
На основу члана 25. и 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 10.11.2016. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

Даје се сагласност на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш, број 6679/3 од 16.09.2016. године, о утврђивању цене 
топлотне енергије за грејну сезону 2016/2017 и то у делу којим се утврђује 
варијабилни део цене топлотне енергије за крајње купце којима се 
топлотна енергија обрачунава по измереној испорученој количини топлотне 
енергије у износу од 5,21 дин/kWh. 

Не даје се сагласност на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш, број 6679/3 од 16.09.2016. године, о утврђивању цене 
топлотне енергије за грејну сезону 2016/2017 и то у делу којим се утврђује 
фиксни део цене топлотне енергије у износу од 29,88 дин/m2 . 

Утврђује се фиксни део цене топлотне енергије за крајње купце 
којима се топлотна енергија обрачунава по измереној испорученој количини 
топлотне енергије у износу од 28,26 дин/m2. 

 
II 

Разлика између предложене и утврђене цене топлотне енергије за 
фиксни део надокнадиће се реализацијом планираних уштеда у фиксним 
трошковима ЈКП ''Градска топлана'' Ниш започетих спровођењем Плана 
рационализације пословања ЈКП ''Градска топлана'' Ниш донетог Одлуком 
Надзорног одбора, број 1046/1 од 05.02.2015. године, као и континуираним 
предузимањем активности препорученим Закључком у вези са 
организацијом рада и мерама штедње у јавном сектору Града Ниша, број 
811-2/2016-03 од 22.07.2016. године. 
 

III 
 Утврђене цене из тачке I овог решења усклађиваће се по испуњењу 
услова прописаних Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање 
цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. 



 
 

IV 
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Градског већа 

Града Ниша број 1574-3/2015-03 од 08.10.2015. године у делу којим је 
утврђен фиксни део цене топлотне енергије за крајње купце („Службени 
лист Града Ниша“, број 78/2015) и Решење Градског већа Града Ниша број 
1052-4/2016-03 од 19.08.2016. године („Службени лист Града Ниша“, број 
95/2016). 

V 
Решење Градског већа Града Ниша и  Oдлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Градска топлана“ Ниш, број 6679/3 од 16.09.2016. године објавити у 
„Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
Број: 1643-3/2016-03 
У Нишу, 10.11.2016. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
                              ПРЕДСЕДНИК 
 
 
                    Дарко Булатовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања 

крајњег купца топлотном енергијом прописано је да је енергетски субјект 
дужан је да до 1. септембра текуће године поднесе надлежном органу 
писани захтев за одобравање цена топлотне енергије за наступајућу грејну 
сезону. Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш је, Одлуком број 
6679/3 од 16.09.2016. године, у складу са наведеном Методологијом утврдио 
цену топлотне енергије за крајње купце којима се топлотна енергија 
обрачунава по измереној испорученој количини топлотне енергије и то за 
варијабилни део у износу од 5,21 дин/kWh и за фиксни део у износу од 29,88 
дин/m2, која би се примењивала на грејну сезону 2016/2017.  

Почетна цена за претходну грејну сезону износила је за варијабилни 
део 5,53 дин/kWh, а за фиксни део 28,26 дин/m2. Цена фиксног дела није се 
мењала током претходне грејне сезоне, док је цена варијабилног дела више 
пута мењана у складу са повећањем, односно смањењем цене енергената, 
тако да је на крају прошлогодишње грејне сезоне цена варијабилног дела 
износила 3,91 дин/kWh, а ова цена се и тренутно примењује. 

Саветодавно тело је, у складу са чланом 83. став 4. Закона о заштити 
потрошача („Службени гласник РС“, број 62/2014), Мишљењем број 6679/3 
од 16.09.2016. године, дало сагласност на наведену Одлуку. 

У складу са Законом о комуналним делатностима захтев за 
одобравање цене и Одлука Надзорног одбора објављени су на огласној табли 
и на сајту Града Ниша дана 29.09.2016. године.  

У складу са препорукама Градског већа које се односе на организацију 
рада и мере штедње у јавном сектору Града Ниша, а имајући у виду 
неповољан економски статус корисника даљинског грејања, израђен је 
Предлог решења којим се даје сагласност на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш о утврђивању цене топлотне енергије за крајње 
купце од 16.09.2016. године и то у делу којим се утврђује варијабилни део 
цене топлотне енергије за грејну сезону 2016/2017 у износу од 5,21 дин/kWh, 
док није дата сагласност на предложену цену фиксног дела у износу од 29,88 
дин/m2 и утврђен је фиксни део цене топлотне у износу од 28.26 дин/m2. 

Недавање сагласности на предложену цену фиксног дела од 29,88 
дин/m2, практично представља задржавање цене од 28,26 дин/m2 која је 
важила за целу претходну грејну сезону, док је давање сагласности на 
предложену цену варијабилног дела неопходно имајући у виду да ова цена 
по својој структури директно прати тржишну цену енергената.  

Правни основ за доношење решења Градског већа садржан је у  
Уредби  о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег 
купца топлотном енергијом, која прописује овлашћење надлежног органа (у 
конкретном случају Градског већа) да у случају неодобравања  предложене 



цене топлотне енергије исти утврђује цену топлотне енергије и доноси 
одлуку о накнади разлике између предложене и одобрене цене. 

У том смислу, тачком II Решења, одређено је да ће се  разлика између 
предложене и утврђене цене за фиксни део, надокнадити реализацијом 
планираних уштеда у фиксним трошковима ЈКП ''Градска топлана'' Ниш, 
започетих спровођењем Плана рационализације пословања који је донео 
Надзорни одбор предузећа дана 05.02.2015. године, а којим се планира 
повећање процента наплате потраживања кроз ефикаснију сарадњу са 
судовима, редуковање трошкова потрошног материјала и услуга, 
одговорније понашање запослених, корекција зарада запослених, 
максимално смањење свих трошкова пословања као што су службена 
путовања, репрезентација, јубиларне награде, смањење трошкова за воду и 
енергенте коришћењем сопственог извора. Ова разлика надокнадиће се и 
континуираним предузимањем активности препорученим Закључком у вези 
са организацијом рада и мерама штедње у јавном сектору Града Ниша број 
811-2/2016-03 од 22.07.2016. године. 

 На овај начин испоштована су и начела за одређивање цене 
комуналних услуга прописана чланом 25. Закона о комуналним 
делатностима, а нарочито начело довољности цене да покрије пословне 
расходе и усаглашености цена комуналних услуга са начелом 
приступачности, водећи истовремено рачуна да цена буде сразмерна са 
трошковима пружања комуналне услуге  производње и дистрибуције 
топлотне енергије. 

Сходно свему наведеном, предложено је доношење решења као у 
диспозитиву. 

 
 

       УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
У Нишу, 
новембра 2016. године 
                       НАЧЕЛНИК 
 
 

       Миодраг Брешковић 
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