
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXVII   -  БРОЈ 56 

 
НИШ, 11. јул  2019.  

Цена овог броја 80  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
1.   

 
На основу члана 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 

РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - УС, 24/2018, 
41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019),  

Градска управа Града Ниша - Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РЕЖИМУ ЗАУСТАВЉАЊА И ПАРКИРАЊА ТУРИСТИЧКИХ АУТОБУСА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 
 

Члан 1. 
Овим решењем утврђују се услови за заустављање и паркирање туристичких аутобуса на улицама 

и општинским путевима на територији Града Ниша. 
 

Члан 2. 
Туристички аутобус сагласно одредбама овог решења је аутобус опште намене, високотуристичке 

класе,  туристичке класе, као и отворени туристички аутобус. 
 

Члан 3. 
Стајалиште за туристичке аутобусе је посебно означено место на коловозу или поред њега које 

омогућава заустављање туристичког аутобуса и безбедан улазак и излазак путника, а лоцирано је у 
близини локалитета који се посећује. 

Стајалиште из претходног става означава се хоризонталним ознакама жуте боје, са натписом 
„BUS", а минималне дужине 12 метара. 

Поред хоризонталних ознака стајалиште за туристичке аутобусе означава се и саобраћајним 
знаком за аутобуско стајалиштe са допунском таблом на којој је истакнуто латинично слово "Т" и 
максимално дозвољено време задржавања на стајалишту. 
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Члан 4. 
За време обављања делатности туристичког разгледања знаменитости града, или поласка ка 

одређеним туристичким дестинацијама, возило из члана 2. овог решења се може заустављати 
искључиво на стајалиштима за туристичке аутобусе. 

Стајалишта за заустављање туристичких аутобуса, која се користе за пријем и отпрему путника, 
као и за туристичко разгледање града се налазе: 

 у улици Јадранској, паркинг простор преко пута тениских терена у комплексу Тврђаве, 

 у улици Синђелићев Трг, аутобуска ниша након раскрснице са улицом Светозара Марковића, 

 на Булевару Светог Цара Константина, на терминусу “Ћеле Кула”, 

 на Булевару Светог Цара Константина, аутобуско стајалиште “Електронска индустрија”, 

 у улици Војводе Путника, испред улаза у комплекс „Бубањ", 

 у зони историјског центра „Чегар", 

 у зони СЦ Чаир. 
Паркинг простори за дуготрајно паркирање (преко 2 сата) туристичких аутобуса, обезбеђени од 

стране Града Ниша, налазе се на следећим локацијама: 

 у зони СЦ Чаир, 3 (три) паркинг места,  

 Медијана, депо „ЈКП Паркинг сервис", 5 (пет) паркинг места. 
 

Члан 5. 
 За време обављања делатности туристичког разгледања знаменитости града отворени туристички 
аутобуси, поред стајалишта наведених у члану 4. став 2. овог решења, могу за заустављање користити и 
следећа стајалишта: 

 у улици Вожда Карађорђа, аутобуско стајалиште “Трг краља Милана”, 

 на Булевару 12. фебруар, аутобуско стајалиште “Логор”, 

 на Булевару Немањића, аутобуско стајалиште “Криве ливаде”, 

 на Булевару др Зорана Ђинђића, аутобуско стајалиште “Војнa болницa”, 

 у Улици српских јунака у Нишкој Бањи, аутобуско стајалиште „Нишка бања“. 
  

Члан 6. 
Заустављање туристичког аутобуса подразумева сваки прекид у кретању са циљем уласка и 

изласка путника - туриста и посетилаца, на посебно означеном стајалишту у трајању до 3 (три) минута, 
односно у максимално дозвољеном времену, сходно члану 3. став 3. 

Након изласка - уласка путника, односно по истеку максимално дозвољеног времена, забрањује се 
задржавање аутобуса на стајалишту и исти се мора паркирати на посебно одређеним паркиралиштима 
за аутобусе предвиђеним овим решењем или обезбеђеним од стране корисника возила у складу са 
законским прописима и стандардима за паркирање туристичких аутобуса. 
 

Члан 7. 
 Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о режиму заустављања и паркирања 
туристичких аутобуса на територији Града Ниша ("Службенои лист Града Ниша" број 56/2010). 
 

Члан 8. 
 Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ниша". 
 
 

Број: 1839/2019-09 
У Нишу, 11.07.2019. године 

 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
     

  
                                                    СЕКРЕТАР 

                Владислава Ивковић, с.р.                       
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ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ  
 
2.   
 

