
 
 

 На основу члана 15. Одлуке о 
службеним путовањима изабраних, име-
нованих и постављених лица у органима 
Града Зајечара (“Сл. лист Града 
Зајечара”, бр. 26/15) и члана 12. стaв 1. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
(“Сл. лист Града Зајечара”, бр. 29/13 и 
31/13 и 51/14), Градско веће Града 
Зајечара, на седници од 08.09.2016. 
године, донело је 
 
 

О Д Л У К У 
о потреби службеног путовања 

помоћника градоначелника Града 
Зајечара у Републику Бугарску – Град 

Берковица 
 

Члан 1. 
 
 Срђан Недељковић, помоћник гра-
доначелника Града Зајечара, упућује се 
на службено путовање у Град Берковицу, 
Република Бугарска, ради присуствовањa 
прослави Славе тог Града. 
 Службено путовање обавиће се 
08.09.2016. године.  
 За службено путовање користиће 
се службено возило марке „ŠKODA 
SUPER B“ регистарских ознака ZA-050-ZA, 
којим ће управљати возач Градске управе 
Града Зајечара.  
 

Члан 2. 
 

 Трошкови службеног путовања 
исплаћују се из буџета Града Зајечара. 
 
 
 
 
 

Члан 3. 
 

 Одлуку доставити именовном и 
објавити у “Службеном листу Града 
Зајечара”. 
 
 III бр. 011-75/16 
 У Зајечару, 08.09.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р.  

   
 
На основу члана 15. Одлуке о 

службеним путовањима изабраних, 
именованих и постављених лица у 
органима Града Зајечара (“Сл. лист Града 
Зајечара”, бр. 26/15) и члана 12. стaв 1. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
(“Сл. лист Града Зајечара”, бр. 29/13, 
31/13 , 51/14 и 21/16), Градско веће Града 
Зајечара, на седници одржаној  
12.09.2016. године, донело је 
 
 

О Д Л У К У  
о потреби службеног путовања 

помоћника  градоначелника Града 
Зајечара у Републику Бугарску – Град 

Софија  
 

Члан 1. 
 
  Владислав Милојевић, помоћник 
градоначелника, упућује се на службено 
путовање у Софију, Република Бугарска, 
ради  присуствовања састанку у Мини-
старство регионалног развоја, а ради 
договора у вези пројеката пријављених у 
прекограничној сарадњи. 
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 Службено путовање ће се обавити 
14.09.2016.године.  
 За службено путовање користиће 
се службено возило марке „ŠKODA 
OCTAVIA“ регистарске ознаке  ZA-040-ZA. 
  

Члан 2. 
 

 Трошкови службеног путовања 
исплаћују се из буџета Града Зајечара. 
 

Члан 3. 
 

 Одлуку доставити именованом  и 
објавити у “Службеном листу Града 
Зајечара”. 
 
 
 III бр. 011- 77/16 
 У Зајечару, 12.09.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

    
 

   На основу члана 22. став 6. Закона 
о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 
72/11, 88/13 и 105/14), члана 4. Одлуке о 
давању у закуп пословних просторија 
Града Зајечара ("Службени лист Града 
Зајечара“, бр. 13/16) и члана 12. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара ("Службени 
лист града“ Зајечара бр. 29/13, 31/13, 
51/14 и 21/16), Градско веће Града 
Зајечара, на седници одржаној  
16.09.2016. године, донело је 
                      
         

ЗАКЉУЧАК 
о давању сагласности Градоначелнику 
Града Зајечара за доношење закључка 
о давању у закуп пословних просторија 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градо-
начелнику Града Зајечара за доношење 
Закључkа о покретању поступка  за 
давање у закуп пословних просторија у 
ул. нас. Краљевица Б-3, на период од 3 
године, јавним надметањем. 

II 
 

 Предмет  давања у закуп из тач. I 
овог Закључка  је пословни простор у 
површини од 27 м², у ул.нас. Краљевица 
Б-3,  у Зајечару. 
 

III 
  

  ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник 
Града Зајечара, Велимир Огњеновић, да 
донесе Закључак о покретању поступка  
за давање у закуп пословних просторија у 
ул. нас. Краљевица Б-3, на период од 3 
године, јавним надметањем. 
                  

IV 
 

 Закључак објавити у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

III бр. 02 – 243/2016 
У Зајечару 16.09.2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р.  

