
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016), Уредбе о утврђивању Методологије 
за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом 
(„Службени гласник РС“, број 63/2015), члана 27. Одлуке о комуналним 
делатностима („Службени лист Града Ниша“, број 32/2007-пречишћен текст, 
40/2007, 11/2009, 66/2010 и 5/2014-друга Одлука), члана 30. Одлуке о 
оснивању јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш („Службени 
лист Града Ниша“, број 145/2016-пречишћен текст) и члана 49. Одлуке о 
условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном 
енергијом („Службени лист Града Ниша“, број 39/2017), 

Градско веће Града Ниша, на седници 31.10.2018. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Даје се сагласност на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш, број 5418/5 од 28.09.2018. године и утврђује варијабилни 
део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом у износу од 
5,40 дин/kWh и фиксни део цене снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом у износу од 21,18 дин/m², за грејну сезону 2018/2019. 

 
II 

 Утврђене цене из тачке I овог решења усклађиваће се по испуњењу 
услова прописаних Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање 
цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. 
 

III 
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Градског већа 

Града Ниша број 1363-1/2017-03 од 31.10.2017. године („Службени лист 
Града Ниша“, број 111/2017). 

 
IV 

Решење Градског већа Града Ниша и  Oдлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш, број 5418/5 од 28.09.2018. године објавити у 
„Службеном листу Града Ниша“. 
 
Број: 1301-16/2018-03 
У Нишу, 31.10.2018. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
                              ПРЕДСЕДНИК 
 
                    Дарко Булатовић 

 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш је Одлуком број 5418/5 

од 28.09.2018. године утврдио цену топлотне енергије за крајње купце 
којима се топлотна енергија обрачунава по измереној, испорученој количини 
топлотне енергије и то за варијабилни део у износу од 5,40 дин/kWh и за 
фиксни део у износу од 21,18 дин/m2, која би се примењивала на грејну 
сезону 2018/2019.  

Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом прописано је да је енергетски субјект 
дужан да поднесе надлежном органу писани захтев за одобравање цена 
топлотне енергије за наступајућу грејну сезону. 

Најзнајчајнији параметри на основу којих је прорачуната цена 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом дати су у образложењу 
Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш. Напомињемо да је у 
захтеву ЈКП „Градска топлана“ Ниш наведено да Корекциони елемент у 
обрачуну садржи разлике, како за претходну годину, тако и за претходне две 
калкулације цена, на чему је инсистирала Државна ревизорска институција у 
свом извештају, па је ЈКП „Градска топлана“ Ниш то и применила. 

Почетна цена за претходну грејну сезону износила је за варијабилни 
део 5,04 дин/kWh, а за фиксни део 27,08 дин/m2. Цена фиксног и 
варијабилног дела није се мењала током претходне грејне сезоне. 

Саветодавно тело је у складу са чланом 83. став 4. Закона о заштити 
потрошача („Службени гласник РС“, број 62/2014), Мишљењем број 5436/1 
од 27.09.2017. године дало сагласност на наведену Одлуку. 

 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 
 
 

У Нишу,          
октобра 2018. године        
          

        СЕКРЕТАР 
 

           Владислава Ивковић  
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