          На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, 
129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 41. Статута Градске општине Црвени Крст („Службени 
лист Града Ниша“, број 88/2017 - пречишћен текст) и члана 67. Пословника Скупштине  Грсдске општине 
Црвени Крст („Службени лист Града Ниша“, број 88/2017), 
         Скупштина Градске општине Црвени Крст, на седници од 03.07.2019.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА 

ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 

 
I 
 

Именују се у Општинску изборну комисију Градске општине Црвени Крст - Ниш у сталном саставу: 
 

- Владан Антић, дипл.правник, председник - СНС-ПС-ПУПС-УСС 
- Марко Митић, дипл.правник, заменик председника - СНС-ПС-ПУПС-УСС 

 
1. Александар Крстић, члан - СНС-ПС-ПУПС-УСС  
1а.  Маја Војиновић, заменик члана - СНС-ПС-ПУПС-УСС 
 
2. Милан Максимовић, члан - СНС-ПС-ПУПС-УСС 
2а. Марија Стојановић, заменик члана – СНС-ПС-ПУПС-УСС 

 
3. Драгана Радивојевић, члан - СПС-ЈС 
3а.  Братислав Тодоровић, заменик члана - СПС-ЈС 
 
4. Марко Петковић, члан - СПС-ЈС 
4а.  Милош Милојевић, заменик члана - СПС-ЈС 
 
5. Војкан Ђокић, члан - СРС 
5а. Зорица Аранђеловић, заменик члана - СРС 
 
6. Драган Костић, члан - СРС 
6а. Драган Крстић, заменик члана - СРС 

 
                                                                   II 

Славица Стевановић, дипломирани правник, секретар Општинске изборне комисије Градске општине 
Црвени Крст – Ниш у сталном саставу. 
Љубисав Пантић, дипломирани правник, заменик секретара Општинске изборне комисије Градске 
општине Црвени Крст – Ниш у сталном саставу. 
 

III 
 

Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

Број:  80  /2019-01 
Дана:   03.07.2019.године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 

 
Председник 

Драган Станковић,с.р. 
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ГРАД ПИРОТ 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

ЈКП „Градска топлана“ Пирот 

 
3.   
 
На основу члана 38. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом( Сл.лист града 

Ниша бр.40/2019 од 04.06.2019 године ), чл. 15, чл.16.  и .35  Пословника о раду Надзорног одбора 
ЈКП,,Градска топлана“ Пирот (7175/16 од 29.12.2016.год.),  

Надзорни одбор ЈКП,,Градска топланa“ Пирот је на седници одржаној дана 19.06.2019.године,  
донeo  

П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА КРАЈЊЕГ КУПЦА ЗА 

ОБУСТАВУ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

Овим Правилником се дефинишу права и обавезе крајњих купаца топлотне енергије у случају отказа 
уговора о снабдевању топлотном енергијом, као и услови за подношење и решавање захтева крајњег 
купца за обуставу испоруке топлотне енергије.  

Члан 2. 
Обустава испоруке топлотне енергије  може се вршити  у свим објектима и то: 
 - за део објекта – (у објекту који се састоји из више самосталних целина - стан или пословни простор у 
оквиру стамбене зграде или неког другог већег објекта) - поједнично за цео грејни простор једног купца  и 
-  за цео објекат у чијем саставу се налазе више појединачних грејних простора. 
Не дозвољава се искључење појединих просторија – соба или канцеларија у оквиру самосталне целине 
једног купца.  

ΙΙ ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
Члан 3. 

Обустава испоруке топлотне енергије врши се у складу са важећом Одлуком о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом и ,важећим Правилима о раду дистрибутиног система и овим 
Правилником. 
Обуставу испоруке топлотне енергије врши енергетски субјект о трошку купца.у складу са усвојеним 
Ценовником ЈКП,,Градска топлана“ Пирот . 
Обустава испоруке топлотне енергије крајњем купцу, који се топлотном енергијом снабдева са 

заједничког мерног места,  може се  извршити по испуњењу следећих услова: 

 

1. Да се поднесе захтев за обуставу испоруке топлотне енергије ван грејне сезоне и то од 10.05. до 

20.08. текуће године са приложеним доказом о власништву грејног простора у копији за који се подноси 

захтев за обуставу. 

Обустава испоруке топлотне енергије  није дозвољена у току грејне сезоне због угрожавања испоруке 
топлотне енергије  осталим купцима 

2. Да  достави Одлуку Скупштине стамбене заједнице за обуставу испоруке топлотне енергије стана, 
односно пословног простора који се снабдева топлотном енергијом са заједничког мерног места у складу 
са чланом 44.Закона о становању о одржавању зграда ( Сл.гласника РС бр.104/16). 

3.  Да  измири све доспеле обавезе по рачунима за испоручену топлотну енергију са задњим рачуном за 
претходну грејну сезону или постигну споразум о извршавању обавезе сагласно одлуци о важећој цени 
топлотне енергије са приложеним доказом у копији у прилогу захтева. 
 

