
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 На основу члана 31. Одлуке о условима и начину производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града 
Ниша“, број 39/2017), члана 12. Правилника за одређивање висине накнаде 
за прикључак на топловодну мрежу („Службени лист Града Ниша“, број 
90/2020) 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 одржаној 25.11.2020.              
године, доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
I 

 
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању висине накнаде за 

прикључак на топловодну мрежу број 4882/8, коју је донео Надзорни одбор 
ЈКП „Градска топлана“ Ниш на седници одржаној  дана 29.10.2020. године. 
 
 

II 
 
 Решење и Одлуку о утврђивању висине накнаде за прикључак на 
топловодну мрежу број 4882/8 од 29.10.2020. године, објавити у 
„Службеном листу Града Ниша“. 

 
 
 

Број: 955-22/2020-03 
У Нишу, 25.11.2020. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

         ПРЕДСЕДНИЦА 
 

       Драгана Сотировски 
 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Чланом 31. Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Ниша“, број 
39/2017) прописано је да висину накаде за прикључак на топловодну 
мрежу утврђује дистрибутер топлотне енергије посебном одлуком у складу 
са Правилником за одређивање висине накнаде за прикључак на 
топловодну мрежу („Службени лист Града Ниша“, број 90/2020), на коју 
сагласност даје Градско веће Града Ниша, како је прописано чланом 12. 
Правилника. 

Имајући у виду наведено, Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ 
Ниш је, на седници одржаној 29.10.2020. године, донео Одлуку о 
утврђивању висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу број 
4882/8 и исту доставио Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај ради припреме нацрта акта о давању сагласности.  

Саставни делови Одлуке Надзорног одбора бр.4882/8 од 29.10.2020. 
године су Одлука Надзорног одбора бр.3687/5 од 07.08.2020. године која 
садржи ценовник добара, ценовнике машинских и грађевинских радова и 
ценовник услуга које пружа ЈКП „Градска топлана“ Ниш и Одлука о 
допуни основне одлуке бр.4882/7 од 29.10.2020. године која садржи 
ценовник електро радова у подстаницама. 

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је 
увидом у достављену Одлуку о утврђивању висине накнаде за прикључак 
на топловодну мрежу утврдио да иста садржи све обавезне елементе који 
су прописани Правилником за одређивање висине накнаде за прикључак 
на топловодну мрежу, те је израдио нацрт решења  као у диспозитиву. 
 

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

         
         

                                                                         
СЕКРЕТАР 

 
    

      Снежана Јовановић 


