
  
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 
124/2016 и 144/2016), Градско веће Града Ниша, на седници одржаној                 
31.10.2018. године,  донело је 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 

1. Препоручује се ЈКП „Градска топлана“ Ниш да свим 
корисницима, који спадају у групу физичких лица у објектима колективног 
становања, којима је месечна специфична потрошња топлотне енергије већа 
од утврђене граничне вредности, обрачун задужења за даљинско грејање у 
варијабилном делу врши на основу месечне специфичне потрошње која не 
прелази утврђену граничну вредност. 

Гранична вредност месечне специфичне потрошње, утврђује се 
увећањем просечне месечне специфичне потрошње топлотне енергије свих 
корисника у објектима колективног становања прикључених на 
дистрибутивну мрежу ЈКП „Градска топлана“ Ниш, за 20%. 

2. Ова препорука се односи на грејну сезону 2018/2019. 
 
Број: 1301-17/2018-03 

          У Нишу,  31.10.2018. године 
 
 
 
                                   ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
                                                                                               Председник 
 
                                                                                          Дарко Булатовић 
 
 
 
 
 

 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 ЈКП „Градска топлана“ Ниш је од грејне сезоне 2013/14, на целој 
територији града Ниша започела са обрачуном и наплатом задужења за 
даљинско грејање према утрошку испоручене количине топлотне енергије.  
 Овакав начин обрачуна и наплате задужења је код одређеног броја 
корисника довео до умањења трошкова за даљинско грејање, али је 
истовремено дошло и до знатног увећања  трошкова код појединих 
корисника чији стамбени објекти због лошег стања у погледу енергетске 
ефикасности, за последицу имају високу специфичну потрошњу топлотне 
енергије.  
 На смањење трошкова грејања, може се утицати уградњом опреме за 
утврђивање индивидуалне потрошње, као и дугорочним инвестицијама у 
циљу унапређења квалитета стамбених објеката за шта су потребна значајна 
финансијска средства.  

Имајући у виду наведено, Градско веће Града Ниша препоручује 
енергетском субјекту да својим учешћем у покривању дела трошкова за 
испоручену топлотну енергију, помогне овој категорији корисника. 

Овај Закључак је Градско веће доносило и у ранијим годинама. 
 Прихватањем препоруке ЈКП „Градска топлана“ Ниш би по завршетку 
месечног обрачунског периода утврдила граничну вредност специфичне 
потрошње топлотне енергије, увећањем просечне месечне специфичне 
потрошње топлотне енергије свих корисника у објектима колективног 
становања прикључених на дистрибутивну мрежу ЈКП „Градска топлана“ 
Ниш за 20%. У случају прекорачења граничне вредности специфичне 
потрошње, ЈКП „Градска топлана“ Ниш ће за наведене кориснике из 
сопствених прихода обезбедити потребна финансијска средства.  
 
 
  
  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 
 

          СЕКРЕТАР 
 

        Владислава Ивковић 
 
 


