
На основу члана 64. Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције 
и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Ниша“, број 74/2015),  

Градско веће Града Ниша, на седници од 08.10.2015. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ СИСТЕМА 
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником прописује се начин одређивања накнаде за одржавање 
функционалности система даљинског грејања, коју купац плаћа у случају 
привремене обуставе испоруке топлотне енергије. 

 

Члан 2. 

Накнада за одржавање функционалности система даљинског грејања, коју 
купац плаћа за објекат, односно стамбену/пословну јединицу, израчунава се на 
основу јединичне накнаде за одржавање функционалности система даљинског 
грејања.  

Јединична накнада за одржавање функционалности система даљинског 
грејања (РСД/m²), представља део цене снабдевања топлотном енергијом за 
фиксни део у проценту који се утврђује овим Правилником. 

 

Члан 3. 

Висина процента из члана 2. овог Правилника, одређена је учешћем 
трошкова који настају услед одржавања функционалности система даљинског 
грејања у укупним фиксним трошковима предузећа, тј. трошковима који нису 
директно зависни од количине произведене топлотне енергије. 
 Трошкови из става 1. овог члана, исказани су у Извештају о пословању 
јавног предузећа које је Град Ниш основао за обављање комуналне делатности 
производње и дистрибуције топлотне енергије, за календарску 2014. годину. 

 

Члан 4. 

 Утврђена висина процента сходно члану 3. Правилника износи 33 %. 

 

Члан 5. 

 Јединична накнада за одржавање функционалности система даљинског 
грејања одређује се на следећи начин: 

 



 Јnfs = Cfd * 0,33    (РСД/ m²) 

Jnfs – Јединична накнада за одржавање функционалности система даљинског 
грејања за објекат односно стамбену/пословну јединицу  (РСД/ m²) 

Cfd – цена снабдевања топлотном енергијом за фиксни део (РСД/m²) 

 

Члан 6. 

 Јединичну накнаду за одржавање функционалности система даљинског 
грејања, одређује енергетски субјект у складу са чланом 5. овог Правилника, на 
коју сагласност даје Градско веће. 

 

Члан 7. 

Накнада за одржавање функционалности система даљинског грејања, коју 
купац плаћа за објекат, односно стамбену/пословну јединицу, обрачунава се на 
следећи начин: 

 

Nfs = Јnfs * P       (РСД) 

 

Nfs - накнада за одржавање функционалности система даљинског грејања 

Јnfs - јединична накнада за одржавање функционалности система даљинског 
грејања 

P – обрачунска грејна површина објеката, односно стамбене/пословне јединице 
купца коме је извршена привремена обустава испоруке топлотне енергије. 

 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном листу Града Ниша. 

 

Број: 1574-2/2015-03 

У Нишу, 08.10.2015. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

                 ПРЕДСЕДНИК 

 

                Проф. др Зоран Перишић 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење Правилника о одређивању накнаде за одржавање 
функционалности система даљинског грејања је члан 64. Одлуке о условима и начину 
производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града 
Ниша“, број 74/2015), којим је прописано да купац коме је извршена привремена 
обустава испоруке топлотне енергије, има обавезу плаћања накнаде за одржавање 
функционалности система даљинског грејања. 
 Предложени Правилник прописује начин одређивања јединичне накнаде за 
одржавање функционалности система даљинског грејања и накнаде за одржавање 
функционалности система даљинског грејања, коју купац коме је привремено 
обустављена испорука топлотне енергије, плаћа за свој објекат, односно 
стамбену/пословну јединицу.  
 Јединична накнада за одржавање функционалности система даљинског грејања, 
представља део цене снабдевања топлотном енергијом за фиксни део у проценту који 
се утврђује овим Правилником, а на основу учешћа трошкова енергетског субјекта који 
настају услед одржавања функционалности система даљинског грејања у укупним 
фиксним трошковима предузећа. 

Енергетски субјект је у обавези да своје производне капацитете и дистрибутивни 
систем одржава у исправном стању и обезбеди њихову сталну погонску и 
функционалну способност и безбедно коришћење, што подрзумева и обављање 
ремонта и других радова на својим објектима. Одатле произлазе трошкови који 
обухватају између осталог и трошкове материјала и резервних делова за одржавање 
основних средстава, трошкове зарада и накнада зарада запослених који су ангажовани 
на одржавању система даљинског грејања, трошкове пореза и доприноса на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца и др. 
 Према Извештају о пословању за 2014. годину, укупни фиксни трошкови ЈКП 
„Градска топлана“ износе 765.973.358,13 динара, док трошкови настали услед 
одржавања функционалности система износе 252.987.575,80 динара, што представља 
удео од 33,028% у укупним фиксним трошковима. 
  Јединична накнада за одржавање функционалности система даљинског грејања 
у зависности је од цене снабдевања топлотном енергијом за фиксни део, одакле 
произлази да ће свака промена цене снабдевања топлотном енергијом за фиксни део 
захтевати и промену јединичне накнаде за одржавање функционалности система 
даљинског грејања. 
 Накнада за одржавање функционалности система даљинског грејања, 
обрачунава се за сваког корисника коме је извршена привремена обустава испоруке 
топлотне енергије и зависи од обрачунске грејне површине корисника.  
 На основу наведеног Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
израдила је нацрт Правилника о одређивању накнаде за одржавање функционалности 
система даљинског грејања. 

 
 

УПРАВА ЗАКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

У Нишу, 
октобар 2015. године 

НАЧЕЛНИК 
 
 

Миодраг Брешковић 
  

 



 
 
 
 

Република Србија 
Г Р А Д     Н И Ш 

Служба за послове  
Скупштине Града 

   Број: 13 - 141 /2015 
  8.10. 2015. године 

Н   И   Ш 
 
 

 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

Начелнику 
 

 

У вези са Вашим дописом број 3958/2015-09 од 8.10.2015. године и захтевом 
за давање мишљења на Предлог правилника о одређивању накнаде за 
одржавање функционалности система даљинског грејања, дајемо следеће: 

М и ш љ е њ е 

 Предлог правилника о одређивању накнаде за одржавање функционалности 
система даљинског грејања je формално – правно исправан, с тим што Служба 
није разматрала критеријуме и начин обрачуна накнаде, јер за то није овлашћена.  

  

Сʹ поштовањем, 

Секретар 
Иван Николић с.р. 

 

 