Крајњи купци који су поднели захтев за обуставу испоруке топлотне енергије, а прикључени су на 

системдањинског грејања  до 29.12.2016.г. последњи рачун  који треба да измире је рачун за мај (05) у 
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текућој години за  прошлу грејну сезону, а за све крајње купце који су прикључени после 29.12.2016.г. 

последњи рачун који треба да измире је рачун за септембар (09) текуће године– у складу са  Одлуком о 

дефинисању обрачунског периода накнаде за грејање за купце стамбеног и пословног простора бр. 

7179/16 од 29.12.2016.г. 

 

4. Да постоје по правилима струке техничке могућности за искључење и да се не нарушава квалитет 

грејања у просторијама других купаца што се доказује израдом идејног пројекта објекта, 

Димензионисање и извођење заједничке топловодне инсталације су предмет пројекта који је изграђен 
када је зграда прикључивана на дистрибутивну топловодну мрежу. Свака промена на заједничкој 
топловодној инсталацији, а то је свакако случај када се врши обустава испоруке топлотне енергије 
станбеном или пословном делу зграде нарушава се Законом прописано пројектовано коришћење и 
функционисање зграде, и у том случају је неопходна примена члана 144 и 145 Закона о планирању и 
изградњи. 

5. Да енергетски субјект достави подносиоцу захтева пројектни задатак за израду идејног пројекта 
најкасније осам ( 8) дана од дана подношења захтева за обуставу испоруке топлотне енергије. 
6. Да купац изради Идејни пројекат и достави енергетском субјекту најкасније 15 дана од дана 
достављања пројектног задатка у противном сматраће се да је одустао од захтева за обуставу испоруке 
топлотне енергије. 

  а) да Идејни пројекат достави у два примерка, при чему један примерак задржава енергетски субјекат, а 

други се враћа купцу. 

  б) да на идејни пројекат енергетски субјекат да сагласност најкасније 8 дана од дана доставе идејног 

пројекта на самом пројекту потписом и печатом овлашћеног лица – дипломираног машинског инжењера 

са лиценцом бр.330. 

 

7. Да предмет идејног пројекта чине радови на реконструкцији машинских инсталација и/или топлотне 

подстанице којим би се задовољили следећи технички услови : 

а) евентуално измештање свих делова машинских инсталација за грејање из грејаног простора за који је 
поднет захтев за обуставу испоруке топлотне енергије, 

б) реконструкција зидова према суседним грејаним  просторима и третман као "Зидова ка негрејаном 
простору" у смислу одредби Правилника о енергетској ефикасности зграда, 

г) реконструкција међуспратних конструкција према суседним грејаним просторима и третман као 
"Међуспратна конструкција изнад/испод негрејаног простора" у смислу одредби Правилника о енергетској 
ефикасности зграда, 

д) да  обустава топлотне  енергије не утиче на повећање топлотних губитака у грејаним просторима 
осталих купаца које се граниче са грејаним простором купца који је поднео захтев за обуставу топлотне 
енергије; 

е) да енергетски субјект изведе све радове у складу са идејним пројектом најкасније до 30.09. текуће 
године кад се стекну услови у складу са овим правилником и постигнутом сагласношћу  са купцем. 

Члан 4. 
Идејни пројекат из члана 3. може да изради правно лице, односно предузетник који испуњава законом 
прописане услове. 

        Члан 5. 
Садржај идејног пројекта дефинисан је важећим актом о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршења контроле техничке документације. 
Уколико се идејним пројектом предвиђа измештање цевне мреже из простора који је предмет, потребан 
је хидраулички прорачун цевне мреже.    
Графичку документацију која мора да садржи: цртеже основе и пресеке предметног простора дате у 
видљивој размери, са назначеним положајем грејних тела, вертикала и регистара као и јасно назначене 
површине које су извор добитака топлоте, 
Предмер и предрачун радова који служи само као оријентациoна вредност висине улагања – цене 
трошкова за обуставу испоруке топлотне енергије и стварања техничких услова. 
                                                                               Члан 6. 
По свим захтевима за обуставу испоруке топлотне енергије,  енергетски субјект  је дужан да  поступи 
најкасније до 30.09. текуће године кад се стекну услови у складу са овим правилником и постигнутом 
сагласношћу  са подносиоцем захтева. 
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Енергетски субјекат по поднетом захтеву за обуставу испоруке топлотне енергије са прилозима: доказом 
о власништву, доказом о измиреним обавезама по доспелим рачунима за грејање, издатим пројектним 
задатком и идејним пројектом на који је дата сагласност, издаје Решење о одобрењу извођења радова на 
обустави испоруке топлотне енергије у року од 5 дана од дана издавања сагласности на идејни пројекат, 
односно издаје Решење којим се не одобрава извођење радова на обустави испоруке топлотне енергије 
због неиспуњења услова. . 
Решењео одобрењу извођења радова на обустави испоруке топлотне енергије из става 2 овог члана 
садржи: податке о купцу - име, презиме, назив, адреса грејаног простора за који се врши обустава 
испоруке толптне енергије, шифра из пословних књига, рок у коме ће се извести радови на обустави по 
идејном пројекту на који је дата сагласност, начин и висина обрачуна и плаћања обавеза за купце где 
није могућа потпуна обустава испоруке топлотне енергије, контрола топлотних инсталација, опреме, 
прихватање последица, имовинско - правна питања, коришћење објеката,образложење и правну поуку. 
Решење којим се не одобрава извођење радова на обустави испоруке топлотне енергије због 
неиспуњења услова из става 2 овог члана садржи: податке о купцу - име, презиме, назив, адреса грејаног 
простора за који се не одобрава обустава испоруке толптне енергије, шифра из пословних књига, разлоге 
за неодобравање извођења радова на обустави испоруке топлотне енергије и неиспуњења услова чл.3 
овог Правилника, образложење и правну поуку. 
 