   
 

 На основу члана 36.  Одлуке о 
условима и начину снадбевања топлот-
ном енергијом (“Сл.лист града Зајечара” 
бр.47/15.) и члана 12. став 1. и 4. Одлуке 
о Градском већу Града Зајечара („Сл. лис-
та Града Зајечара“, бр. 29/13, 31/13, 51/14 
и 21/16) Градско веће Града  Зајечарa на  
седници оджаној 16.09.2016 год. донело је 
 
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ РАСПОДЕЛЕ И 

ОБРАЧУНУ ТРОШКОВА 
ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
СА ЗАЈЕДНИЧКОГ МЕРНОГ МЕСТА У 
ТОПЛОТНО ПРЕДАЈНОЈ СТАНИЦИ 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником прописују се модели 
за одређивање удела тарифних купаца у 
испорученој количини топлотне енергије 
очитане на мерачу утрошка топлотне 
енергије. 
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Овим Правилником прописује се уградња 
уређаја за утврђивање сопствене 
потрошње топлотне енергије, уређаја за 
регулацију испоручене топлотне енергије 
и контролних мерача утрошка топлотне 
енергије у објектима тарифних купаца. 
 

Члан 2. 
 
Појмови  који  се  користе  у  овом  Пра-
вилнику  имају  значења  утврђена Зако-
ном о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 
145/2014, Законом о ефикасном кориш-
ћењу енергије („Сл.гласник РС“ бр. 
25/2013), Уредбом за утврђивање методо-
логије за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом 
(Сл.гласник РС“ бр. 63/2015), Одлуком  о  
условима  и  начину  снабдевања  топлот-
ном  енергијом  („Сл.  лист Града Зајеча-
ра“, бр.47 од 24.12.2015.год.) и Тарифним 
системом за обрачун топлотне енергије и 
услуга (“Сл.лист града ” бр.27/2016. ) 
 
У овом Правилнику користе се и појмови 
који у смислу овог правилника имају 
следећа значења: 
 

1. „Захтев за покретање поступ-
ка“ за опремање уређајима за расподелу 
трошкова топлотне енергије са 
заједничког мерног места (у даљем 
тексту: „захтев“) – документ којим крајњи 
купац, власник посебне стамбене односно 
пословне јдинице, покреће поступак за 
опремање уређајима за расподелу трош-
кова топлотне енетгије са заједничког 
мерног места у топлотно предајној 
станици; 
 
2. „Деловник  трошкова“ - документ  
којим  се  дефинише  расподела трошкова 
топлотне енергије која је утврђена на 
првом нивоу расподеле испоручене топ-
лотне енергије. Деловником трошкова се 
одређују удели тарифних купаца у трош-
ковима испоручене топлотне енергије, а 
збир свих удела мора бити 100%; 
 
3. „Накнада  за  даљинско  грејање“  
-  накнада  обрачуната  прописаним 
тарифним елементима за одабрани 
тарифни модел из Тарифног система, која 
се састоjи од: 

 накнаде за грејну површину 
(фиксни део), 

 накнаде за испоручену топлотну 
енергију (варијабилни део); 

 
4. „Накнада  за  грејну  површину  
(фиксни  део)“  –  накнада  која  се 
израчунава тако што се обрачунска грејна 
површина објекта купца топлотне енергије 
изражена у m2, помножи са одговарајућом 
ценом за јединицу грејне површине 
(дин/m2) која се одређује у складу са 
одредбама Тарифног система. Грејна 
површина купца је дефинисана 
одредбама Тарифног система; 
 

5. „Накнада  за  испоручену  топ-
лотну  енергију  (варијабилни  део)“  – 
накнада која се израчунава тако што се 
испоручена количина топлотне енергије 
(kWh) очитана на мерачу утрошка 
топлотне енергије помножи са 
одговарајућом ценом за јединицу 
испоручене количине топлотне енергије 
(дин/kWh) која се одређује у складу са 
одредбама Тарифног система; 
 

6. „Уређај за утврђивање сопстве-
не потрошње топлотне енергије“ - 
уређај којим се одређује удео сваког 
појединачног потрошача у укупно 
испорученој количини топлотне енергије 
која је утврђена на првом нивоу 
расподеле испоручене топлотне енергије 
(делитељи топлотне енергије или локални 
мерачи утрошка топлотне енергије); 
 

7. „Уређај за индивидуалну регула-
цију температуре“ - уређај којим се 
може подешавати (регулисати) потрошња 
топлотне енергије; 
 

8. „Контролни  мерач  утрошка  
топлотне  енергије“  -  уређај  којим  се 
региструје количина утрошене топлотне 
енергије сваке стамбене  или пословне 
јединице појединачно, или засебних грана 
стабено-пословних целина. Овако 
регистрована количина топлотне енергије 
служи за прерасподелу укупно испоручене 
количине топлотне енергије, која је 
утврђена на првом нивоу расподеле 
испоручене топлотне енергије, свакој 
стамбеној или пословној јединици; 
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9. „Контролор“ – Енергетски субјект, 
правно лице или предузетник са којим 
тарифни купци уговарају очитавње, 
одржавање и контролу уређаја за 
утврђивање сопствене потрошње топлот-
не енергије и прерасподелу испоручене 
количине топлотне енергије, односно неку 
од ових делатности; 
 

