
На основу члана 67. Одлуке о условима и начину производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града 
Ниша“, број 39/2017) и члана 6. Правилника о одређивању фиксног дела 
цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергојим којима је извршена 
обустава испоруке топлотне енергије („Службени лист Града Ниша“, број 
49/2017), 

Градско веће Града Ниша, на седници 25.12.2020. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 
Даје се сагласност на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска 

топлана“ Ниш о одређивању фиксног дела цене снабдевања топлотном 
енергијом за крајње купце код којих је извршена обустава испоруке 
топлотне енргије, број 4882/3 од 29.10.2020. године. 

 
 

II 
 

Решење Градског већа Града Ниша и Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш број 4882/3 од 29.10.2020. године, објавити у 
„Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
Број:  1151-27/2020-03 
У Нишу, 25.12.2020. године 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 
ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

 
 

Душица Давидовић 
 

 
  



О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење предложеног решења је члан 67. Одлуке о 
условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном 
енергијом („Службени лист Града Ниша“, број 39/2017) и члан 6. 
Правилника о одређивању фиксног дела цене снабдевања крајњих купаца 
топлотном енергијом којима је извршена обустава испоруке топлотне 
енергије („Службени лист Града Ниша“, број 49/2017), који прописују да  
фиксни део цене снабдевања топлотном енергијом за купце код којих је 
извршена обустава испоруке топлотне енергије одређује енергетски субјект, 
на коју сагласност даје Градско веће. 

Решењем Градског већа Града Ниша број 903-1/2020-03 од 13.11.2020. 
године („Службени лист Града Ниша“, број 102/2020), дата је сагласност на 
утврђен фиксни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом у 
износу од 24,57 дин/m2. Горе наведеним Правилником прописано је да 
фиксни део цене снабдевања за крајње купце код којих је извршена обустава 
испоруке топлотне енргије, представља одређени проценат фиксног дела 
цене снабдевања топлотном енергијом утврђене за купце којима се 
испоручује топлотна енергија. Утврђена висина процента фиксног дела цене 
снабдевања одређена је учешћем процењених трошкова одржавања 
функционалности система даљинског грејања у укупним фиксним 
трошковима предузећа и износи 33%. У складу са наведеним, Надзорни 
одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш је Одлуком број 4882/3 од 29.10.2020. 
године одредио фиксни део цене снабдевања топлотном енергијом за купце 
код којих је извршена обустава испоруке топлотне енергије у износу од 8,11 
дин/m2. 

Ова накнада је основ за одређивање висине задужења за фиксни део 
рачуна коју плаћа купац за време обуставе испоруке топлотне енергије и 
зависи од обрачунске грејне површине објекта или стамбено/пословне 
јединице купца.  

У складу са чланом 28. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Одлука 
Надзорног одбора  број 4882/3 од 29.10.2020. године, објављена је дана 
09.11.2020. године на огласној табли у седишту Града Ниша и сајту Града 
Ниша. 

На основу наведеног Секретаријат за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај израдио је нацрт решења као у диспозитиву. 
 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

                              СЕКРЕТАР 
 

                                                                                ________________________ 
                                                                                       Снежана Јовановић 
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