Члан 7. 

Уколико купац не испуњава услове из чл.3 овог правилника за обуставу испоруке топлотне енергије, 
енергетски субјекат неће одобрити извођење радова на обустави испоруке топлотне енергије и о томе ће 
обавестити купцанајкасније 8 дана од дана утврђивања чињеница због којих није дата сагласност на 
идејни пројекат односно најкасније 8 дана од дана када  истиче рок по свакој тачци из чл. 3 овог 
правилника. 

Члан 8. 
 

Уколико крајњи купац оспорава Решење, из чл.6 став 3 и 4 овог Правилника  и образложене разлоге о 
испуњености услова за обуставу испоруке топлотне енергије из чл.3 овог Правилника, има право жалбе 
Градском већу у року од 15 дана од дана пријема Решења. 
 
 
ФОРМУЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ КОД КУПАЦА КОД КОЈИХ  НИЈЕ    МОГУЋА 
ПОТПУНА ОБУСТАВА ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
-купци кроз чије грејне просторе пролазе топлотне инсталације без радијатора   

Члан 9. 

У случајевима немогућности потпуне обуставе испоруке топлотне енергије купац има обавезу плаћања 
дела трошковау висини 10% од варијабилног дела у току грејне сезоне и 10 % од фиксног дела за целу 
календарску годину а који се обрачунавају на следећи начин:. 
 

1.  ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО 

Варијабилни део накнаде за грејање код делимично искључених купаца  кроз чије грејне просторе 
пролазе топлотне инсталације, обрачунава се у висини од 10% од варијабилног дела на бази стварне 
грејне површине у м² и односи се на умањену површину грејног простора за који се врши обрачун по 
следећем образцу: 
 

           Q   

IV =  --------  x  PK  x  CV 

           ΣPU 

 

Где је: 

 

IV– Износ варијабилног дела накнаде за грејање (динара), 

Q– Укупна испоручена енергија на мерном месту на које је прикључен купац  (kWh), 

ΣPU =– Укупна умањена грејна површина прикључена на мерно место (m2) : 
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ΣPu  = ΣPR + 10 % x ΣPI   

 

ΣPr –Збир површина свих активних купаца на мерном месту (m2), 

ΣPi – Збир површина свих делимично искључених купаца на мерном месту (m2), 

PK– Умањена површина грејног простора за који се врши обрачун (10 % стварне површине) (m2) 

CV– Јединична цена за варијабилни део накнаде за грејање (Din/kWh). 

 

 

 

 

2.  ФИКСНИ ДЕО 

Фиксни део накнаде за грејање код делимично искључених купаца кроз чије грејне просторе пролазе 
топлотне инсталције,обрачунава се у висини од 10% од ставрне грејне површине у м² помножене са 
важећом фиксном ценом грејања и обрачунава се целе календарске године по следећем образцу: 

 

IF = P Х 10%  X  CF  
 
P – Површина грејног простора 
IF – Износ фиксног дела 
CF – Цена за фиксни део 

 
Члан 10. 

О извршеној обустави испоруке топлотне енергије саставља се записник са изјавом крајњег купца о 
прихватању свих последица обуставе и контроле топлотних инсталација по обустави, који потписују и 
крајњи купац топлотне енергије и Енергетски субјект. 

У записникуиз става 1 овог члана се константују све чињенице: 
- о обустави испоруке топлотне енергије, 
- о свим обавезама после обуставе испоруке топлотне енергије по питању заједничке топлотне 
инсталације, опреме, имовинско-правних питања, коришћења објеката,контроле, 
- начин и висина плаћања обавеза за купце где није могућа потпуна обустава испоруке топлотне енергије 
и 
- друге чињенице битне за обуставу испоруке топлотне енергије. 

Члан 11. 
 

