
 
 
 
 
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и 
доставе материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од  05.02.2015. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I  Утврђује се Предлог одлуке о допуни Одлуке о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом. 
 
 II  Предлог одлуке о допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном 
енергијом доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града.  
 
         III  За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај. 

 
 
 

Број: 209-4/2015-03 
У Нишу,  05.02.2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
 

 



На основу члана 361. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 
145/2014), члана 13. и 28. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, број 88/2011) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 88/2008),  

 Скупштина Града Ниша, на седници од               2015. године доноси 

 

 

О Д Л У К У   О   Д О П У Н И 

ОДЛУКЕ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА 

ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 
 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енергијом 
("Службени лист Града Ниша", број 6/2014), у члану 59. после става 3. додају се 
ставови 4. и 5. који гласе: 

''Промена цене топлотне енергије може да ступи на снагу и пре добијања 
сагласности надлежног органа Града, уколико дође до промене цене 
енергената која утиче на промену јединичне цене за испоручену топлотну 
енергију. 

Обавезује се енергетски субјекат да надокнади разлику тарифним 
купцима ако надлежни орган Града одбије да да сагласност на повећање цене 
из става 4 овог члана.'' 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Ниша“. 

 

Број:  

 

У Нишу,          2015. године 

 

 

С К У П Ш Т И Н А      Г Р А Д А      Н И Ш А  

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Проф. др Миле Илић 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о условима и начину снабдевања 

топлотном енергијом су члан 361. Закона о енергетици („Службени 

гласник РС“, број 145/2014), члан 13. и 28. Закона о комуналним 

делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011) и члан 37. Статута 

Града Ниша („Службени лист Града Ниша", број 88/2008), којима су 

прописана овлашћења јединице локалне самоуправе у вези са обављањем 

комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије. 

 Одредбама члана 361. Закона о енергетици прописано је, између 

осталог, да јединица локалне самоуправе, својим прописом утврђује услове 

испоруке и снабдевања топлотном енергијом купаца на свом подручју, 

права и обавезе произвођача, дистрибутера, снабдевача и крајњих купаца 

топлотне енергије, доноси пропис којим се уређује начин расподеле 

трошкова са заједничког мерног места у топлотној предајној станици и 

услови и начин одржавања дела система од завршетка дистрибутивног 

система до крајњег купца укључујући и његову грејну опрему, права и 

обавезе крајњих купаца топлотне енергије, посебно у случају престанка 

уговора, као и услове за подношење и решавање захтева крајњег купца за 

обуставу испоруке топлотне енергије, даје сагласност на цене топлотне 

енергије и прописује друге услове за обезбеђење поузданог и сигурног 

снабдевања купаца топлотном енергијом, у складу са законом. 

Чланом 13 Закона о комуналним делатностима утврђена је 

надлежност скупштине јединице локалне самоуправе да својим одлукама 

прописује начин обављања комуналне делатности, општа и посебна права 

и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга, укључујући 

и начин плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле 

коришћења и наплате комуналне услуге, као и овлашћења вршиоца 

комуналне делатности у вршењу контроле. 

Чланом 28 Закона о комуналним делатностима, између осталог, је 

прописано да се одлуком скупштине јединице локалне самоуправе о 

начину обављања комуналне делатности могу уредити услови под којима 

промена цене комуналне услуге може да ступи на снагу и пре добијања 

сагласности надлежног органа јединице локалне самоуправе, уз обавезу 

вршиоца комуналне делатности да надокнади разлику корисницима 

комуналних услуга ако надлежни орган јединице локалне самоуправе 

одбије да да сагласност на повећање цене.  

 У складу са Законом о енергетици сви купци природног гаса имају 

право слободног избора снабдевача чиме је настављен процес увођења 

конкуренције у сектор природног гаса у Србији, како би се повећала 

ефикасност сектора кроз дејство тржишних механизама у производњи и 

снабдевању природним гасом. ЈКП ''Градска топлана'', као енергетски 



субјекат који је Град основао за обављање комуналне делатности 

производње и дистрибуције топлотне енергије, у складу са Законом, за 

испоруку природног гаса од 01.01.2015. године имало је обавезу да изабере 

снабдевача природним гасом на слободном тржишту и са њим закључи 

уговор о снабдевању природним гасом. Услови продаје гаса, као и цена 

регулисаће се овим уговором. 

Предложеном Одлуком у складу са отварањем тржишта природног 

гаса, а имајући у виду материјално финансијску ситуацију у којој се налази 

ЈКП ''Градска топлана'', као и цену природног гаса која је регулисана 

уговором о снабдевању прописана је могућност  да промена цене топлотне 

енергије ступи на снагу и пре добијања сагласности надлежног органа 

Града, уколико дође до промене цене енергената која утиче на промену 

јединичне цене за испоручену топлотну енергију. Истовремено се 

обавезује енергетски субјекат да надокнади разлику тарифним купцима ако 

надлежни орган Града одбије да да сагласност на повећање цене. 

На основу наведеног Управа за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај израдила је нацрт Одлуке о условима и начину снабдевања 

топлотном енергијом. 

 

 

УПРАВА ЗАКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 

 

У Нишу, 

фебруар 2015. године 

НАЧЕЛНИК 

 

 

Миодраг Брешковић 
 



Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом  

("Службени лист Града Ниша", број 6/2014) 

 

-преглед члана Одлуке који се допуњује 

 

 

 

 

Члан 59. 
 

 Цене топлотне енергије су регулисане. 
 Цене, као и корекције цена, по којима се топлотна енергија 
испоручује тарифним купцима утврђује енергетски субјект, уз примену 
Тарифног система и Правилника о методологији за формирање цена 
топлотне енергије. 
 Сагласност на акт енергетског субјекта о ценама топлотне 
енергије даје надлежни орган Града. 

 
 



 


