
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА ¨ФОРУМ¨ - НИШ 
Ул. Цара Душана бр. 54, ” Душанов базар”,  

II спрат, локал 220, 18.000 Ниш 

Teл. 018 / 525 – 040, 064 / 11 – 97 – 301  

www.forum-nis.org.rs , forumnis@mts.rs       

 ___________________________________________________________________ 
                                                              

ОТВОРЕНО  ПИСМО  ГРАДОНАЧЕЛНИЦИ  ГРАДА  НИША 

 

Критеријум за доделу субвенција за  

енергетску ефикасност. ПРЕДЛОГ.- 

 

Поштована госпођо Сотировски, 

 

Обраћам Вам се као представник потрошача у Саветодавном телу ЈКП Градска топлана са 

циљем обезбеђивања праведности и оправданости доделе субвенција грађанима за енергетску 

ефикасност.  

Свакако, да право на субвенцију за енергетску ефикасност имају сви грађани и сви могу да 

поднесу молбу за доделу субвенције. Међутим, мора бити одређен критеријум за приоритете у 

додели субвенција, како би се смањио утицај појединаца, а грађанима били познати разлози за 

праведну доделу субвенција.   

Познато је да у Нишу постоје велике разлике између стамбених зграда у специфичној 

потрошњи топлотне енергије (kWh/m2). Та разлика је огромна и креће се од 20 kWh/m2 до преко 

130 kWh/m2, што је доказ да поједине стамбене зграде емитују топлотну енергију у околину, што 

сем великих рачуна за утрошену топлотну енергију има и штетан утицај и на животну средину.  

Због овакве ситуације, а у циљу изједначавања рачуна за грејање корисника услуге 

даљинског грејања, ЈКП Градска топлана је донела одлуку да се при обрачуну утрошка топлотне 

енергије узима просечан утрошак топлотне енергије увећан за 20% и на тај начин је трошак 

ненаплаћене топлотне енергије пренела на себе.  

У циљу смањења разлика у специфичној потрошњи топлотне енергије између стамбених 

зграда и смањења губитака топлотне енергије, као и смањења утицаја на животну средину, 

предлажем да предност у добијању субвенција за енергетску ефикасност имају стамбене зграде са 

највећом специфичном потрошњом топлотне енергије. (kWh/m2).  

Подаци о специфичним потрошњама топлотне енергије свих стамбених зграда у Нишу се 

налазе у ЈКП Обједињена наплата, а сваки грађанин тај податак добија у месечном рачуну који 

добије од ЈКП Обједињена наплата.  

Сматрам да је овај критеријум правичан и оправдан, јер његовом применом добијају сви: 

Грађанима се смањују рачуни за грејање, ЈКП градска топлана смањује губитке због ненаплаћене 

произведене топлотне енергије, а смањује се и негативан утицај на животну средину. 

Очекујући разумевање, срдачно Вас поздрављам! 
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