На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског
већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013 и 95/2016,
98/2016, 124/2016 и 144/2016)
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 09.05.2017.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I Ставља се ван снаге Закључак Градског већа број 136-1/2017-03 од
01.02.2017. године.
II Закључак доставити: Градској управи Града Ниша- Служби
начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај и ЈКП „Градска топлана“ Ниш.
Образложење
Пословно удружење топлана обратило се дана 04.01.2017.год ЈКП
„Градска топлана“ Ниш, дописом бр. 01-2017, са позивом за кандидовање
пројеката чланова ради учешћа у програму „Рехабилитација система
даљинског грејања у Србији – фаза 5“, уз доставу образца „Листа
канддованих пројеката“ и позива Министарства рударства и енергетике
број 401-00-1251/2016-06 од 21.12.2016.године.
У позиву Министарства рударства и енергетике наводи се да су
Влада РС и СР Немачке договориле наставак релизације Рехабилитација
система даљинског грејања у Србији кроз наредну пету фазу, те да је СР
Немачка изразила спремност да обезбеди 30 милиона евра меког зајма.
Услове зајма могуће је дефинисати коначно, тек на дан одобрења зајма
Републици Србији у ове сврхе, тако да су услови из тачке 1 овог Закључка,
дефинисани на предметни начин.
Циљ ове фазе наведеног пројекта је да се утврде евентуални захтеви
будућих уговорних страна (топлана и локалних самоуправа) за средствима
и приоритетним пројектима, како би се конкретозовали услови зајма.
На основу наведеног Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“
Ниш,донео је Одлуку број 754/1 од 31.01.2017. године, на коју је Градско
веће дало сагласност Закључком број 139-1/2017-03 од 01.02.2017. године.
Имајући у виду да наведеном Одлуком надзорног одбора није
прецизирано ко ће бити носилац пројекта, односно носилац зајма, то је у
циљу прецизирања података неопходних за учешће у Програму
„Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза 5“, Надзорни
одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш, дана 28.04.2017. године, донео нову
Одлуку број 2953/1, којом је прецизирано да је носилац предметног зајма

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као и да је вредност кандидованих пројеката,
који су саставни део Одлуке, 4.997.000,48 Еура.
С обзиром на наведено, Секретаријат за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај израдио је нацрт закључка као у диспозитиву.

Број: 600-19/2017-03
У Нишу, 09.05.2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић, дипл. правник

