
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, број 88/2011), Уредбе о утврђивању Методологије за 
одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом 
(„Службени гласник РС“, број 63/2015), члана 27. Одлуке о комуналним 
делатностима („Службени лист Града Ниша“, број 32/2007-пречишћен текст, 
40/2007, 11/2009, 66/2010 и 5/2014-друга Одлука), члана 28. Одлуке о 
оснивању јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Ниш („Службени 
лист Града Ниша“, број 51/2013-пречишћен текст) и члана 48. Одлуке о 
условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном 
енергијом („Службени лист Града Ниша“, број 74/2015), 

Градско веће Града Ниша, на седници 13.04.2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Даје се сагласност на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш број 1839/2 од 10.03.2016. године и утврђује се варијабилни 
део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом,  у износу од 
4,63 дин/kWh, за кориснике даљинског грејања којима се топлотна енергија 
обрачунава по измереној испорученој количини топлотне енергије, са 
применом од 01.01. до 31.01.2016. године. 

 
II 

Даје се сагласност на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш број 1839/1 од 10.03.2016. године и утврђује се цена 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом према јединици 
површине грејаног простора у износу од 941,02 дин/m2 на годишњем 
нивоу, за све купце топлотне енергије - кориснике стамбеног простора у 
објектима колективног становања, где не постоје техничке могућности 
за наплату према потрошњи. 

Обрачун цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом према 
јединици површине грејаног простора вршиће се фактурисањем у месечном 
износу од 78,42 дин/m2, на писани захтев корисника стамбеног простора у 
објектима колективног становања, где не постоје техничке могућности за 
наплату према потрошњи, са применом од 01.01. до 31.01.2016. године. 
 

III 
Даје се сагласност на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска 

топлана“ Ниш број 1839/4 од 10.03.2016. године и утврђује се варијабилни 
део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом,  у износу од 
4,69 дин/kWh, за кориснике даљинског грејања којима се топлотна енергија 
обрачунава по измереној испорученој количини топлотне енергије, са 
применом од 01.02.2016. године. 

 
 



IV 
Даје се сагласност на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска 

топлана“ Ниш број 1839/5 од 10.03.2016. године и утврђује се цена 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом према јединици 
површине грејаног простора у износу од 948,82 дин/m2 на годишњем 
нивоу, за све купце топлотне енергије - кориснике стамбеног простора у 
објектима колективног становања, где не постоје техничке могућности 
за наплату према потрошњи. 

Обрачун цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом према 
јединици површине грејаног простора вршиће се фактурисањем у месечном 
износу од 79,07 дин/m2, на писани захтев корисника стамбеног простора у 
објектима колективног становања, где не постоје техничке могућности за 
наплату према потрошњи, са применом од 01.02.2016. године. 

 
V 

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Градског већа 
Града Ниша број 83-5/2016-03 од 26.01.2016. године и Решење Градског већа 
Града Ниша број 83-6/2016-03 од 26.01.2016. године. 
 

VI 
Решење Градског већа Града Ниша, Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Градска топлана“ Ниш број 1839/2 од 10.03.2016. године, Одлуку 
Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 1839/1 од 10.03.2016. 
године, Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 1839/4 
од 10.03.2016. године и Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ 
Ниш број 1839/5 од 10.03.2016. године објавити у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 
Број: 456-8/2016-03 
У Нишу,  13.04.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                           ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 

 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш, Одлуком број 1839/2 од 

10.03.2016. године, предложио је Градском већу Града Ниша да утврди нову 
цену снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, за кориснике 
даљинског грејања којима се топлотна енергија обрачунава по измереној 
испорученој количини топлотне енергије за варијабилни део у износу од 
4,63 дин/kWh, са применом од 01.01.2016. године. До сада важећа цена 
износила је за варијабилни део 5,12 дин/kWh. 

Као разлог за корекцију цене варијабилног дела наведено је снижење  
цене енергента за јануар 2016. године тако да просечна пондерисана цена 
природног гаса са обрачунатим књижним одобрењем износи 37,29 дин/m3, а 
просечна пондерисана цена мазута износи 28,63 дин/m3. 

