
3 .  
 
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, с.р. 

 


