
 
 
 
 

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

Ниша“, број 88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 06.11.2015. године,  
донело је 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 

1. Препоручује се енергетском субјекту - ЈКП „Градска топлана“ Ниш, 
да за кориснике стамбеног простора у објектима колективног становања, чија 
је специфична потрошња, због ниже енергетске ефикасности објеката, изнад 
просечне месечне специфичне потрошње топлотне енергије увећане за 20%, 
трошкове даљинског грејања у делу више испоручене топлотне енергије 
финансира из сопствених прихода.   
 

2. Ова препорука се односи на грејну сезону 2015/2016. 
 
 
 
Број: 1731-46/2015-03 
У Нишу, 06.11.2015. године 
 
 
                                   ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
                                                                                          Председник 
 
 
                                                                               Проф. др Зоран Перишић 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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 започела са обрачуном и наплатом утрошене топлотне 
енергије из даљинског грејања по потрошњи. Овакав начин обрачуна и 
наплате представља први корак у процесу одређивања индивидуалне 
потрошње корисника даљинског грејања. 
 Ова активност довела је до знатног увећања трошкова даљинског 
грејања код одређеног броја корисника чији су стамбени објекти, због лошег 
стања, енергетски неефикасни. 
 Имајући у виду чињеницу да овај део корисника, поред  уградње 
опреме за утврђивање индивидуалне потрошње, на смањење својих трошкова 
може утицати једино дугорочним инвестицијама у циљу унапређења 
квалитета стамбених објеката (замена столарије, изолација...) за шта су 
потребна значајна финансијска средства, Град Ниш препоручује енергетском 
субјекту да својим учешћем у покривању дела трошкова испоручене 
топлотне енергије,  помогне овој категорији корисника. 
 ЈКП „Градска топлана“ Ниш ће по завршетку сваког месеца утврдити 
просечну месечну специфичну потрошњу топлотне енергије свих корисника 
у објектима колективног становања. Овако утврђена вредност, увећана за 
20% ће се користити за утврђивање горње границе  специфичне потрошње 
топлотне енергије, чије прекорачење у смислу више испоручене топлотне 
енергије финансира енергетски субјекат из сопствених средстава. 
  
  

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 
                                                                                                 НАЧЕЛНИК 
                                                                           
 
                                                                                            Миодраг Брешковић 
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