6.
На основу Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца
топлотном енергијом („Сл.гласник РС“, бр. 63/2015), и члана 33. пречишћеног текста Статута
ЈКП “Градска топлана“, Ниш бр.322/1 од 19.01.2016.године,
Надзорни одбор на 62. редовној седници, одржаној
24. новембра 2016. године, донео
је следећу
ОДЛУКУ
1.
Предлаже се Градском већу Града Ниша да утврди вредност специфичне годишње
потрошње топлотне енергије у износу од 130,00 кWh/m2, закупце у објектима колективног
становања.
2.
По утврђивању вредности специфичне годишње потрошње топлотне енергије од стране
Градског веће Града Ниша, одлуку објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.
3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања а примењиваће се почев од
наредног дана од дана објављивања.
4.
Ова одлука се не примењује на кориснике пословног простора и на кориснике у
индивидуалним стамбеним објектима.
5.
Ова одлука примењиваће се искључиво за грејну сезону 2016/2017.
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5.
На основу 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) и члана 28. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа ''Градска
топлана'' Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 51/2013-пречишћен текст и 135/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници од 14. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Усваја се предлог енергетског субјекта ЈКП ''Градска топлана'' Ниш донет Одлуком Надзорног
одбора, број 8618/2 од 24.11.2016. године и утврђује вредност специфичне годишње потрошње
топлотне енергије у износу од 130,00 kWh/m2 за све купце топлотне енергије - кориснике стамбеног
простора у објектима колективног становања, где не постоје техничке могућности за наплату према
потрошњи.
II
Ово решење примењује се за грејну сезону 2016/2017.

III
Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града Ниша, број
1731-24/2015-03 од 06.11.2015. године („Службени лист Града Ниша“, број 86/2015).
IV
Решење Градског већа Града Ниша и Одлуку Надзорног одбора, број 8618/2 од 24.11.2016.
године, објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 1909-20/2016-03
У Нишу, 14.12.2016. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник
Дарко Булатовић,с.р.

