
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008) и члана 114. и 115. Пословника Скупштине Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 100/2008-пречишћен текст), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 23.09.2015. године, подноси 
 

АМАНДМАН   I I 
НА  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРОИЗВОДЊЕ, 
ДИСТРИБУЦИЈЕ И СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ  

 
 I У Предлогу одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом, утврђеног Решењем Градског већа Града Ниша, 
број 1471-51/2015-03 од 17.09.2015. године, члан 63. мења се и гласи: 
 

''Члан 63. 

Купац може поднети захтев за привремену обуставу испоруке топлотне 
енергије у периоду ван грејне сезоне, а најкасније 45 дана пре почетка нове грејне 
сезоне. 

Енергетски субјект ће купцу привремено обуставити испоруку топлотне 
енергије за објекат или стамбену/пословну јединицу уколико купац уз захтев достави 
изјаву: 

- да је обавестио Скупштину станара о свом захтеву за привремену обуставу 
испоруке топлотне енергије; 

- да је упознао Скупштину станара са избором привременог решења за 
загревање своје стамбене/пословне јединице који не сме угрозити безбедност 
осталих станара, као ни функционалност зграде; 

- да прихвата проверу грејних инсталација у свом објекту или 
стамбеној/пословној јединици када Скупштина станара или енергетски субјект 
затраже.  

Купац топлотне енергије из става 1 овог члана је дужан да исплати дуговање 
или са енергетским субјектом уговори исплату дуга за даљинско грејање који је 
настао до привремене обуставе испоруке топлотне енергије. 

Енергетски субјект неће наплатити кориснику трошкове за реализацију 
привремене обуставе испоруке топлотне енергије која се врши на начин дефинисан 
овим чланом, односно трошкове за реализацију поновне испоруке топлотне 
енергије.'' 

 
 II  Овај амандман постаје саставни део Предлога одлуке о условима и начину 
производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  
 Чланом 26. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
(''Службени лист Града Ниша'', 125/2008), прописано је да уколико Веће улаже 
амандман на предлог акта који је упутило Скупштини Града, обрађивач тог акта је 
дужан да за потребе Већа припреми предлог амандмана. 



Градско веће Града Ниша на 145. седници утврдило је Предлог одлуке о 
условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. 
 Полазећи од значаја одредби Предлога одлуке о условима и начину 
производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, које се тичу услова 
за привремену обуставу, а који су прописани чланом 63., овим Амандманом 
прцизније су формулисане одредбе којима се прописује садржина прилога који се 
подносе уз захтев за привремену обуставу испоруке топлотне енергије у циљу 
ефикасније примене одредаба Одлуке. 
 Градско веће Града Ниша подноси овај Амандман, који постаје саставни део 
Предлога одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања 
топлотном енергијом. 
 
Број: 1501-2/2015-03 
У Нишу, 23.09.2015. године 
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