
На основу члана 364. Закона о енергетици („Службени гласник РС", 

број 145/2014), члана 28. Одлуке о условима и начину производње, 

дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града 

Ниша", број 39/2017) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 

Ниша („Службени лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 

и 144/2016),  

Градско веће Града Ниша, на седници од 31.10.2017. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И 

НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА УГРОЖЕНОГ КУПЦА  

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 1. 

У Правилнику о условима и начину оставривања права угроженог 

купца топлотне енергије („Сл. лист Града Ниша“, бр. 96/2015), у члану 3. 

тачка 2. речи: „и старосна доб“, бришу се. 

Члан 2. 

 У члану 4. став 3. речи: „осим стамбеног простора који одговара 

потребама домаћинства у складу са законом којим се уређује социјална 

заштита.“,  бришу се. 

Члан 3. 

У члану 5. речи: „Управа надлежна за социјалну заштиту“ замењују се 

речима: „Градска управа Града Ниша - секретаријат надлежан за послове 

социјалне заштите“. 

Члан 4. 

У члану 7. став 1. речи: „Управе надлежне за социјалну заштиту“ 

замењују се речима: „Градске управе Града Ниша - секретаријата надлежног 

за послове социјалне заштите“. 

Став 2. мења се и гласи:  

„Комисија има 8 (осам) чланова од којих су три из Градске Управе 

Града Ниша - секретаријата надлежног за  послове социјалне заштите, два 



члана из Градске Управе Града Ниша -  секретаријата надлежног за 

комуналне делатности, енергетику и саобраћај, један члан из Градске Управе 

Града Ниша – секретатијата надлежног  за послове управе и грађанска стања, 

један члан из ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш и један члан из ЈКП „Градска 

топлана“ Ниш. Сви чланови имају заменике. 

 

Члан 5. 

 

У члану 8. став 1. речи: „без подношења захтева на основу података 

којима располаже министарство надлежно за послове социјалне заштите, а у 

складу са условима из члана 4. став 3. овог правилника“ замењују се речима: 

„на основу копије решења надлежних установа, копије рачуна и личне 

карте.“ 

У ставу 2. речи: „без подношења захтева,“  бришу се, а речи:„накнаде за 

испоручену топлотну енергију“, замењују се речима: „укупног задужења за 

даљинско грејање“. 

 

Члан 6. 

 

У члану 9. став 6. речи: „са износом коригованог месечног прихода по 

члану домаћинства,“ бришу се, а речи: „утврђеним умањењем“ замењују се 

речима: „утврђено умањење“. 

Члан 7. 

Члан 10., брише се. 

Члан 8. 

У члану 11. став 1. и став 3. речи: „коригованим“ у одговарајућем 

падежу, бришу се. 

 

Члан 9. 

У члану 12. став 1. речи: „Управа надлежна за социјалну заштиту“, 

замењују се речима:  „Градска управа Града Ниша - секретаријат надлежан за 

послове социјалне заштите“. 

 



Члан. 10. 

 Члан 14. мења се и гласи:  
 

„Члан 14. 
 

 Угрожени купац стиче право на умањење укупног месечног задужења 

за даљинско грејање, пре примене алгоритма дванаестомесечног 

распоређивања, за новчани износ еквивалентан количини топлотне енергије, 

по јединичној варјабилној цени за топлотну енергију која је важила на дан 

расписивања јавног позива, на следећи начин: 

(1) за домаћинство са једним чланом 1200kWh у грејној сезони, по 

месечном распореду: 240kWh у новембру, децембру, јануару, фебруару 

и марту; 

 

(2) за домаћинство са два и три члана 1500kWh у грејној сезони, по 

месечном распореду: 300kWh у новембру, децембру, јануару, фебруару 

и марту; 

 

(3) за домаћинства са четири и пет чланова 1800kWh у грејној сезони, по 

месечном распореду: 360kWh у новембру, децембру, јануару, фебруару 

и марту; 

 

(4) за домаћинства са шест и више чланова 2100kWh у грејној сезони, по 

месечном распореду: 420kWh у новембру, децембру, јануару, фебруару 

и марту”. 

 

Члан 11. 

 

Члан 15. мења се и гласи: 

„Члан 15. 
 

 Израчунато умањење укупног задужења за даљинско грејање врши се 

тако што се најпре умањује задужење за даљинско грејање у варијабилном 

делу, а преостали износ се умањује од задужења за даљинско грејање у 

фиксном делу.    

Уколико је укупно месечно задужење за даљинско грејање мање од 

израчунатог умањења месечне обавезе из члана 14. став 1. овог правилника, 

умањењe ће бити једнако висини укупног месечног задужења за даљинско 

грејање.“ 

 

 



 

Члан 12. 