Уколико се у поступку контроле у складу са  чланом 10. овог Правилника, утврди да се купац 
неовлашћено прикључио на систем грејања, или не дозвољава контролу, Енергетски субјект ће извршити 
фактурисање трошкова грејања од датума обуставе испоруке топлотне енергије. 
Све штете које настану на заједничкој топлотној инсталацији из члана 10. овог Правилника, падају на 
терет купца. 

Члан 12. 
Обустава испоруке топлотне енергије крајњим купцима који топлотну енергију преузимају са заједничког 

предајног места – цео објекати купцима који топлотну енергију преузимају са индивидуалних предајних 

места - цео објекат,може се  извршити по испуњењу следећих услова: 

1. да поднесу писани захтев  заобуставу испоруке топлотне енергије  и приложе доказ о власништву над 
предметним  грејаним простором, 

2. да доставе доказ о  измирењу свих доспелих рачуна за грејање, односно о постигнутом споразуму о 
извршавању обавезе сагласно одлуци о важећој цени топлотне енергије, 

3.да  сносе све трошкове радова и материјала који настају услед обуставе испоруке топлотне енергије, 
4. да сачине записник из. чл. 10 овог Правилника, 
5. да енергетски субјекат задржава параво закључења уговора са купцем којим се дефинишу сви 

евентуални односи у погледу опреме, имовинско - правних питања, коришћења објеката, контроле, 
парцела. 
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III  ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

 
 

Члан 13. 
Крајњи купац који поднесе захтев за прикључење након извршене обуставе испоруке топлотне енергије 
може се поново прикључити у складу са важећом Одлуком о начину и условима снабдевања топлотном 
енергијом, вашећим Правилима о раду дистрибутивног система и важећим Правилником о начину 
расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију. 
Прикључење на систем даљинског грејања врши купац о свом трошк у складу са важећим ценовником. 

 
Члан 14. 

Купац стиче право на прикључење простора на систем даљинског грејања уколико поднесе писани 
захтев за прикључење са приложеним доказом о власништву над предметним простором изакључи 
уговор о прикључењу и уговор о снабдевању топлотном енергијом.  

 
 

IV  ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
Сви крајњи купци који су поднели захтев за обуставу испоруке топлотне енергије пре ступања на снагу 
овог правилника, поступак обуставе завршиће по важећим прописима у моменту подношења захтева. 

 
Члан 16. 

На сва питања која нису регулисана овим Правилником, примењиваће се позитивни прописи -Закон, 
Одлука и други општи акти. 

 
Члан 17. 

Саставни део овог Правилника је:  
Прилог 1 - Редослед потеза на обустави испоруке топлотне енергије,  
Прилог 2 - Захтев за обуставу испоруке топлотне енергије из чл.3 тачка 1,  
Прилог 3 - Обавештење из чл.3 тачка 1 и 2 , 
Прилог 4 –Решење  чл.6 став 3 и 4,  
Прилог 5 - Обавештење из из чл.6 став 3, чл. 3 тачке 3, 4, 5 и 6 овог Правилника и   
Прилог 6 - Записник из чл.10 овог Правилника .        
                           

 
Члан 18.. 

Овај правилник доставити оснивачу на даљу надлежност. 
 
 

Члан 19. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града 
Ниша.                                     

 
Број:  3007/19 
Датум:   19.06.2019.године. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „Градска топлана“ Пирот 

Душан Димитријевић, с.р. 
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ПРИЛОГ 1 – РЕДОСЛЕД ПОТЕЗА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА КРАЈЊЕГ КУПЦА 

ЗА ОБУСТАВУ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

1.Захтев за обуставу испоруке топлотне енергије са доказом о власништву и измиреном 

дугу према ЈКП ,,Градска топлана“ Пирот (Захтев - Прилог 2). 

2. Провера испуњености услова за обуставу испоруке топлотне енергијеиз чл.3 тачке 1 и 

2 (Обавештење – Прилог 3). 

3. Издавање пројектног задатка за идејни пројекат обуставе испоруке топлотне енергије. 

4. Сагласност на идејни пројекат за обуставу испоруке топлотне енергије оверен 

потписом и печатом овлашћеног лица -– дипломираног машинског инжењера са лиценцом бр.330.  

5. Решење- одобрење за обуставу испоруке топлотне енергије из чл. 6 став 3, (Решење - 

Прилог 4). 

6. Обавештење изчл.3 тачке 3,4,5 и 6, чл. 6 став 5, (Обавештење - Прилог 5). 

7. Радови на обустави испоруке топлотне енергије на лицу места. 

8. Записник са изјавом о извршеним  радовима на обустави испоруке топлотне енергије 

на лицу места потписан од стране купца и енергетског субјекта(Записник - Прилог 6). 

9. Рачун о трошковима  извођења радова на обустави испоруке топлотне енергије по 

важећем ценовнику. 

