
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 и 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 
144/2016) 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 03.03.2017. године, 
доноси 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
 

I Градско веће Града Ниша  препоручује ЈКП „Градска топлана“ Ниш да у 
2017. години примењује нови начин наплате варијабилног дела даљинског 
грејања за кориснике који своје рачуне за даљинско грејање плаћају у 12 
месечних рата, и то: 

 
Месец Фактурисање 
јан 60% износа очитане потрошње за јануар месец 
феб 70% износа очитане потрошње за фебруар месец 
мар 70% износа очитане потрошње за март месец 

апр 
1/4 износа од 100% потрошње за април, 40% потрошње за јануар, 30% 
потрошње за фебруар и 30% потрошње за март 

мај 
1/4 износа од 100% потрошње за април, 40% потрошње за јануар, 30% 
потрошње за фебруар и 30% потрошње за март 

јун 
1/4 износа од 100% потрошње за април, 40% потрошње за јануар, 30% 
потрошње за фебруар и 30% потрошње за март 

јул 
1/4 износа од 100% потрошње за април, 40% потрошње за јануар, 30% 
потрошње за фебруар и 30% потрошње за март 

авг 
Износ у висини рачуна за месец  јули, што представља аконтацију за месец 
новембар 

сеп 
Износ у висини рачуна за месец  јули, што представља аконтацију за месец 
децембар 

окт 100% износа очитане потрошње за октобар месец 

нов 
Износ очитане потрошње за новембар умањен за  износ рачуна за  август 
месец 

дец 
Износ очитане потрошње за децембар  умањен за  износ рачуна за септембар 
месец 

 
II Закључак доставити: Служби начелника Градске управе, Секретаријату 

за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и ЈКП „Градска топлана“ Ниш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

У 2016.години примењивао се начин наплате варијабилног дела даљинског 
грејања за кориснике који своје рачуне за даљинско грејање плаћају у 12 
месечних рата, којим су аконтације у августу и септембру биле ниже, док су 
износи рачуна у новембру, а нарочито у децембру били високи.   

Предложени начин наплате варијабилног дела даљинског грејања је урађен 
на основу анализа из претходне 2016.године, а усаглашен је са ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш и ЈКП „Обједињена наплата“Ниш. 

Циљ доношења препоруке о примени новог начина наплате варијабилног 
дела даљинског грејања, за кориснике који своје рачуне за даљинско грејање 
плаћају у 12 месечних рата је равномернија расподела месечних накнада за 
варијабилни део даљинског грејања корисника.  

 
  
 

Број: 271-14/2017-03 
У Нишу,  03.03.2017. године 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
    ПРЕДСЕДНИК 
 
 

       Дарко Булатовић, дипл. правник 
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