У складу са претходном Одлуком, Надзорни одбор ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш је Одлуком број 1839/1 од 10.03.2016. године, предложио 
Градском већу Града Ниша да утврди и нову цену снабдевања крајњег купца 
према јединици површине грејаног простора у износу од 941,02 дин/m2 на 
годишњем нивоу, односно 78,42 дин/m2 месечно, за све купце топлотне 
енергије - кориснике стамбеног простора у објектима колективног 
становања, где не постоје техничке могућности за наплату према потрошњи, 
са применом од 01.01.2016. године. До сада важећа цена износила је 1004,72 
дин/m2 на годишњем нивоу, односно 83,73 дин/m2 месечно.  

Наиме, разлог за корекцију ове цене је снижење цене варијабилног 
дела са 5,12 дин/kWh на 4,63 дин/kWh. Наведена цена према јединици 
површине грејаног простора утврђена је тако што се јединична цена 
варијабилног дела од 4,63 дин/kWh помножи са средњом специфичном 
годишњом потрошњом топлотне енергије од 130,00 kWh/ m2 и тако 
добијеном производу се дода годишњи износ јединичне цене фиксног дела 
од 339,12 дин/ m2 (12 x 28.26 дин/m2). 

Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш, Одлуком број 1839/4 од 
10.03.2016. године, предложио је Градском већу Града Ниша да утврди нову 
цену снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, за кориснике 
даљинског грејања којима се топлотна енергија обрачунава по измереној 
испорученој количини топлотне енергије за варијабилни део у износу од 
4,69 дин/kWh, са применом од 01.02.2016. године.  

Као разлог за корекцију цене варијабилног дела наведено је повећање  
цене енергента за фебруар 2016. године тако што је просечна пондерисана 
цена природног гаса повећана за 1,06% (са 37,29 дин/m3 на 37,69 дин/m3), а 
просечна пондерисана цена мазута повећана за 6,27% (са 28,63 дин/кг на 
30,54 дин/кг). 

У складу са претходном Одлуком Надзорни одбор ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш је Одлуком број 1839/5 од 10.03.2016. године, предложио 
Градском већу Града Ниша да утврди нову цену снабдевања крајњег купца 
према јединици површине грејаног простора у износу од 948,82 дин/m2 на 
годишњем нивоу, односно 79,07 дин/m2 месечно, за све купце топлотне 



енергије - кориснике стамбеног простора у објектима колективног 
становања, где не постоје техничке могућности за наплату према потрошњи, 
са применом од 01.02.2016. године.  

Наиме, разлог за корекцију ове цене је повећање цене варијабилног 
дела са 4,63 дин/kWh на 4,69 дин/kWh. Наведена цена према јединици 
површине грејаног простора утврђена је тако што се јединична цена 
варијабилног дела од 4,69 дин/kWh помножи са средњом специфичном 
годишњом потрошњом топлотне енергије од 130,00 kWh/ m2 и тако 
добијеном производу се дода годишњи износ јединичне цене фиксног дела 
од 339,12 дин/ m2 (12 x 28.26 дин/m2). 

У складу са Законом о комуналним делатностима захтеви за 
одобравање цене и наведене одлуке Надзорног одбора објављене су на 
огласној табли  и на сајту Града Ниша.   

Правни основ за доношење решења Градског већа садржан је у  
Уредби  о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег 
купца топлотном енергијом, која у поглављу XI Услови и правила за 
промену цена топлотне енергије прописује да у току грејне сезоне, 
енергетски субјект има право да предложи надлежном органу промене цена 
топлотне енергије за крајње купце, као и да тај предлог мора да буде 
образложен и да садржи све податке који су потребни да надлежни орган 
процени основаност предлога. Предлог за промену цене топлотне енергије 
због пораста варијабилног дела цене може да буде поднет у случају када се 
укупна цена енергента повећа за више од 3%, а обавезно уколико се смањи 
за више од 5%. 

Саветодавно тело је, у складу са чланом 83. став 4. Закона о заштити 
потрошача („Службени гласник РС“, број 62/2014), Мишљењем број 1835/2 
од 10.03.2016. године и Мишљењем број 1835/1 од 10.03.2016. године , дало 
сагласност на предлоге одлука.  

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је,  
разматрајући наведене одлуке, констатовала да су достављени акти у складу 
са прописима који регулишу процедуру доношења, те  је имајући у виду 
наведено, израђено решење као у диспозитиву. 

 
       УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
У Нишу,          
април 2016. године        НАЧЕЛНИК 
                   
 

            Миодраг Брешковић  
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