
 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 
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 37. став 2. мења се и гласи: 

 ''Уговор о снабдевању топлотном енергијом крајњи купац може отказати под 
следећим условима: 

- да је отказ дат у периоду ван грејне сезоне, а најкасније 45 дана пре почетка 
нове грејне сезоне; 

- да је на дан давања отказа измирио дуговања на име потрошене топлотне 
енергије, доспеле до дана отказа, осим ако је енергетски субјект покренуо 
одговарајући поступак ради наплате потраживања; 

- да су испуњени технички услови за отказ уговора од стране крајњег купца; 
Крајњи купац подноси енергетском субјекту елаборат којим доказује 
испуњеност техничких услова за отказ уговора. Посебним правилником управа 
надлежна за послове енергетике прописује техничке услове за отказ уговора и 
садржину елабората. 

- да је обавестио Скупштину станара о свом захтеву за отказ уговора;  

- да је упознао Скупштину станара са новим решењем за загревање своје 
стамбене/пословне јединице, које не сме угрозити безбедност станара и 
функционалност зграде; 

- да прихвата проверу грејних инсталација у свом објекту или 
стамбеној/пословној јединици на захтев Скупштине станара или енергетског 
субјекта.'' 

 
 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 отказ уговора о снабдевању топлотном енергијом од стране крајњег купца, а који 



су прописани чланом 37. став 2., овим Амандманом предложена је измена у смислу 
прецизирања терминологије, садржине правилника који доноси надлежна управа, а 
који се тиче техничких услова за отказ уговора и садржине елабората. Такође је 
уместо сагласности Скупштине станара, предложено обавештавање Скупштине 
станара о отказу уговора и упознавање са са новим решењем за загревање своје 
стамбене/пословне јединице, које не сме угрозити безбедност станара и 
функционалност зграде, као и прихватање провере грејних инсталација у свом 
објекту или стамбеној/пословној јединици на захтев Скупштине станара или 
енергетског субјекта. На овај начин поједностављени су услови за отказ уговора. 
 Градско веће Града Ниша подноси овај Амандман, који постаје саставни део 
Предлога одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања 
топлотном енергијом. 
 
Број: 1501-1/2015-03 
У Нишу, 23.09.2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 
 


