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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19), члана 110. став 1. Пословника Скупштине 

града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст, 

18/19 и 32/19) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14 и 25/19) Градско веће 

града Зрењанина је дана 21.02.2020. године утврдило Предлог Одлуке о изменама 

Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, на исти нема 

примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Илија Свилар.                         
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Чедомир Јањић 

 

 

 

ЈХ/ 



 

  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19) и члана 110. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – 

пречишћен текст, 18/19 и 32/19), Градоначелник града Зрењанина је дана 

21.02.2020. године разматрао Предлог Одлуке о изменама Одлуке о условима и 

начину снабдевања топлотном енергијом и дао следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

изменама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, који 

је утврдило Градско веће.  
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                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Чедомир Јањић   

 

 

 

 

 

ЈХ/ 



На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', 

бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 361. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'', бр. 

145/14 и 95/18-др.закон) и чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19), Скупштина града Зрењанина на 

седници одржаној дана ____________ 2020. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА 

ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 32/13, 25/14 и 18/19), у члану 7. став 1. адреса: ''Панчевачка бб'' 

замењује се адресом: ''Панчевачка 55''. 

 

Члан 2.  

 

У члану 38. став 4. мења се и гласи: 

''Појединачни отказ уговора и искључења купаца су могућа уколико:  

 

1. купац поднесе писани захтев за обуставу испоруке топлотне енергије и приложи 

доказ о власништву над предметним станом односно пословним простором; 

2. купац достави писану сагласност Скупштине стамбене заједнице за обуставу 

испоруке топлотне енергије стана, односно пословног простора који се снабдева 

топлотном енергијом са заједничког мерног места у складу са Законом о 

становању и одржавању зграда; 

3. купац достави доказ о измирењу свих доспелих финансијских обавеза, односно о 

постигнутом споразуму о извршавању обавезе сагласно одлуци о важећој цени 

топлотне енергије укључујући и финансијске обавезе за месец који претходи 

месецу у ком се захтев за обуставу испоруке топлотне енергије подноси; 

4. постоје техничке могућности за потпуну oбуставу испоруке топлотне енергије, 

што се доказује израдом идејног пројекта објекта; 

5. купац изради идејни пројекат објекта у складу са Законом о планирању и изградњи 

и Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објекта; 

6. купац идејним пројектом објекта предвиди реконструкцију машинских 

инсталација и/или топлотне подстанице тако да се задовоље следећи технички 

услови :  

а) измештање свих делова машинских инсталација за грејање из стана и/или 

пословног простора за који је поднет захтев за обуставу топлотне енергије, 

  б) реконструкција зидова према суседним становима и/или пословним просторима 

и третман као "Зидова ка негрејаном простору" у смислу одредби Правилника о 

енергетској ефикасности зграда,  

ц) реконструкција међуспратних конструкција према суседним становима и/или 

пословним просторима и третман као "Међуспратна конструкција изнад/испод 

негрејаног простора" у смислу одредби Правилника о енергетској ефикасности зграда 

и  



д) ако обустава топлотне енергије стана или пословног простора не утиче на 

повећање топлотних губитака у становима, односно пословним просторима крајњих 

купаца које се граниче са станом, односно пословним простором који је поднео захтев 

за обуставу топлотне енергије; 

7. купац изведе радове којима се обезбеђује oбустава испоруке топлотне енергије на 

основу решења којим се одобрава извођење тих радова, односно промена намене 

објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе на основу 

идејног пројекта; 

8. купац сноси све трошкове радова и материјала који настају услед oбуставе 

испоруке топлотне енергије, а који су у складу са идејним пројектом; 

9. после завршених радова којима се обезбеђује oбустава испоруке топлотне енергије 

стану, односно пословном простору која се топлотном енергијом снабдева са 

заједничког мерног места, извођач обавезно сачини извештај Скупштини стамбене 

заједнице у складу са идејним пројектом и правилима струке.'' 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
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              ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ГРАДА  

                      Оливер Митровић       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину 

снабдевања топлотном енергијом је члан 13. Закона о комуналним делатностима 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 104/16 и 95/18) којим је, између осталог, одређено 

да скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања 

комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне 

делатности и корисника услуга на својој територији, члан 361. Закона о енергетици 

(''Службени гласник РС'', бр. 145/14 и 95/18-др.закон) којим је прописано да јединица 

локалне самоуправе доноси пропис којим се поред осталог уређују права и обавезе 

крајњих купаца топлотне енергије, посебно у случају престанка уговора, као и услови 

за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне 

енергије. Чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19) одређена је надлежност Скупштине града, као и да 

Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства. 

 

Дана 19. фебруара 2020. године ЈКП ''Градска Топлана'' Зрењанин упутило је граду 

Зрењанину Предлог за измене Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном 

енергијом. Изменама ове одлуке приступа се пре свега из потребе усклађивања  

наведене Одлуке са одредбама Закона о енергетици, Закона о основама 

својинско-правних односа, Закона о становању и одржавању зграда, као и 

подзаконских аката, а у циљу одређивања услова које купци морају да испуне у случају 

отказа уговора и подношења захтева за обуставу испоруке топлотне енергије.  

 

На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о 

изменама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом у датом 

тексту. 

 

ОБРАДИЛА: 

Сања Марић 

 

 

 

 

     СЕКРЕТАР 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

   Милан Мркшић 

 

 

 


