
  
 
 
 На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
број 15/2016) и члана 30. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска 
топлана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 145/2016-пречишћен текст) 

Градско веће Града Ниша, на седници 13.09.2017. године, доноси  
 
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 
 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о 
утврђивању начина расподеле задужења за даљинско грејање у варијабилном делу, за 
кориснике којима се задужење за варијабилни део фактурише на 12 месеци , број 
5807/3 од 09.08.2017. године. 

 
II 

 
Решење Градског већа Града Ниша и Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска 

топлана“ Ниш, број 5807/3 од 09.08.2017. године објавити у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
 

Број: 1121-10/2017-03 
У Нишу,  13.09.2017. 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 5807/3 од 
09.08.2017. године, утврдио начин расподеле задужења за даљинско грејање у 
варијабилном делу за кориснике којима се задужење за варијабилни део 
фактурише на 12 месеци и исту доставио Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај на разматрање и даљи поступак. 
 Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на  одлуку 
Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш садржан је у одредбама члана 69. 
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 
15/2016) и члана 30. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска 
топлана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 145/2016-пречишћен текст), 
којима је прописано да надлежни орган јединице локалне самоуправе, ради 
обезбеђивања  заштите општег интереса у јавном предузећу, даје сагласност, поред 
осталог, на акт о општим условима за испоруку производа и услуга. 
 На основу анализе примене досадашњих начина расподеле задужења за 
даљинско грејање у варијабилном делу  кроз више грејних сезона уназад, ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш предложила је начин фактурисања којим се постиже већа 
уједначеност износа варијабилног дела рачуна у свим месецима током обрачунске 
грејне сезоне, што је прихваћено од већине корисника, с једне стране, као и 
задовољавање потреба ЈКП „Градска топлана“ Ниш током зимских месеци.  

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, разматрајући 
достављени материјал, утврдио је да је  исти сачињен у складу са важећим 
прописима који регулишу садржину његовог доношења и израдио нацрт решења 
као у диспозитиву. 

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 
 

                                                        Секретар 
 
                                                                                            Владислава Ивковић 
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