
На  основу  члана  28.  Закона  о  комуналним  делатностима  („Службени
гласник  РС“,  број  88/2011),  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) и  члана 59.  Одлуке  о  условима  и  начину
снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Ниша“,  број 6/2014 и
10/2015),

Градско Веће Града Ниша, на седници 30.03.2015. 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 за варијабилни
део, број 1531/2 од 21.02.2015. године.

II

Доношењем овог  Решења престаје  да  важи Решење Градског  Већа  Града
Ниша о давању сагласности на Одлуку Надзорног Одбора ЈКП „Градска топлана“
о  утврђивању  цене  грејања, број  1945-32/2014-03  од  20.12.2014.  године
(„Службени лист  Града  Ниша“,  број  105/2014) у  делу  који  се  односи  на  цену
варијабилног дела.

III

Решење  и  Одлуку  Надзорног  одбора  ЈКП  „Градска  топлана“ Ниш, број
1531/2 од 21.02.2015. године објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 427-21/2015-03
У Нишу, 30.03.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



О б р а з л о ж е њ е

Надзорни  одбор  ЈКП  „Градска  топлана“  Ниш,  Одлуком  број  1531/2  од
21.02.2015. године, утврдио је цену производње и испоруке топлотне енергије за
варијабилни део  и исту доставио Управи за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај на разматрање и даљи поступак. Чланом 4 Одлуке прописано је да ова
Одлука ступа на снагу даном доношења.

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. Чланом 59. Одлуке
о условима и  начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града
Ниша“,  број  6/2014  и  10/2015),  између  осталог  је  прописано  да  промена  цене
топлотне енергије може да ступи на снагу и пре добијања сагласности надлежног
органа Града,  уколико дође до промене цене енергената  која  утиче на промену
јединичне цене за испоручену топлотну енергију.

Цена  производње  и  испоруке  топлотне  енергије  за  кориснике  даљинског
грејања састоји се од цене грејне површине исказане у дин/m2/месец (фиксни део)
и цене испоручене количине топлотне енергије исказане у дин/kWh (варијабилни
део). Фиксни део обухвата трошкове пословања енергетског субјекта  који настају
у току календарске године, а који нису директно зависни од количине произведене
топлотне енергије и то: трошкове бруто зарада, трошкове пореза и доприноса на
терет послодавца, трошкове амортизације, трошкове премије осигурања, трошкове
платног  промета  и  обједињене  наплате,  трошкове  Надзорног  одбора  и  друге.
Варијабилни део обухвата трошкове енергетског субјекта који настају у процесу
производње  и  дистрибуције  топлотне  енергије,  а  који  су  директно  зависни  од
количине  произведене  топлотне  енергије  и  то:  трошкове  горива,  трошкове
потрошене електричне енергије у процесу производње и дистрибуције топлотне
енергије, трошкове утрошка воде и хемијске припреме воде и остале непоменуте
трошкове  везане  за  производњу  и  дистрибуцију  топлотне  енергије,  а  који  су
дефинисани Законом о рачуноводству и ревизији (контни оквир).

Последња промена цене производње и испоруке топлотне енергије извршена
је  Одлуком  о  утврђивању  цене  производње  и  испоруке  топлотне  енергије,
Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 8866/2 од 20.11.2014. године,
којом је  цена  производње  и  испоруке топлотне  енергије  утврђена  у  износу  од
28,26 дин/m2 за фиксни део, односно 6,26 дин/kWh за варијабилни део и на исту је
Градско веће Града Ниша, Решењем  број 1945-32/2014-03 од 20.12.2014. године
(„Службени лист Града Ниша“, број 105/2014), дало сагласност.

Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш, Одлуком о утврђивању цене
производње  и  испоруке  топлотне  енергије,  број  1531/2  од  21.02.2015.  године,
утврдио  је  цену  производње  и  испоруке  топлотне  енергије  у  износу  од  7,53
дин/kWh за варијабилни део, што представља повећање цене наведене комуналне
услуге.  Као разлози за корекцију цене варијабилног дела наведени су повећање



цене  природног  гаса  са 42,75  дин/м3  на  53,14 дин/м3,  која  улази  у  обрачун
јединичне цене варијабилног дела у складу са  Правилником о методологији  за
формирање цена топлотне енергије („Службени лист Града Ниша“, број 72/2014).
Одлука о утврђивању цене производње и испоруке топлотне енергије, број 8866/2
од 20.11.2014. године,  којом је утврђена цена за  фиксни део у  износу од 28,26
дин/m2 остаје на снази из разлога што није дошло до промене вредности улазних
параметара који  чине структуру фиксног  дела  цене,  тако да  утичу  на промену
јединичних цена за више од 3%, како је прописано Правилником.

Наведена Одлука садржи све елементе дефинисане Тарифним системом за
обрачун и начин обрачуна испоручене топлотне енергије и услуга,  а на основу
оправданих варијабилних трошкова ЈКП „Градска топлана“ Ниш, утврђена је нова
цена производње и испоруке топлотне енергије за варијабилни део.

У складу са чланом 28. Закона о комуналним делатностима, захтев за давање
сагласности као и Одлука Надзорног одбора  ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број
1531/2  од  21.02.2015.  године са  образложењем  и  детаљном  структуром
предложене  цене  исказане  у  табеларном  приказу  нивелације  јединичне  цене
варијабилног  дела  за  период  01.02.2015.  године  (грејна  сезона  2014/2015),
објављени су дана 05.03.2015. године на огласној табли у седишту Града Ниша,
као и у електронском облику путем интернета 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), најкасније 30 дана пре почетка
примене промењених цена, јавно и унапред информисало потрошаче о изменама
цене  производње  и  испоруке  топлотне  енергије,  на  тај  начин  што  је дана
04.12.2014. године објавило обавештење о корекцији цене у коме је наведено да је
са  потписивањем  Уговора  о  приступу  европској  енергетској  заједници  2005.
године,  Република Србија  прихватила  услове  у  којима  више  нема регулисаних
цена енергента  за  енергетске субјекте.  Почев  од 1.1.2015.  ступиле су  на  снагу
одредбе  Уговора,  па  је  цена  гаса  тржишна  и  обрачунава  се  на  дан  издавања
фактуре за цео претходни месец, по цени кубика гаса важећој у том тренутку и
важећем  курсу  долара  на  конкретни  дан.  У  складу  са  новим  условима  и  ЈКП
,,Градска  топлана“,  као  енергетски  субјекат,  је  принуђена  да  цене  грејања
усклађује месечно са тржишним условима енергента који користи у преко 90%
својих капацитета. Одлука Надзорног одбора, број  1531/2 од 21.02.2015. године
објављена је са даном доношења на сајту ЈКП ,,Градска топлана“.

Саветодавно  тело  је,  у  складу  са  чланом  83. став  4. Закона  о  заштити
потрошача,  Мишљењем,  број  1803/2 од  27.02.2015.  године,  дало  сагласност  на
предлог  Одлуке  у  делу износа цене варијабилног  дела. Саветодавно  тело
разматрало  је  и  мишљење  члана Саветодавног  тела,  представника  Центра за
заштиту потрошача ''Форум''  –  Ниш, у коме је  наведено да је  члан 4 наведене
Одлуке у супротности са чланом 88 Закона о заштити потрошача, који је обавезао
трговца да о промени цене обавести потрошаче најкасније 30 дана пре почетка
њене примене, а у вези са самим повећањем цене услуге доставио је став Центра
за заштиту потрошача ''Форум'' дат у саопштењу за јавност од 26.02.2015. године.
Ценећи ове примедбе, а имајући у виду број чланова Саветодавног тела донето је



Мишљење којим је  дата  сагласност на предложену промену цене варијабилног
дела.

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,
марта 2015. године

         НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић




