После члана 15. додаје се члан 15а, који гласи: 
 

„Члан 15а 

Купац коме је извршена обустава испоруке топлотне енергије, не може 

стећи статус угроженог купца у складу са овим правилником.“ 

 

Члан 13. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

„Службеном листу Града Ниша". 

 

Број:  1363-4/2017-03 

У Нишу, 31.10.2017. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                             Дарко Булатовић

  



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 

ПРАВА УГРОЖЕНОГ КУПЦА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

Чланом 364. Закона о енергетици („Службени гласник РС“,број 145/2014) 

предвиђено је да купац топлотне енергије, коме се испоручује топлотна 

енергија, може стећи  статус угроженог купца, под условима и на начин 

прописан актом из овог Закона  или у складу са посебним законом или актом 

јединице локалне самоуправе. 

Чланом 28.Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и 

снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Ниша“, број 39/2017) 

одређена је надлежност Секретаријата за дечију и социјалну заштиту за израду 

предлога Правилника о условима и начину остваривања права угроженог купца 

топлотне енергије. Предлогом Правилника су прецизирани критеријуми, начин 

заштите, услови, рокови и поступак за утврђивање статуса угроженог купца 

топлотне енергије, извор и начин обезбеђивање средстава за снабдевање 

одређеном количином топлотне енергије, под посебним условима и начин 

вођења евиденције угрожених купаца топлотне енергије. 

  

 

 

 

 

 

     СЕКРЕТАР 

 Мирјана Поповић 

       _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ 

 

 

На основу члана 364. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, 

број 145/2014), члана 28. Одлуке о условима и начину производње, 

дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града 

Ниша“, број 74/2015 и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 

Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),  

   

Члан 3. 

 Критеријуми за стицање статуса угроженог купца су: 

1) укупан месечни приход домаћинства; 

2) број чланова домаћинства и старосна доб  

3) имовно стање. 

Члан 4. 

 Услов за стицање статуса угроженог купца je остварен укупан 

месечни приход и то: 

1) до  20.000,00  динара за домаћинства са једним чланом; 

2) до  27.000,00    динара за домаћинства са два и три члана; 

3) до  34.000,00    динара за домаћинства са четири и пет 

чланова; 

4) до   41.000,00    динара за домаћинства са шест и више 

чланова. 

 Градско веће Града Ниша усклађује једном годишње вредност 

оствареног укупног месечног прихода домаћинства из става 1. овог члана. 

 Поред прихода из става 1. овог члана услов за стицање статуса 

угроженог купца је непоседовање другог стамбеног простора, осим 

стамбеног простора који одговара потребама домаћинства у складу са 

законом којим се уређује социјална заштита. 

 

Члан 5. 

 Јавним позивом који расписује управа надлежна за социјалну 

заштиту покреће се поступак за стицање статуса угроженог купца. 

 Текстом јавног позива се утврђује начин подношења захтева, 

документација која се подноси уз захтев, начин одлучивања по поднетим 

захтевима, рок за одлучивање, обавезе угроженог купца до истека статуса 

и износ средстава која су буџетом Града Ниша опредељена за ове намене, 



као и износ средстава на која угрожени купац остварује право стицањем 

статуса. 

 Јавни позив се објављује на огласној табли градске управе Града 

Ниша, као и званичној интернет презентацији Града Ниша (на сајту Града 

Ниша) и трајаће 15 дана од дана објављивања.  

 

 

 

Члан 7. 

 

Комисију формира Градоначелник на предлог Управе надлежне за 

социјалну заштиту. 

Комисија има 5 (пет) чланова, од којих су два члана из Управе 

надлежне за социјалну заштиту, два члана из Управе надлежне за 

комуналне делатности, енергетику и саобраћај и један члан из Управе 

надлежне за грађанска стања и опште послове. Сви чланови имају 

заменике.  

Комисија има председника и заменика председника Комисије. 

Председник Комисије сазива седницу Комисије, председава и руководи 

радом Комисије, а у његовом одсуству или спречености ове послове 

председника обавља његов заменик.  

Комисија пуноважно ради и одлучује ако седници присуствује више 

од половине чланова.  Комисија ради у седницама и одлуке доноси већиног 

гласова.  
Комисија образује радну групу за обављање административних и 

стручних послова за потребе Комисије. 

 

Члан 8. 

 Корисници права на новчану социјалну помоћ и дечијег додатка, 

који су то право остварили по прописима којима се уређује социјална 

заштита, стичу статус угроженог купца без подношења захтева на основу 

података којима располаже министарство надлежно за послове социјалне 

заштите, а у складу са условима из члана 4. став 3. овог правилника. 

 Корисници који остварују права на ослобађање од плаћања 

комуналних услуга, по градском пропису који регулише област социјалне 

заштите стичу статус угроженог купца, без подношења захтева, и могу 

кумулативно остварити право по овом Правилнику само до износа висине 

накнаде за испоручену топлотну енергију. 