10. Реализација у економско финансијском сектору – престанак фактурисања односно 

фактурисања дела рачуна за заједничке топлотне инсталације у висини од 10% за варијабилни 

и 10% за фиксни део убудуће. 
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ПРИЛОГ2 – ЗАХТЕВ ЗА ОБУСТАВУ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Број: 

Датум: 

ЗАХТЕВ ЗА ОБУСТАВУ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

( захтев се подноси од 10.05. до 20.08. текуће године) 

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: 

 

Физичко лице: 

Име и презиме, 

___________________________________________________________________________ 

Адреса_______________________________________________________________________________ 

Контакт телефон ______________________________________________________________________ 

 

Правно лице: 

Назив,_______________________________________________________________________________ 

Седиште, _____________________________________________________________________________ 

ПИБ, ________________________________________________________________________________ 

Матични број, _________________________________________________________________________ 

Текући рачун _________________________________________________________________________ 

 

Објекат за који се подноси захтев за обуставу топлотне енергије: 

Адреса, ____________________________________________________________________________ 

Намена,_______________________________________________________________________________ 

Грејна површина, ______________________________________________________________________ 

Шифра _______________________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОГ:  

1.  Доказ о власништву објекта за који се тражи обустава испоруке топлотне енергије у копији (нпр. 

уговор о купопродаји, оставинско решење......) 

2.  Доказ о измиреним доспелим обавезама по рачунима за испоруку топлотне енергије у копији 

(признаница, поравнање.....),   

3. Идејни пројекат урађен од стране овлашћеног лица у складу са пројектним задатком(осим за власнике 

индивидуалних станбених објеката-кућа). 

 

НАПОМЕНА: 

1. Купац је дужан да сноси све трошкове радова и материјала који настају због обуставе испоруке 

топлотне енергије по важећем ценовнику, 

2. Купац је дужан да у поступку искључења потпише записник са изјавом у којој даје сагласност 

енергетском субјекту да и након обуставе испоруке топлотне енргије може да изврши контролу топлотних 

инсталација увек када се укаже потреба као и да прихвата све последице обуставе. 

 

 

 

                                                                                               Подносилац захтева  
                                                                                       __________________________ 
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ПРИЛОГ 3 – ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ чл.3  тачке 1 и 2 – 

Провера испуњености услова за обуставу испоруке топлотне енергије 
Број: 
Датум: 
_____________________________ 
Име и презиме 
_____________________________ 
Адреса 
 
Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ 
 
         У вези Вашег захтева за обуставу испоруке топлотне енергије бр. од         Обавештавамо Вас да не 
испуњавате услове из чл.3 тачка 1 и 2  Правилника оусловима за подношење и решавање захтева 
крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије бр.  од        ,  из следећих разлога: 
1. нисте поднели захтев благовремено у року од 10.05. до 20.08. текуће године, 
2. нисте доставили доказе о власништву за грејни простор за који сте поднели захтева за обуставу 

испоруке топлотне енергије, 
3. нисте измирили све доспеле обавезе по рачунима за испоручену топлотну енергију са       задњим 

рачуном за претходну грејну сезону и 
4. нисте постигли споразум о извршавању обавезе из тачке 3 овог обавештења сагласно одлуци о 

важећој цени топлотне енергије. 
 
Захтев за обуставу испоруке топлотне енергије можете поново поднети само у роковима и по испуњењу 
свих наведених услова по тачкама 1, 2, 3,и 4 овог обавештења. 
 

ЈКП „Градска топлана“ Пирот 

Директор 

 

_________________________ 

Братислав Ћирић, дипл.економ. 

 

ПРИЛОГ 4 –  РЕШЊЕЊ- ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБУСТАВИ ИСПОРУКЕ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Број: 

Датум: 

На основу чл. 6 став 2 и 3 Правилника оусловима за подношење и решавање захтева крајњег купца за 
обуставу испоруке топлотне енергије бр.  од        , захтева за обуставу испоруке топлотне енергијебр.    
од      ,  име -, назив _________________________ из Пирота са прбивалиштем - седиштем у 
ул.__________ . бр.______, са докзима о власништву- назив  ____________, доказом о измиреним 
обавезама по доспелим рачунима за грејање________________, Пројектним задатком  бр.    од    , 
Идејним пројектомна који је дата сагласност  овлашћеног лица бр.   од   ,  издајем следеће, 

                                                             Р Е Ш Е Њ Е 

1. Одобрава се обустава испоруке топлотне енергије за грејни простор у Пироту у  ул.     бр.  који се у 
евиденцији ЈКП ,,Градска топлана“ Пирот на шифри бр.______    и на име_______       
презиме__________       назив. 

2. Радови на обустави испоруке топлотне енергије извршиће секад се стекну услови у складу са 
Правилником оусловима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке 
топлотне енергије бр.  од        и договором са подносиоцем захтева, најкасније до  30.09. текуће 
године. 

