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95
На основу члана 45. став 5. Закона о
енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004),
члана 13. Правилника о условима у погледу
стручног кадра и начину издавања и одузимања
лиценце за обављање енергетских делатности
("Сл. гласник РС", бр.117/05, 40/06, 44/06, 44/10),
и члана 48. став 14. Статута града Зрењанина
("Сл. лист града Зрењанина" бр. 21/08), Градско
веће града Зрењанина на седници одржаној
17.05.2011. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА
ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ

За вредновање критеријума из Члана 2.
овог Правилника утврђују се мерила –
коефицијенти и то јединствено за све или само
за поједине лиценциране делатности.
Накнада за лиценцу утврђује се према
збиру коефицијената по свим критеријумима
утврђеним приликом издавања лиценце, а
обрачунава се на основу динарске вредности
коефицијената.
Вредност
коефицијената
утврђује
Градско веће у јануару текуће године, за сваку
календарску годину.
Решење из става 3. овог члана објављује
се у "Службеном листу града Зрењанина".
Члан 4.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим
Правилником
утврђују
се
критеријуми, мерила и начин обрачуна накнаде
коју енергетски субјект плаћа за лиценцу за
обављање енергетских делатности: производње
топлотне енергије, дистрибуције топлотне
енергије, управљања дистрибутивним системом
и снабдевања топлотном енергијом тарифних
купаца на територији града Зрењанина.
Накнаду из става 1. овог члана
енергетски субјект плаћа приликом издавања
лиценце као и за све време важења лиценце.

Збир коефицијената може се мењати у
периоду важења лиценце у случају промене
услова обављања лиценцираних делатности који
су од утицаја на утврђивање коефицијената.
Ималац лиценце дужан је да о насталим
променама које су од битног утицаја на
утврђивање накнаде за издавање лиценце
обавести орган надлежан за издавање лиценце у
року од 15 дана од дана настанка промене.
II КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА
А. Услови пословања енергетског субјекта
Члан 5.

Члан 2.
Критеријуми за одређивање висине
накнаде за лиценцу за обављање енергетске
делатности (у даљем тексту: лиценциране
делатности) су :
− услови пословања енергетског субјекта,
− техничке карактеристике енергетских
субјеката, односно
капацитета или
специфичности услова обављања поједних
врста лиценцираних делатности.

Критеријум у погледу услова пословања
енергетског
субјекта
обухвата
положај
енергетског субјекта на тржишту, односно његов
положај у обављању лиценциране делатности.
Мерила за вредновање овог критеријума
утврђују се у зависности од тога да ли се
лиценцирана делатност обавља из једног или
више топлотних извора.
Висина
накнаде
за
лиценциране
делатности које се обављају из једног топлотног
извора одређује се применом коефицијента к1=1,
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а за лиценциране делатности које се обављају из
више топлотних извора висина накнаде се
одређује применом коефицијента к1=3.
Б. Техничке карактеристике енергетских
објеката, односно капацитета или
специфичности услова обављања појединих
лиценцираних делатности
Члан 6.
Критеријум у погледу техничких
карактеристика енергетских објеката, односно
капацитета објеката, утврђује се у зависности од
енергетских услова производње, односно
пружања услуга и намене енергетских објеката.
За лиценциране делатности за које нису од

Редни
број
1.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.

Страна 117

значаја техничке карактеристике енергетских
објеката, односно капацитета у којима се та
делатност обавља, примењује се критеријум
специфичности услова обављања лиценцираних
делатности.
Мерило за вредновање овог критеријума
је инсталисана снага објекта за производњу,
односно услови под којима се обавља делатност
за чије обављање нису од значаја техничке
карактеристике енергетских објаката, односно
капацитета.
Члан 7.
Висина накнаде у складу са чланом 6.
овог Правилника одређује се применом следећих
коефицијената:

Лиценцирана делатност

Коефицијент

2.
Производњa топлотне енергије у топланама укупне
инсталисане снаге 1[MW] или више
Производњa топлотне енергије у топланама укупне
инсталисане снаге од 1[MW] до 10 [MW]
Производњa топлотне енергије у топланама укупне
инсталисане снаге више од 10[MW]
Дистрибуција топлотне енергије
Управљање дистрибутивним системом за топлотну
енергију
Трговина топлотном енергијом ради снадбевања
тарифних купаца

3.

III НАЧИН ОБРАЧУНА

2
8
10
4
8

од 8 дана од дана ступања на снагу овог
Правилника.

Члан 8.
Члан 10.
Висина накнаде коју енергетски субект
плаћа за време важења лиценце одређује се
истовремено са издавањем лиценце и обрачунава
за прву годину њеног важења множењем збира
коефицијената (к1+к2) динарском вредношћу
коефицијента утврђеном за текућу годину.
Висина накнаде за наредне године
утврђује се почетком сваке године и обрачунава
се множењем збира коефијената (к1+к2)
динарском вредношћу коефицијента утврђеном
за годину за коју се накнада утврђује.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном листу
града Зрењанина”.
Oвај правилник ће се објавити и у
"Службеном гласнику РС".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-57-23/11-III
Дана: 17.05.2011. године
ЗРЕЊАНИН

Члан 9.
Градско веће донеће решење из члана 3.
став 3. овог Правилника за 2011. годину у року

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Горан Каурић,с.р.
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На основу чл. 48. и 108. став 3. Статута
Града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Градско веће града
Зрењанина, на седници одржаној дана
17.05.2011. године донело је
ЗАКЉУЧАК
I. УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Акционог плана
за развој омладинског предузетништва у граду
Зрењанину за период од 2011. до 2013. године (у
даљем тексту: Акциони план).
II. Нацрт Акционог плана упућује се на
јавну расправу.
III. Јавна расправа ће трајати 15 дана од
дана објављивања овог закључка у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
IV. Сва заинтересована лица могу
извршити увид у нацрт Акционог плана у року
одређеном у тачки III. овог закључка у
просторијама
секретара
Градског
већа,
канцеларија број 102, сваког радног дана у
времену од 8 до 13h.

17. мај 2011. год.

V. Нацрт Акционог плана налазиће се и на
сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs
VI. Примедбе и предлози са јавне расправе
достављају се у писаној форми секретару
Градског већа града Зрењанина у року
одређеном у тачки III. овог закључка.
VII. Секретар Градског већа доставиће
материјал из тачке VI. овог закључка надлежном
Одељењу.
VIII. О спровођењу овог закључка стараће
се секретар Градског већа.
IX. Овај закључак објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-57-26/11-III
Дана: 17.05.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Горан Каурић,с.р.
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