6.
На основу Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег
купца топлотном енергијом ( „Сл.гласник РС“ бр. 63/2015), и члана 33 Статута ЈКП “Градска
топлана“ Ниш бр.03-322/1 од 19.01.2016..год.,
Надзорни одбор на 58. редовној седници одржаној дана 16.09.2016. године донео је
следећу
ОДЛУКУ
1.
Према важећој Методологији о утврђивању цена, утврђује се цена производње и испоруке
топлотне енергије , за кориснике даљинског грејања којима се топлотна енергија обрачунава по
измереној испорученој количини топлотне енергије
• За варијабилни део у висини од 5,21 дин/кWh
• за фиксни део у висини од 29,88 дин/м2
2.
Саставни део ове одлуке је Табела 8.Регулаторни извештај са прилозима:
-табела 1-Варијабилни трошкови
-табела 2 -фиксни трошкови
-табела 3-aмортизација
- табела 4-регулисана средства
-табела 5а-стопе приноса на регулисана средства
-табела 5б-позајмљени капитал
-табела 6 -остали приходи
-табела 7-корекциони елемент
3.
Одлуку о цени објавити у „Службеном листу Града Ниша“, по добијању сагласности Градског
већа Града Ниша.
4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања а примењиваће се за грејну
сезону 2016/2017.
Цена из чл.1 ове Одлуке, усклађиваће се, по испуњењу услова прописаних Уредбoм о
утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
(„Сл.гласник РС“ бр. 63/2015) .
5.
Даном почетка примене ове одлуке, престају да важе
• одлука o цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом за кориснике којима се
топлотна енергија обрачунава
по измереној количини топлотне енергије
бр.3601/1 од
11.05.2016.год.
• одлуке о цени снабдевања крајњег купца према јединици грејаног простора бр. 3601/2 од
11.05.2016.год.
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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
РЕШЕЊЕ
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/m 2 .
Утврђује се фиксни део цене топлотне енергије за крајње купце којима се топлотна енергија
2
обрачунава по измереној испорученој количини топлотне енергије у износу од 28,26 дин/m .
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“.
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