Члан 9. 



За пријаве код којих су испуњени услови из овог правилника, 

Комисија врши рангирање, у складу са мерилима из овог правилника. 

Након утврђеног рангирања Комисија утврђује предлог листе реда 

првенства за доделу статуса угроженог  купца топлотне енергије. Предлог 

листе Комисија објављујe на огласној табли града у улици Николе Пашића 

24 и на званичној интернет презентацији Града Ниша. 

На Предлог листе подносилац захтева може уложити приговор 

Комисији, у року од 3 дана од дана објављивања Предлога листе. Комисија 

је обавезна да по пристиглим приговорима одговори у року од 5 дана од 

дана истека рока за подношење приговора.  

Након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује 

коначну листу реда првенства за доделу статуса угроженог  купца 

топлотне енергије.  

Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању, на огласној 

табли града улица Николе Пашића 24 и на званичној интернет 

презентацији Града Ниша. На основу Коначне листе Комисија у року од 5 

дана доноси Одлуку о утврђивању статуса угроженог купца. Одлука 

Комисије је коначна. 

 Одлука обавезно садржи списак корисника који су стекли статус 

угроженог купца, са износом коригованог месечног прихода по члану 

домаћинства, утврђеним умањењем месечне обавезе за одређене количине 

топлотне енергије и новчани износ умањења, 

 Одлука о утврђивању статуса угроженог купца објавиће се на 

огласној табли градске управе Града Ниша, као и на званичној интернет 

презентацији Града Ниша. 

 

Члан 10. 

 

           Кориговани месечни износ по члану домаћинства израчунава се тако 

што се укупан месечни приход по члану домаћинства подели са 

коригованим бројем чланова домаћинства. 

          Кориговани број чланова домаћинства  израчунава се као збир 

коефицијената који се додељују сваком члану домаћинства у зависности од 

његовог старосног доба. 

          Особи старости до 18 година додељује се коефицијент 1.25, особи 

старости преко 18 и мање од 65 година додељује се коефицијент 1.00, 

особи старости преко 65 година додељује се коефицијент 1.50; 

 

 

 

 

Члан 11. 

 



           Предност за стицање статуса угроженог купца топлотне енергије 

има корисник са нижим коригованим месечним износом прихода по члану 

домаћинства.  

            Kорисник чија би субвенција довела до прекорачења обима 

новчаних средстава која су јавним позивом опредељена не стиче статус 

угроженог купца топлотне енергије. 

           У случају да два или више корисника имају исти износ коригованог 

месечног прихода по члану домаћинства, предност за стицање права на 

статус угроженог купца топлотне енергије има корисник са већим бројем 

чланова домаћинства којима припада већи коефицијент из предходног 

члана.  

 

 

Члан 12. 

 

 Уверење о стицању статуса угроженог купца из члана 5. став 1. овог 

правилника издаје управа надлежна за социјалну заштиту, на основу 

одлуке Комисије за утврђивање статуса угроженог купца. 

 Уверење из става 1. овог члана садржи податке о количини топлотне 

енергије за који се умањује месечна обавеза и еквивалентан новчани износ. 

 Уверење о стицању статуса угроженог купца издаје се, са роком 

важења до 01.августа наредне године. 

 Нови захтев за наредни рок важења може се поднети након 

расписивања новог јавног позива у складу са овим правилником. 

  

Члан 14. 

 Угрожени купац стиче право на умањење месечне обавезе за 

утрошену количину топлотне енергије, пре примене алгоритма 

дванаестомесечног распоређивања, за новчани износ еквивалентан 

количини топлотне енергије, по јединичној варјабилној цени за топлотну 

енергију која је важила на дан расписивања јавног позива, на следећи 

начин: 

(1) за домаћинство са једним чланом 1200kWh у грејној сезони, по 

месечном распореду: 100kWh у октобру и априлу, 200kWh у 

новембру, децембру, јануару, фебруару и марту; 

(2) за домаћинство са два и три члана 1500kWh у грејној сезони, по 

месечном распореду: 125kWh у октобру и априлу, 250kWh у 

новембру, децембру, јануару, фебруару и марту; 

 (3) за домаћинства са четири и пет чланова 1800kWh у грејној 

сезони, по месечном распореду: 150kWh у октобру и априлу, 

300kWh у новембру, децембру, јануару, фебруару и марту; 



 (4) за домаћинства са шест и више чланова 2100kWh у грејној 

сезони, по месечном распореду: 175kWh у октобру и априлу, 

350kWh у новембру, децембру, јануару, фебруару и марту; 

  

Члан 15. 

 Уколико је месечни рачун за испоручену топлотну енергију мањи од 

израчунатог умањења месечне обавезе из члана 12. става 1. овог 

правилника, умањењe ће бити обрачунато у висини стварног месечног 

рачуна. 
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