3. Рачуни за  јун – септембар текуће године па убудуће плаћаће се у износу од 10% од износа за 
варијабилни део и 10% за фиксни део у складу са чл. 9 Правилника оусловима за подношење и 
решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије, због немогућности 
потпуног искључења и проласка вертикалне и хоризонталне топлотне инсталације. 

4. Купац је у обавези да омогући контролу топлотних инсталација у грејном простору из тачке 1 овог 
одобрења увек кад се укаже потреба. 
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5. Уколико се купац неовлашћено прикључи на систем грејања, или не дозвољава контролу, 
Енергетски субјект ће извршити фактурисање трошкова грејања од датума обуставе испоруке 
топлотне енергије. 

6. Све штете које настану на заједничкој топлотној инсталацији од момента обустве испоруке 
топлотне енергије, падају на терет купца 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Име и презиме _____________ из Пирота са пребивалиштем – седиштем у ул ._____бр. ____ поднео је 
захтев за обуставу испоруке топлотне енергије бр.___ од_______. 
У захтеву је приложио доказ о власништву  ____________, доказ о измиреним обавезама по доспелим 
рачунима за грејање________________,  пројектни задатак бр___од_________________ и идејни пројекат 
на који је дата сагласност бр. ____од ________. 
Имајући у виду чл. 6 став 2 и 3 Правилника оусловима за подношење и решавање захтева крајњег купца 
за обуставу испоруке топлотне енергије бр.  од  ___ и сву осталу комплетну документацију коју је 
именовани приложио  створили су се услови за извођење радова на обустави испоруке топлотне 
енергије те је у складу са тим донето ово одобрење. 
Правна поука:  Уколико  купац оспорава  Решење  и образложене разлоге о испуњености услова за 
обуставу испоруке топлотне енергије има право жалбе Градском већу у року од 15 дана од дана 
пријема Решења. 

ЈКП „Градска топлана“ Пирот 

Директор                                                                                                                                                                                                                                                                     

_________________________ 

Братислав Ћирић, дипл.ек. 

 
ПРИЛОГ 5 – ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ чл.3  тачке 3, 4, 5 и 6 – 

Провера испуњености условаза обуставу испоруке топлотне енергије 
Број: 
Датум: 
 
_____________________________ 
Име и презиме 
_____________________________ 
Адреса 
Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ 
 
         У вези Вашег захтева за обуставу испоруке топлотне енергије бр. од         Обавештавамо Вас да не 
испуњавате услове из чл.3 тачка 3, 4 ,5 и 6  Правилника оусловима за подношење и решавање захтева 
крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије бр.  од        ,  из следећих разлога: 
 
1. нисте доставили Идејни пројекат у два примерка најкасније 10 дана од дана достављања 

пројектног задатка, 
2. нисте Идејни пројекат урадили у складу са пројектним задатком, 
3. нисте добили сагласност на идејни пројекат, 
4. нисте доказали да поправилима техничке струке постоји могућности за искључење тако да се не 

нарушава квалитет грејања у просторијама других купаца  
5. нисте испоштовали рокза завршетак радова на обустави испоруке топлотне енергије.  
 
Захтев за обуставу испоруке топлотне енергије можете поново поднети само у роковима и по испуњењу 
свих наведених услова по тачкама 1, 2, 3, 4, и 5 овог обавештења. 
Уколико оспоравате наводе из овог обавештењаможете се обратити надлежном комуналном инспектору 
захтевом за извршење инспекцијског надзора. 
 

ЈКП „Градска топлана“ Пирот 

Директор 

 

_________________________ 

Братислав Ћирић, дипл.економ. 
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ПРИЛОГ 6 – ЗАПИСНИК О ОБУСТАВИ  ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Број: 
Датум: 

 
ЗАПИСНИК 

О ОБУСТАВИ  ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Састављен дана ____________.2019 године, у предмету обуставе испоруке топлотне енергије, по захтеву 

бр.   од  ,   име - назив _________________________ из Пирота са прбивалиштем - седиштем у 

ул.__________ . бр.______,  

 

 

ПРИСУТНЕ СТРАНКЕ: 

 

За  ЈКП ,,Градска Топлана,, Пирот   Купац – име и презиме 

1. _________________________                                        1. _________________________ 

2. _________________________                                        2. _________________________ 

3. _________________________                                        3. _________________________ 

Име и презиме  

 

Започето у ___________часова 

 

 

По благовремено поднетом захтеву,  бр.   од  ,   име - назив _________________________ из Пирота са 

прбивалиштем - седиштем у ул.__________ . бр.______, са приложеним докзима о власништву- назив  

____________,  о измиреним обавезама по доспелим рачунима за грејање________________, а у складу 

са Пројектним задатком  бр.    од    , Идејним пројектом који је урађен у складу са пројектним задатком и 

на који је дата сагласност  овлашћеног лица бр.   од  , Одобрењем  бр. _____ од ______ дана 

_______________, изведени су следећи  радови на обустави испоруке топлотне енергије: 

 

1) измештање свих делова машинских инсталација за грејање из грејаног простора за који је поднет 
захтев за обуставу испоруке топлотне енергије, 
2) реконструкција зидова према суседним грејаним  просторима и третман као "Зидова ка негрејаном 
простору" у смислу одредби Правилника о енергетској ефикасности зграда, 
3) реконструкција међуспратних конструкција према суседним грејаним просторима и третман као 
"Међуспратна конструкција изнад/испод негрејаног простора" у смислу одредби Правилника о енергетској 
ефикасности зграда, 
4) .......... 
5) .......... 
 

