
                На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007), члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' 
88/2008) и  члана  115 Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број 100/2008-пречишћени текст),
 

     Градско веће Града Ниша, као предлагач Тарифног система за обрачун и 
начин обрачуна испоручене топлотне енергије и услуга, на 43. седници, одржаној 
21.03.2009.године, разматрало је Амандман Одборничке групе Демократске странке 
Србије  на  Предлог  Тарифног  система за  обрачун  и  начин обрачуна  испоручене 
топлотне енергије и услуга, број 539 од 21.03.2009.године, и

п р е д л а ж е

               Скупштини Града Ниша да  ОДБИЈЕ Амандман број: 539 од 
21.03.2009.годинe,  Одборничке  групе  Демократске  странке  Србије  на  Предлог 
Тарифног система за обрачун и начин обрачуна испоручене топлотне енергије и 
услуга, којим се предлаже измена члана 12.

Број,
Датум:

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                       По овлашћењу
                                                                Председника Градског већа Града Ниша

Биљана Јовановић



О б р а з л о ж е њ е

Градско  веће  Града  Ниша је  разматрало  Амандман  Одборничке  групе 
Демократске  странке  Србије  на  Предлог  Тарифног  система за  обрачун  и  начин 
обрачуна испоручене топлотне енергије и услуга, којим се предлаже измена члана 
12.  

Градско веће Града Ниша предлаже Скупштини Града Ниша да одбије овај 
амандман,  јер  је  изједначавањe коефицијента  за  обрачун  утрошене  топлотне 
енергије за све тарифне купце, односно домаћинства и остале купце већ садржана 
у члану 12 Предлога.  Наиме, новим Предлогом одлуке је већ учињен позитиван 
помак ка изједначавању цена за домаћинства и остале кориснике, чињеницом да је 
са  тренутног  коефицијента  2,5  разлика  смањена  на  1,6  и  да  нова  одлука 
подразумева  и  методологију  даљег  изједначавања  коефицијената  између  ових 
корисника.
Нагло  изједначавање  коефицијената  би  довело  до  проблема  у  пословању 
предузећа за испоруку топлотне енергије, те је зато Предлогом одлуке предвиђена 
динамика постепеног изједначавања коефицијената. 
Градско  веће  је  имало  у  виду  чињеницу  да  ће  се  кроз  спровођење  програма 
повећања енергетске ефикасности учинити додатне уштеде у испоруци топлотне 
енергије  и  на  тај  начин  створити  услови  за  смањење коефицијента  за   остале 
кориснике.
Према Предлогу одлуке,  изједначавање коефицијената за домаћинства и остале 
кориснике  је  предвиђено  након  периода  од  24  месеца  од  тренутка  почетка 
спровођења ове одлуке, а линеарно смањење кеофицијента за остале кориснике у 
вредности од 0,05 месечно, почев од 13-ог месеца.
Градско  веће,  још  једном  истиче  чињеницу  да  је  управо  из  разлога  схватања 
потребе за растерећењем привредних субјеката, утврдило предлог овакве Одлуке и 
смањење са постојећег коефицијента 2,5 на нови, 1,6, као и то да је интенција да се 
у наредном периоду изврши изједначавање цена свих комуналних услуга између 
физичких и правних лица.

 
По овлашћењу

                                                                Председника Градског већа Града Ниша

Биљана Јовановић


