
На  основу  члана  28.  Закона  о  комуналним  делатностима  („Службени
гласник  РС“,  број  88/2011)  и  чланa 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),

Градско Веће Града Ниша, на седници 28.10.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“
Ниш о утврђивању цене производње и испоруке топлотне енергије, број 6231/3
од 03.09.2014. године.

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Градског Већа Града
Ниша  о  давању  сагласности  на  Одлуку  Управног  Одбора  ЈКП  „Градска
топлана“ о утврђивању цене грејања број 1273-1/2013-03 од 30.08.2013. године
(„Службени лист Града Ниша“, број 68/2013).

III

Решење и Одлуку Надзорног одбора ЈКП  „Градска топлана“ Ниш број
6231/3 од 03.09.2014. године објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 1607-6/2014-03
У Нишу, 28.10.2014. 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 6231/3 од
03.09.2014. године, утврдио је цену производње и испоруке топлотне енергије
и исту доставио Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на
разматрање и даљи поступак.

Правни основ за  доношење предметне Одлуке садржан је  у  члану 28.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011) и
члану 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) , којима је прописано да одлуку о утврђивању цене доноси вршилац
комуналне  делатности  уз  сагласност  надлежног  органа  јединице  локалне
самоуправе.

Последња  промена  цене  производње  и  испоруке  топлотне  енергије
извршена  је  Одлуком  о  утврђивању  цене  грејања,  Управног  одбора  ЈКП
„Градска  топлана“  Ниш,  број  5810/2  од  26.08.2013.  године,  којом  је  цена
производње и испоруке топлотне енергије утврђена у висини од 29,23 дин/m2
за фиксни део, односно 6,13 дин/kWh за варијабилни део и на исту је Градско
веће  Града  Ниша  Решењем  број  1273-1/2013-03  од  30.08.2013.  године  дало
сагласност („Службени лист Града Ниша“, број 68/2013).

Надзорни  одбор  ЈКП  „Градска  топлана“  Ниш,  Одлуком  о  утврђивању
цене  производње  и  испоруке  топлотне  енергије,  број  6231/3  од  03.09.2014.
године утврдио је цену производње и испоруке топлотне енергије у висини од
26,48 дин/m2 за фиксни део, односно 5,95 дин/kWh за варијабилни део, што
представља  смањење  цене  наведене  комуналне  услуге.  Наведена  Одлука
садржи  све  елементе  дефинисане  Тарифним  системом  за  обрачун  и  начин
обрачуна  испоручене  топлотне  енергије  и  услуга  (  „Службени  лист  Града
Ниша“,  број  57/2014),  а  на  основу  оправданих  фиксних  и  варијабилних
трошкова ЈКП „Градска топлана“ Ниш, утврђена је цена производње и испоруке
топлотне енергије. Овако утврђене цене се примењују почев од грејне сезоне
2014/2015.

У  складу  са  чланом 28  Закона  о  комуналним  делатностима,  захтев  за
давање сагласности као и Одлука Надзорног одбора  ЈКП „Градска топлана“
Ниш,  број  6231/3  од  03.09.2014.  године  са  образложењем  и  детаљном
структуром   предложене  цене  исказане  у  табелама,  објављени  су  дана
10.09.2014.  године  на  огласној  табли  у  седишту  Града  Ниша,  као  и  у
електронском облику  путем интернета  дана  11.09.2014.  године  на  званичној
презентацији Града Ниша.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у складу са чланом 88 Закона о заштити
потрошача („Службени гласник РС“, број 62/2014) дужна да јавно и унапред
информише потрошаче  о  изменама  најкасније  30  дана  пре  почетка  примене



промењених  цена,  о  чему  је  доставила  изјашњење  да  су  корисници
информисани на конференцији за медије одржаној 11.07.2014. године.

Такође  се  и  Центар  за  заштиту  потрошача  ''Форум''  –  Ниш  својим
дописом од 01.10.2014. године изјаснио о варијабилним трошковима који утичу
на цену топлотне енергије као прихватљивим, а изнео примедбе на поједине
фиксне трошкове.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је,  разматрајући
достављену Одлуку, констатовала да је достављени акт 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,
септембра 2014. године

         НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић






