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                                                            О Б Р А З А Ц : ОК.01 
                                                                                                                                    Одобрио : 
 
Број захтева:             __________________                Рачуноводство : _______________________     
Датум подношења  
захтева:                      __________________                Правна служба : _______________________  
 
 

             ЗАХТЕВ ЗА ОДЈАВУ КОРИШЋЕЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
                                                                                   
                                                                                                                                                Уписује подносиоц захтева 

Име и презиме ( назив предузећа ) : _________________________________________________ 
        Број личне карте и  ЈМБГ / ПИБ : _________________________________________________ 
                                Адреса становања :_________________________________________________ 
                                                   Телефон:_________________________________________________ 
              Број искључених просторија:_________________________________________________ 
                         Категорија искључења:____________Трајно  /  Привремено__________________ 
           Период искључења ( месеци ):_________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                         Уписује одговорно лице 

 
Заказано време изласка комисије ( дан, сати):   
 
________________________________                          
________________________________ 
             Потпис одговорног лица                                               Потпис подносиоца захтева 
 

- Купац може отказати испоруку топлотне енергије али не у току грејне сезоне. Обавезе  
настале по основу испоруке топлотне енергије плаћају се до 1. октобра текуће године. 

- Ако на једном предајном месту топлоту преузима више купаца, отказ важи ако су сви 
купци отказали уговор или уколико постоје техничке могућности за појединачно 
искључење. 

- Обустава испоруке топлотне енергије ( привремена и трајна ) за купце у чијим грејаним 
просторијама се налазе унутрашње инсталације више купаца, је делимична и купац је 
дужан да након искључења, а после  01. октобра, енергетском субјекту плаћа 20 % од 
накнаде коју би плаћао да није искључен.  

- Одјаву коришћења топлотне енергије могуће је извршити привремено и трајно. 
- Привремена одјава коришћења топлотне енергије подразумева искључење објекта 

као целине или делимично на одређено време у трајању од најдуже годину дана, уз 
плаћање фиксних трошкова снабдевања према ценовнику ЈКП „Топлификација“ у 
износу од 41,59 дин/m2 грејне површине месечно, плус ПДВ. 

 



- Искључење стамбеног/пословног простора са система централног грејања блиндирањем 
или пломбирањем грејног тела наплаћује се у износу од  600,00   динара /грејном телу. 
Искључење стамбеног/пословног простора са система централног грејања блиндирањем 
или пломбирањем прикључка у прикључном ормарићу или у подстаници наплаћује се у 
износу од  2.500,00 динара/бр.прикључака. 

 
- Привремено искључени корисник при поновном укључењу уколико је извршено у року од 

годину дана, плаћа следеће трошкове 
- Трошак укључења претходно искљученог стамбеног/пословног простора на систем 

топлификације уклањањем блинде или пломбе са грејног тела је од  600,00 динара/ 
грејном телу. 

 
-  Трошак укључења претходно искљученог стамбеног/пословног простора на систем 

топлификације уклањањем блинде или пломбе са прикључка у прикључном 
ормарићу или подстаници је  2.500,00 динара/прикључку. 

 
-  Уколико је због извођења радова на искључењу потребно извршити и  пражњење/пуњење  

инсталације водом, иста се наплаћује у износу од 1.800,00 динара 
 

- Трајна одјава коришћења топлотне енергије подразумева искључење објекта као целине 
или делимично без ограничења времена и плаћања. У случају да трајно искључени 
корисник жели поново да се прикључи на топлификациони систем третираће се као нови 
корисник уз плаћање свих такси предвиђених за прво прикључење 

 
- Након искључења купца са дистрибутивне мреже дуже од 12 месеци енергетски субјект 

није обавезан да чува капацитет потребан за рад топлотне опреме купца, бећ га може 
уступити другом купцу 

 
-  Корисницима који су извршили делимично искључење са система даљинског грејања  ЈКП  

„Топлификација“ у даљој испоруци топлотне енергије не гарантује пројектоване  
температуре у просторијама које се греју нити одговара за стање кућне инсталације у 
случају било какве хаварије или смрзавања мреже. ЈКП „Топлификација“ је у том случају 
одговорна само за температуру грејног флуида на улазу у објекат, према дијаграму 
клизања температура у зависности од спољних температура 

 
- Комисијским записником утврђује се чињенично стање и квадратура просторија 

искључених са система, након чега се врши пломбирање прикључка 


