
 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 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 64. мења се и гласи: 
 

''Члан 64. 

Купац коме је извршена привремена обустава испоруке топлотне енергије, на 
основу члана 61. и 63. ове одлуке, има обавезу плаћања рачуна за даљинско 
грејање у периоду до датума привремене обуставе у пуном износу, а након 
извршене привремене обуставе испоруке топлотне енергије купац има обавезу 
плаћања накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања. 

Начин одређивања накнаде за одржавање функционалности система 
даљинског грејања дефинише се Правилником о одређивању накнаде за одржавање 
функционалности система даљинског грејања. 

Правилник о одређивању накнаде за одржавање функционалности система 
даљинског грејања на предлог управе надлежне за послове енергетике доноси 
Градско веће Града Ниша и објављује се у „Службеном листу Града Ниша“. 

Енергетски субјект на основу Правилника из претходног става одређује висину 
накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања на коју 
сагласност даје Градско веће.  

Начин и услови извршења привремене обуставе испоруке топлотне енергије, 
дефинисане члановима 61. и 63. прописују се Правилима о раду дистрибутивног 
система.  

Купац је у обавези да енергетском субјекту омогући проверу инсталација у 
свом објекту или стамбеној/пословној увек када енергетски субјект сматра да је 
потребно проверити да ли купац поштује обавезе утврђене Решењем о привременој 
обустави испоруке топлотне енергије, односно отказом уговора о снабдевању 
топлотном енергијом.  

Енергетски субјект је у обавези да на захтев скупштине станара обезбеди 
присуство свог представника приликом провере грејних инсталација у објекту или 
стамбеној/пословној јединици купца коме је привремено обустављена испорука 
топлотне енергије, односно који је отказао уговор о снабдевању топлотном 
енергијом.'' 

 
 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 обавезе 
купца да плаћа рачун за даљинско грејање до датума привремене обуставе испоруке 
топлотне енергије, као и његове обавезе да плаћа накнаду за одржавање 
функционалности система даљинског грејања након извршене привремене обуставе, 
предложеним Амандманом се на недвосмислен начин регулишу ове обавезе купца. 
Такође се ближе уређује начин одређивања накнаде за одржавање 
функционалности система даљинског грејања, као и права и обавезе купца и 
енергетског субјекта у вези са провером грејних инсталација по извршеној 
привременој обустави, односно отказу уговора о снабдевању топлотном енергијом. 
 Градско веће Града Ниша подноси овај Амандман, који постаје саставни део 
Предлога одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања 
топлотном енергијом. 
 
Број: 1501-3/2015-03 
У Нишу, 23.09.2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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Проф. др Зоран Перишић 
 
 
 
 


