

спроводи

Влада

Републике

Србије

у

вези

са

обезбеђивањем средстава за рад васпитно-образовних институција на
територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, као и доделе новчане
помоћи најугроженијим студентима на територији Аутономне покрајине
Косово и Метохије, Град Ниш је узео учешће у тој хуманитарној акцији и на
тај начин ће образовним институцијама, односно студентима пружити
шансу да искажу своје креативне, научне, професионалне и људске
потенцијале, што је један од битних предуслова одрживог повратка и
опстанка на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЧЕЛНИК
Миљан Стевановић

