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ПИРОТ
На основу чл.15 и чл.35 Пословника о раду Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа ,,Градска Топлана’’ Пирот, чл.15 Одлуке о условима и начину
снабдевања топлотном енергијом Јавног комуналног предузећа ,,Градска Топлана’’
Пирот (,,Службени лист града Ниша’’,бр.18/2013), Правила о раду дистрибутивног
система топлотне енергије (,,Службени лист града Ниша’’,бр.01/2009), Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа ,,Градска Топлана’’ Пирот је на седници
одржаној дана 17.09.2014.године донео је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 1.
У Правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије (,,Службени
лист града Ниша’’,бр.01/2009) иза чл. 69 додаје се нови одељак са насловом који
гласи:,,
УСЛОВИ И ПОСТУПЦИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ СА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
ГРЕЈНОГ ПРОСТОРА НА ЗАХТЕВ КОРИСНИКА’’
Иза наслова додаје се нови члан 69/а који гласи:,,
69/а
Корисник стиче право на искључење свог грејног простора са система
даљинског грејања под следећим условима:
1. корисник је дужан да поднесе писмени захтев за искључење,
2. корисник је дужан да уз захтев за искључење приложи фотокопију
докумената којима доказује власништво над предметним грејним
простором,
3. корисник је дужан да измири сва доспела дуговања за пружену услугу у
претходним грејним сезонама,
4. корисник је дужан да сноси трошкове израде Пројекта изводљивости
искључења урађеног од стране овлашћеног лица који би био достављен
Топлани на сагласност а на основу кога ће бити донета одлука о
прихватању или одбијању захтева за искључење,
5. корисник је дужан да сноси трошкове радова и материјала који настају због
искључења са система. Трошкови се утврђују на основу стварног утрошка
материјала и зарада радника ангажованих на искључењу
6. корисник је дужан да у поступку искључења потпише изјаву у којој даје

сагласност да енергетски субјект и након искључења може да изврши
проверу инсталације грејања у његовом објекту.

Уколико су сви услови испуњени захтев корисника за искључење се усваја.
Уколико услови нису испуњени захтев корисника за искључење са система
даљинског грејања се одбија.
Против Одлуке ЈКП ,,Градска Топлана’’ Пирот, корисник има право приговора
Надзорном одбору у року од 8 дана од дана пријема одлуке.
Против Одлуке Надзорног одбора корисник може изјавити жалбу Општинском
већу општине Пирот у року од 15 дана од дана пријема Одлуке.
Иза чланa 69/а додаје се нови поднаслов који гласи:,,
Начини искључења појединачних и комплетних стамбених и пословних
објеката
Иза поднаслова додаје се нови члан 69/б који гласи:,,
69/б
Појединачне стамбене и пословне јединице у оквиру заједничког објекта
искључују се тако што се у дистрибутивним орманима искључи само та стамбена
или пословна јединица затварањем и пломбирањем вентила.
У објектима који немају засебне дистрибутивне ормане (системи са
заједничким успонским водовима који пролазе кроз друге стамбене или пословне
јединице) искључење се врши сечењем и блиндирањем радијаторских веза, што
ближе вертикалним разводним водовима како би се искључила могућност
евентуалног замрзавања инсталације.
Комплетни објекти се искључују тако што се затворе, блиндирају и пломбирају
вентили на прикључном топловоду. Уколико ова могућност не постоји затварају се,
блиндирају и пломбирају улазни вентили у топлотној подстаници.
Иза чланa 69/б додаје се нови члан 69/в који гласи:,,
69/в
У објектима у којима је извршено самоиницијативно искључење појединих
корисника, ЈКП „Градска оплана“ Пирот преосталим корисницима не гарантује
пројектоване температуре у грејаним просторија нити одговара за увећани утрошак
топлотне енергије код корисника са наплатом по тарифном систему.
Члан 2.
Ове допуне Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије
(,,Службени лист града Ниша’’,бр.01/2009) ступају на снагу давањем сагласности од
стране оснивача и објављују се у Службени лист града Ниша.

Надзорни одбор
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