
 

  
 
 
ЈКП  ТОПЛАНА  БОР      ОБРАЗАЦ : ОК.10.1 
            Број захтева  ______________  
              Датум подношења  захтева  ______________ 

Захтев за одјаву коришћења топлотне енергије 
 

Име и презиме :       ___________________________________________________ 
Бр.личне карте :      __________________________   Телефон :  _________________ 
Адреса становања :  ___________________________________________________ 
Бр. просторија за које се тражи искључење(делимично искључење је могуће 
само у приватним кућама : _________________ 

     
 На основу члана о условима за одјаву коришћења топлотне енергије 63,64,65,66,67 и 

68 „Општинске одлуке по условима и начину снабдевања топлотном енергијом“. 
 Комплетан објекат може се искључити (укључити) са система даљинског грејања у 

било ком тренутку на основу писаног захтева. 
 Појединачно искључење стамбених и пословних јединица почев од 01.10.текуће 

године до 03.05 наредне године, није дозвољено. Захтев за искључење се може 
доставити енергетском субјекту у периоду од 05.05. до 15.09. текуће године и 
односиће се на целу наредну грејну сезону. Уз захтев за искључење доставља доказ да 
је измирио све доспеле обавезе за испоручену топлотну енергију у периоду до 
искључења. Комплетни објекти се искључују тако што се затворе и блиндирају главни 
улазни вреловодни / топловодни вентили у топлотној подстаници или у шахти испред 
објекта. После искључења престаје свака одговорност енергетског субјекта за опрему 
у топлотној подстаници.  

 Појединачне стамбене и пословне јединице у оквиру заједничког објекта искључују се 
тако што се у дистрибутивним орманима искључи само та стамбена или пословна 
јединица, а ако исте не постоје, грејна тела се физички одвајају од система тако што 
им се прикључне цеви секу и заваре. У објектима који немају дистрибутивне ормане 
на ходнику где искључење подразумева исецање веза сваког грејног тела и накнадног 
заваривања истих, цену искључења по грејном телу утврђује Управни одбор 
енергетског субјекта и посебно се наплаћује. 

 Цене неенергетских услуга (искључење, накнадно прикључење исл.) утврђује Управни 
одбор енергетског субјекта уз сагласност извршног органа Општине. 

 Комисија за искључење утврђује чињенично стање и на основу тог саставља записник 
ИП-01. 

 За искључење ван грејне сезоне, наплата се не врши од јуна текуће године, било да се 
ради о делимичном или потпуном искључењу објекта са система даљинског грејања. 

 Излазак комисије за искључење на терен наплаћује се на лицу места у износу од 
864,00 дин.а само искључење по утрошеном радном времену и утрошку материјала 

 Уколико се купац чија је стамбена или пословна јединица која је искључена са 
система даљинског грејања поново одлучи за снабдевање топлотном енергијом, за 
ново прикључење плаћа све трошкове прикључења као и нови купац. 

 На основу захтева корисника, могуће је поновно прикључење на систем даљинског 
грејања, уз уплату новог прикључка и то: 

 01 категирија –фиксни део 8.748,00дин. и варијабилни део 388,80дин/КW 
инсталисане снаге 

 02 категорија –фиксни део 13.608,00дин.и варијабилни део 679,68 дин/КW  
 инсталисане снаге  

 
Упознат са условима искључења    Потпис одговорног лица 
     Подносилац захтева 
____________________________    _________________________ 
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