На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 11.12.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се Предлог одлуке о доношењу Акционог плана одрживог
енергетског развоја Града Ниша (SEAP).
II
Предлог одлуке о доношењу Акционог плана одрживог енергетског развоја
Града Ниша (SEAP) 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, одређује се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 1856-5/2014-03
У Нишу, 11.12.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 37 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), „Повеље Градоначелника“ (Covenant of Mayors) и Одлуке о прихватању
„Повеље Градоначелника“ („Службени лист Града Ниша“, број 48/2011),
Скупштина Града Ниша, на седници од
2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ОДРЖИВОГ ЕНЕРГЕТСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША
(SEAP)
Члан 1.
Доноси се Акциони план одрживог енергетског развоја Града Ниша (SEAP).
Члан 2.
Акциони план одрживог енергетског развоја Града Ниша (SEAP) је саставни део
ове Одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
Града Ниша''.
Број:
У Нишу,

2014. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник

Проф. др Миле Илић

Образложење
Основ за доношење акта представља члан 37 Статута Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 88/2008) и Одлука о прихватању „Повеље Градоначелника“
(„Службени лист града Ниша“, број 48/2011). Доношењем наведене Одлуке Град Ниш
је приступио иницијативи Европске комисије „Повеља Градоначелника“ и обавезао се
да припреми извештај „Попис основне емисије“, припреми и поднесе „Акциони план
одрживог енергетског развоја града Ниша (SEAP)“, а затим редовно, на сваке две
године након подношења свог SEAP–а, објављује и доставља извештаје о његовом
спровођењу централној Канцеларији за координацију иницијативе „Повеља
Градоначелника“.
Након обављеног поступка јавне набавке мале вредности број 404-1у/171-201211, за пружање услуга израде Акционог плана енергетски одрживог развоја Града
Ниша, са пружаоцем услуге, Факултетом заштите на раду у Нишу, потписан је Уговор
о пружању услуге израде Акционог Плана енергетски одрживог развоја Града Ниша
(SEAP), број 1831/2013-09 од 09.05.2013. године.
Пружалац услуге је у потпуности испоштовао све услове дефинисане наведеним
Уговором.
Јавна расправа нацрта Акционог плана енергетски одрживог развоја Града Ниша
(SEAP) одржана је 23.12.2013. године, а све примедбе и сугестије присутних, као и
остале пристигле примедбе и сугестије су унете у коначни текст нацрта SEAP–а.
Коначни текст нацрта SEAP–а предвиђа спровођење низа мера и активности у
периоду до 2020. године, а које ће резултирати смањењем емисије CO2 за 21% на
територији Града Ниша у односу на 2010. годину.
Комисија за прихватање Акционог Плана енергетски одрживог развоја Града
Ниша је прегледала коначни текст нацрта SEAP–а, и записником који је сачињен дана
17.11.2014. године, исти прихватила.
Имајући у виду да је Град Ниш лидер на пољу енергетске ефикасности у
Републици Србији, а у циљу постизања још веће ефикасности кроз имплементацију
средњорочног плана за смањење емисије штетних гасове применом мера енергетске
ефикасности, односно SEAP–а, Управа за комуналне делатности, енергетику и
саобрађај израдила је нацрт Одлуке.
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК
Миодраг Брешковић