Међу странкама је неспорно да су изведени сви радови у складу са Идејним пројектом, што потврђују 

својим потписом овог записника и сагласно томе подносилац захтева – купац даје следећу  

                                                                              ИЗЈАВУ 

У регулисању будућих међусобних односа, права и обавеза по извршеној обустави испоруке топлпотне 
енергијеса ЈКП ,,Градска топлана“ из Пирота прихватам све последице обуставе испоруке топлотне 
енетргије које се тичу заједничких топлотних инсталација, контроле топлотних инсталација,опреме, 
имовинских питања, коришћења објеката,парцела, начин и висину плаћања обавеза зато што није могућа 
потпуна обустава испоруке топлотне енергије, трошкове за изведене радове на обуставипо рачуну и 
друге чињенице битне за обуставу испоруке топлотне енергије. 
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Међу странкама је неспорно да су дана  ______________   извршени сви радови на обустави испоруке 

топлотне енергије и да се овом простору од данас убудуће неће испоручивати топлотна енергија нити ће 

се овом  грејном  простору убудуће достављти рачуни за испоручену топлотну енергију. 

 

Међу странкама је неспорно да ће се од данас подносиоцу захтева - купцу ________________ 

фактурисати 10% у складу са чл.9 Правилника о условима за подношење и решаваље захтева крајњег 

купца за обуставу испоруке топлотне енергијезато што није могућа потпуна обустава испоруке топлотне 

енергије због проласка топлотних инсталација. 

 

Међу странкама је неспорно да ће се наиме изведених радова на обустави испоруке топлотне енергије 

подносиоцу захтева – купцу _______________фактурисати трошкови у износу _______________________ 

у складу са важећим ценовником. 

 

Међу странкама је неспорно да се купац може накнадно прикључити ако испуњава услове по Одлуци која 

у том моменту буде важила.   

 

Овим записником странке међусобно регулишу сва права и  обавезе око обуставе испоруке топлотне 

енергије те међусобно немају никаквих других потраживања нити спорних детаља, па овом записнику 

признају снагу извршног наслова. 

 

    Завршено у _____________  часова. 

 Записник прочитан, прегледан и потписан без примедби. 

 

За  ЈКП ,,Градска топлана,, Пирот   Купац – име и презиме 

1.                                                                                             1. 

2.                                                                                             2. 

3.               
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ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ 

ИСПРАВКА 

 
 
Након сравњења текста Решења о образовању Комисије за планове Општине Дољевац,  

објављеног у  „Службеном листу Града Ниша“, број 52/19, са изворником поменутог решења, уочено је да 
се поткрала грешка, па се на основу члана  176. Статута општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број 
127/18),  објављује  
 

И С П Р А К А 

 
У Решењу о образовању Комисије за планове Општине Дољевац,  објављеном у „Службеном  

листу  Града Ниша, број 52/19, члан 5 мења се и гласи: 
 

„Члан 5. 
 Председник, секретар и чланови Комисије  имају право на накнаду за присуство и рад на  седници 
Комисије у износу од 12,5 %  зараде без пореза и доприноса у Републици  Србији, према последњем 
објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике. 
 Председник, секретар и чланови Комисије  имају право на накнаду  трошкова превоза  за  
присуство  одржавању седница Комисије, под условом да је лице присуствовало седници комисије, 
односно да је учествовало у раду стручне комисије.“ 
 
 
 

 
Секретар Скупштине општине Дољевац 

 
Дипл. правник Слађана Јовановић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 Град Ниш 

Градска управа Града Ниша 

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај 
 

 

   
   

1. Решење о режиму заустављања и паркирања туристичких аутобуса на територији Града 
Ниша  ..................................................................................................................................................  
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 Градска општина Црвени Крст  

 

 

2- Решење о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, 
секретара и заменика секретара општинске изборне комисије Градске општине Црвени 
Крст  ....................................................................................................................................................  
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 Град Пирот 

Надзорни одбор  ЈКП „Градска топлана“ Пирот 

 
 

 

3. Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу 
испоруке топлоне енергије ............................................................................................................  
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 Општина Дољевац 

Исправка 
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