
На основу члана 67. став 2 и 5 Одлуке о условима и начину производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Ниша“, 
број 39/2017),  

Градско веће Града Ниша, на седници од 24.05.2017. године, доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
О ОДРЕЂИВАЊУ ФИКСНОГ ДЕЛА ЦЕНЕ СНАБДЕВАЊА КРАЈЊИХ КУПАЦА 
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНА ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником прописује се начин одређивања фиксног дела цене 

снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом којима је извршена обустава 
испоруке топлотне енергије, на сопствени захтев. 
 

Члан 2. 
Фиксни део цене снабдевања топлотном енергијом за купце из члана 1. овог 

правилника, представља одређени проценат фиксног дела цене снабдевања 
топлотном енергијом, утврђене за купце којима се испоручује топлотна енергија.  

 
Члан 3. 

Проценат фиксног дела из члана 2. овог правилника, одређен је учешћем 
процењених трошкова одржавања функционалности система даљинског грејања у 
укупним фиксним трошковима предузећа.. 

Трошкови из става 1 овог члана, процењују се на основу вишегодишњих 
података из Извештаја о пословању јавног предузећа које је Град Ниш основао за 
обављање комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије. 
 

Члан 4. 
 Утврђена висина процента сходно члану 3. правилника износи 33 %. 

 
Члан 5. 

Фиксни део цене снабдевања топлотном енергијом за купце код којих је 
извршена обустава испоруке топлотне енергије  одређује се на следећи начин: 
 
 Cfdo = Cfd * 0,33    (РСД/ m²) 
Cfdo – фиксни део цене снабдевања топлотном енергијом за купце код којих је 
извршена обустава испоруке топлотне енергије  (РСД/ m²) 



Cfd – фиксни део цене снабдевања топлотном енергијом, утврђене за купце 
којима се испоручује топлотна енергија (РСД/m²) 

 
Члан 6. 

 Фиксни део цене снабдевања топлотном енергијом за купце код којих је 
извршена обустава испоруке топлотне енергије, одређује енергетски субјект у 
складу са чланом 5. овог правилника, на коју сагласност даје Градско веће. 

 
Члан 7. 

Висина задужења за фиксни део рачуна коју плаћа купац за време обуставе 
испоруке топлотне енергије  обрачунава се на следећи начин: 

 
Zfd = Cfdo * P       (РСД) 

Zfd - висина задужења за фиксни део рачуна коју плаћа купац за време обуставе 
испоруке топлотне енергије   
Cfdo - фиксни део цене снабдевања топлотном енергијом за купце код којих је 
извршена обустава испоруке топлотне енергије   
P – обрачунска грејна површина објеката, односно стана/пословног простора 
купца коме је извршена обустава испоруке топлотне енергије. 
 

Члан 8. 
 Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 
одређивању накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања 
(„Службени лист Града Ниша“, број 78/2015). 

 
Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Ниша“. 
 
Број: 686-12/2017-03         

У Нишу, 24.05.2017. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
                 ПРЕДСЕДНИК 
 
                        Дарко Булатовић 



О б р а з л о ж е њ е 
 
Правни основ за доношење Правилника о одређивању фиксног дела 

цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом којима је извршена 
обустава испоруке топлотне енергије је члан 67. став 2 и 5 Одлуке о 
условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном 
енергијом („Службени лист Града Ниша“, број 39/2017), којим је 
прописано да купац коме је на сопствени захтев извршена обустава 
испоруке топлотне енергије има обавезу плаћања одређеног процента 
фиксног дела цене снабдевања топлотном енергијом. 
 Предложени Правилник прописује начин одређивања фиксног дела 
цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом којима је извршена 
обустава испоруке топлотне енергије и висину задужења за фиксни део 
рачуна коју плаћа купац за време обуставе испоруке топлотне енергије, на 
начин како је било регулисано и до сада важећим Правилником.  
  Имајући у виду да је енергетски субјект у обавези да своје 
производне капацитете и дистрибутивни систем одржава у исправном 
стању и обезбеди њихову сталну погонску и функционалну способност и 
безбедно коришћење, проценат фиксног дела цене снабдевања топлотном 
енергијом је одређен учешћем процењених трошкова одржавања 
функционалности система даљинског грејања у укупним фиксним 
трошковима предузећа, а на основу вишегодишњих података из Извештаја 
о пословању јавног предузећа које је Град Ниш основао за обављање 
комуналне делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном 
енергијом. 
 На основу наведеног Секретаријат за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај израдио је нацрт Правилника о одређивању 
фиксног дела цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом 
којима је извршена обустава испоруке топлотне енергије. 

 
 
 

          ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ  ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

 
СЕКРЕТАР 

 
            Владислава Ивковић  
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