
 

Службени лист општине Неготин бр.21/2016 

 

 
На основу члана 4. став  3. и члана 13. став1.  Закона  о  комуналним  делатностима  ( „ Службени 

гласник РС“, бр. 88/2011),члана 356. Закона о енергетици („ Службени гласник РС“, бр. 145/2014), члан 32.тачка 

6. Закона о локалној самоуправи(„ Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014-др закон) и члана 42.тачка 

7.(„Службени лист општине Неготин“, бр.9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној 20.12.2016. године донела је: 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист општине Неготин“, 

бр.15/2013 од 29.04.2013. године), у члану 63. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 “Писани захтев мора бити потписан од стране свих (100%) власника грејане површине (станова, 

локала) прикључених на једну топлотну подстаницу.”  

 Досадашњи  став 2. сада постаје став 3. 

 

Члан 2. 

Члан 64. мења се и гласи: 

„Захтев за искључење комплетног објекта се може доставити током целе године. 

 Уз захтев за искључење доставља се доказ да су измирене све доспеле обавезе за испоручену топлотну 

енергију у периоду до искључења појединачних корисника комплетног објекта. У случају да је захтев поднет 

током грејне сезоне потребно је допунити га по окончању грејне сезоне и доказом да су измирена сва дуговања 

за пружену услугу током те грејне сезоне. 

Енергетски субјект ће искључење извршити у року од 15 радних дана од тренутка доношења 

правноснажне одлуке о искључењу. „ 

 Иза члана 64. додаје се члан 64.а. који гласи: 

 “Купац (етажни власник стана или пословног простора) код испоруке топлотне енергије са једног 

мерног места, може поднети писаним путем, појединачан захтев за искључење са система даљинског грејања. 

  Купац може поднети појединачни захтев за искључење са система даљинског грејања током целе 

године, с тим што ће се искључења вршити самоу року од 15 дана од доношења правноснажне одлуке о 

искључењу. Искључење ће се вршити само ван грејне сезоне. 

  Уз писани захтев купац је дужан да приложи: 

-доказ о власништву над предметним грејним простором, 

-доказ да је измирио сва доспела дуговања за пружену услугу грејања до дана подношења захтева за 

искључење, у случају да је захтев поднет током грејне сезоне потребно је допунити га по окончању грејне 

сезоне и доказом да су измирена сва дуговања за пружену услугу током те грејне сезоне, 

-елаборат о техничкој могућности искључења а за чију израду корисник сам сноси трошкове, 

-изјаву у којој даје сагласност да енергетски субјект и након искључења може у сваком тренутку да изврши 

проверу инсталације грејања у његовом објекту и да је сагласан да уколико не дозволи проверу наведене 

инсталације енергетски субјект може вршити обрачун услуге грејања као да је прикључен на систем грејања. 

  Проверу инсталације грејања у искљученом објекту врши комисија енергетског субјекта о чему 

сачињава писани записник. 

   Купац који се искључује са система даљинског грејања или купац који је пре ступање ове Одлуке на 

снагу искључен са система даљинског грејања у обавези је да након искључења плаћа месечно фиксни део 

цене грејања по пуној квадратури свог стамбеног објекта. 

   Енергетски субјект је у обавези да до почетка нове грејне сезоне, а по ступању ове Одлуке на снагу, 

све раније искључене појединачне кориснике евидентира за плаћање месечно фиксног дела цене грејања по 

пуној квадратури  стамбених објеката.” 

    

Члан 3. 

 

Иза члана 64.а. додаје се члан 64.б. који гласи: 

 “Када се топлотна енергија испоручује са једног мерног места искључење са система даљинског 

грејања појединачног купца неће бити могућ ако не постоје техничке могућности за потпуну обуставу испоруке 

топлотне енергије у стану или пословном простору. Постојање техничких могућности доказиваће се 

елаборатом. 



  Израду елабората о техничким могућностима за искључење врши предузеће или лице са лиценцом 

овлашћени за израду пројектне документације у овој области. 

    Елаборат мора нарочито да садржи: 

-како искључење конкретног стана са система даљинског грејања утиче на квалитет грејања станова или 

пословног простора и других заједничких делова објекта, 

-начин (техничко решење) за искључење са система даљинског грејања конкретног стана (чеповање вентила, 

измештање вертикала, уградња делитеља, одвајање грејних тела, сечење и блиндирање прикључних грана 

грејних тела и друго), 

-мишљење да ли се за предметни стан дозвољава искључење. ” 

 

Члан 4. 

 

 Иза сада члана 64.б. додаје се члан 64.ц. који гласи: 

 “Уколико се купац из 64.а. Ове Одлуке, чија је стамбена или пословна јединица искључена са система 

даљинског грејања, поново одлучи за снабдевање топлотном енергијом, за то подноси писани захтев и за ново 

прикључење плаћа трошкове сходно ценовнику енергетског субјекта”. 

 

Члан 5. 

 

 Члан 65. се мења и гласи: 

 “Уколико су сви услови испуњени, захтев корисника за искључење се усваја о чему енергетски субјект 

доноси Одлуку. 

  Уколико услови нису испуњени захтев корисника за искључење са система даљинског грејања се 

одбија о чему енергетски субјект доноси Одлуку. 

   Против Одлуке енергетског субјекта корисник има право приговора Надзорном одбору енергетског 

субјекта у року од 8 (осам) дана од дана пријема Одлуке. 

  Против Одлуке Надзорног одбора енергетског субјекта корисник може изјавити жалбу Општинском 

већу општине Неготин у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.” 

 

 

Члан 6. 

 

   Члан 67. се мења и гласи: 

 “Цене неенергетских услуга (искључење комплетног објекта, искључење појединачног објекта и 

накнадна прикључења) утврђује Надзорни одбор енергетског субјекта уз сагласност Општинског већа општине 

Неготин. 

 

Члан 7. 

 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

Број:352-273/2016-I/08 

Дана: 20.12.2016. године  

Неготин 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕГОТИН 

           ПРЕДСЕДНИК, 

                                               др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

  


