
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 05.02.2013. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш за 2013. годину. 

II  Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш за 2013. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града

III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Милутин Илић, вршилац дужности директора ЈКП „Градска топлана“ 
Ниш.

Број: 175-9/2013-03
У Нишу, 05.02.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", бр. 119/2012)  и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008),

Скупштина  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  _________.  године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

I

Даје  се  сагласност  на  Програм  пословања  ЈКП  "Градска  топлана" 
Ниш  за  2013.  годину,  усвојен  од  стране  Управног  одбора  ЈКП  "Градска 
топлана" Ниш, Одлуком број 780/1 од 31.01.2013. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Градска топлана" 
Ниш,  Управи за  комуналне делатности, енергетику и саобраћај  и Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: _____________

У Нишу, ___________. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

 Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Управни  одбор  ЈКП  "Градска  топлана"  Ниш,  Одлуком  број  780/1  од 
31.01.2013.  године,  усвојио је  Програм пословања за 2013. годину и исти је 
достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи 
поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача. 

Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану  50. 
Закона о јавним предузећима  („Службени гласник РС“, број 119/2012),  који 
прописује  обавезу  доношења  годишњег  програма  пословања  за  сваку 
календарску  годину,  за  свако  јавно  предузеће,  као  и  обавезне  елементе 
програма. 

Програм пословања обухвата: Профил предузећа, Основе за израду плана 
за  2013.  годину,  Маркетинг  стратегију,  План производње и  дистрибуције 
топлотне енергије, Кадрове, Финансијски план, Инвестициони план, Закључак 
и Прилоге.

ЈКП  „Градска  топлана“  Ниш  је  највећи  и  најзначајнији  произвођач  и 
испоручилац топлотне енергије у Граду Нишу и као основни циљ има ширење 
мреже  топлификације  и  прикључења  нових  корисника  на  топлодалеководну 
мрежу.

Окружење у којем Топлана послује је врло специфично, са једне стране су 
добављачи  за  енергенте  (Југоросгаз  Београд,  Нис  петрол  Београд,  ЕД 
Југоисток) са којима се уговарају услови испоруке и плаћања енергената, и чија 
цена зависи од кретања цене на светском тржишту, и с друге стране велики број 
потрошача са фактурисањем и наплатом дефинисаним Одлуком о производњи 
и снабдевању топлотном енергијом.

Програм  пословања  за  2013.  годину  садржи  и  План  промотивних 
активности  и  критеријуме  за  коришћење  средстава  за  помоћ, спортске 
активности, трошкове репрезентације, донаторства и спонзорстава.

План  производње  и  дистрибуције  топлотне  енергије  полази  од  процене 
остварења у 2012. години у износу од 945.000 GJ, а за 2013. годину планира се 
производња од 960.000 GJ, што представља увећање од 1,59%. У 2013. години 
планирају  се  активности  и  инвестициона  улагања  у  ревитализацију 
дистрибутивног система и реализација пројекта KfW IV. 

У 2013. години,  планирају се приходи у износу од 2.517.338.474,12 динара 
што представља повећање за 19,58 % у односу на процењене приходе за 2012. 
годину, а расходи се планирају у износу од 2.517.338.474,12 динара, тако да се 
не планира остварање губитака. У структури укупних прихода највеће учешће 
од 91,05% имају пословни приходи док у структури укупних  расхода највеће 
учешће од 81,02% пословни расходи.

ЈКП "Градска топлана" Ниш за 2013. годину планира инвестиције у износу 
од 126.002.000,00 динара и то за набавку постројења и опреме 109.302.000,00 
динара,  и  за  адаптацију,  санацију  и  реконструкцију  грађевинских  објеката 
16.700.000,00 динара. 



Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
је на поменути Програм доставила мишљење број 11- 157/2013 од  04.02.2013. 
године.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је разматрајући 
достављени  Програм,  утврдила  да  је  исти  сачињен  у  складу  са  важећим 
законским прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ – НАЧЕЛНИК 
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Миодраг Брешковић


