
Записник са састанка са представницима скупштина станара 

 

У понедељак, 27. Априла 2015, у Градском већу, са почетком у 13:00 часова, одржан је састанак  

представника скупштина станара , са чланом Градског већа за комуналне делатности и енергетику, 

директором ЈКП “Градска топлана” Ниш, и представником Одсека за енергетику из Управе за 

комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 

Састанку су присуствовали: 

1. проф.др Ђокица Јовановић, представник скупштина станара;  

2. Саша Костић, представник скупштина станара; 

3. Драган Перић, представник скупштина станара;  

4. Зоран Ристић, представник скупштина станара; 

5. Милош Банђур, члан Градског већа;  

6. Слободан Максимовић, директор ЈКП „Градска топлана“; 

7. Бојан Гајић, самостални стручни сарадник Управе за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај. 

Трајање састанка: 2 сата и 15 мин 

На састанку су размотрени захтеви које су, иницијално 26 скупштина станара крајем марта 2015, 

упутиле градским институцијама, а који се односе на цену услуге даљинског грејања и друга 

питања од интереса за кориснике. 

На састанку је закључено следеће: 

1. Обе стране су потпуно сагласне да сви подаци  везани за пословање ЈКП “Градска топлана” 
Ниш морају бити доступни корисницима и јавности.  Методологија за формирање цене 
услуге даљинског грејања и обрачун цене морају бити транспарентни и доступни 
корисницима. Све напред наведено, подаци који се тичу пословања предузећа, 
методологија за формирање цене и обрачун цене налазе се на сајту ЈКП “Градска топлана” 
Ниш; 

2. Градско веће, ресорна управа и ЈКП “Градска топлана” Ниш спремни су да на захтев  
корисника (скупштина станара) истима доставе и друге податке и информације у циљу 
потпунијег информисања И бољег међусобног разумевања;  

3. Град уверава кориснике да се за обрачун цене користе само оправдани трошкови 
пословања ЈКП “Градска топлана” Ниш који су прописани  методологијом;  

4. Представници Града не споре могућност субвенционисања цене топлотне енергије за 
категорије корисника слабог материјалног стања који нису обухваћени  важећим 
критеријумима. Ово је питање социјалне политике Града чији оквир дефинишу могућности 
градског буџета; 

5. Град подржава грађанску иницијативу која има за циљ контролу пословања јавних 
предузећа; 

6. Град ће изменити регулативу из области услуге даљинског грејања, са циљем да је 
прилагоди одређеним захтевима корисника. Град ће омогућити искључење корисника са 



система даљинског грејања, под одређеним условима и уколико је искључење технички 
изводљиво;  

7. Планираним изменама у тарифном систему, које треба усвојити до почетка грејне сезоне,  
Град ће стимулисати кориснике да остану у систему, да управљају сопственим трошковима 
за топлотну енергију, и да загревање просторија комбинују са другим доступним видовима 
енергије, уколико процене да им је то исплативије; 

8. Управа је спремна да представницима иницијативе, после 15. маја 2015. изврши 
презентацију измена у градској регулативи које се односе на услугу даљинског грејања. 
   

Градско веће, управа и ЈКП “Градска топлана” залажу се за конструктиван дијалог са корисницима 

услуге даљинског грејања у циљу решавања спорних питања и бољег међусобног разумевања. 

 

У Нишу:  

Дана: 27.04.2015.год. 

 

Представници града Ниша: 

 

Проф. др Милош Банђур 

 

Слободан Максимовић 

 

Бојан Гајић 