10. „Мерач  утрошка  топлотне  
енергије“  -  уређај  којим  се  региструје 
количина испоручене топлотне енергије 
на месту предаје топлотне енергије у 
топлотној подстаници, у складу са пози-
тивним законским прописима и Правил-
има о раду дистрибутивног система, а на 
коју може бити прикључен један или више 
купаца; 
 

11. „Заједнички контролни мерач 
утрошка топлотне енергије“ - уређај 
којим се региструје количина утрошене 
топлотне енергије сваке зграде, односно 
сваког дела зграде који представља 
независну функционалну целину (посебан 
улаз, ламела и слично), у случају када се 
са једне подстанице топлотном енергијом 
снабдева више зграда, односно више 
независних функционалних целина зграде 
(посебни улази, ламеле и слично). Уређај 
се уграђује на засебном воду сваке  
зграде, односно сваког дела зграде који 
представља независну функционалну 
целину (посебан   улаз,   ламела   и   слич-
но).   Овако   регистрована   количина  
топлотне енергије служи за прерасподелу 
укупно испоручене количине топлотне 
енергије измерене на мерачу утрошка 
топлотне енергије; 
 

11. „Први ниво расподеле испоруче-
не топлотне енергије“ представља 
расподелу испоручене топлотне енергије 
очитане на мерачу утрошка топлотне 
енергије у топлотној подстаници на све 
засебне и независне функционалне 
целине које се топлотном енергијом 
снабдевају преко топлотне подстанице;  
 

12. „Други ниво расподеле испору-
чене топлотне енергије“ представља 
расподелу испоручене топлотне енергије 
утврђене на првом нивоу расподеле на 
стамбене и пословне јединице 
појединачно; 

II УГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ СОПСТВЕНЕ 

ПОТРОШЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, 
УРЕЂАЈА ЗА ИНДИВИДУАЛНУ 
РЕГУЛАЦИЈУ ТЕМПЕРАТУРЕ И 

КОНТРОЛНИХ МЕРАЧА УТРОШКА 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 3. 

 

Контролни мерачи утрошка топлотне 
енергије, заједнички контролни мерачи 
утрошка  топлотне  енергије   и   уређаји  
за утврђивање   сопствене   потрошње 
топлотне енергије морају испуњавати 
нормативе и стандарде којима се 
регулише ова област, као и техниче 
услове енергетског субјекта. 
 

Члан 4. 
 

Одлуку о уградњи уређаја за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије, 
заједничког контролног мерача,  контрол-
ног мерача утрошка топлотне енергије и 
уређаја за индивидуалну регулацију 
испоручене топлотне енергије, за постоје-
ће објекте, доносе власници објекта, 
односно тарифни купци, уз сагласност 
енергетског субјекта за дистрибуцију 
топлотне енергије. Обавеза уградње ових 
уређаја за нове објекте регулисана је 
енергетским условима за израду 
пројектне документације. 
 

Енергетски субјект за дистрибуцију 
топлотне енергије дужан је дати 
сагласност на одлуку из става 1 овог 
члана ако су испуњени следећи услови:  
 

- Да су уређаји за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије и 
контролни мерачи утрошка топлотне 
енергије изабрани у складу са нормама из 
члана 3. овог Правилника; 
 

- Да је одлуком о уградњи уређаја за 
утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије и уређаја за 
индивидуалну регулацију испоручене 
топлотне енергије, за постојеће објекте, 
обухваћено довољан број активних 
грејних тела у објекту који обезбеђује 
довољно квалитетно и тачно утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије; 
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- Да су усклађени формати   елек-
тронских   информација   за   доставу по-
датака о потрошњи свих уређаја за 
утврђивање сопствене потрошње топлот-
не енергије у обрачунском периоду са 
форматом базе података енергетског суб-
јекта за дистрибуцију топлотне енергије. 
 

Тарифни купац коме се испоручена 
топлотна енергија обрачунава по делов-
нику трошкова, дужан је да на унутраш-
њим грејним инсталацијама угради уређа-
је за утврђивање   сопствене   потрошње   
топлотне   енергије,   односно контролне   
мераче   утрошка   топлотне   енергије   и   
уређаје за индивидуалну регулацију тем-
пературе у својим просторијама у року од 
пет година од дана ступања на снагу 
Одлуке о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом. 
 

Тарифни купац је у обавези да сноси 
трошкове одржавања и поправке уређаја 
за утврђивање сопствене потрошње топ-
лотне енергије, контролних мерача утрош-
ка топлотне енергије, заједничких кон-
тролних мерача утрошка топлотне  енер-
гије и уређаја за индивидуалну регулацију  
испоручене  топлотне енергије. 
 
 

III ИЗБОР КОНТРОЛОРА И ОЧИТАВAЊЕ 
УРЕЂАЈА ЗА УТВРЂУВАЊЕ 

СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ  И ПРИМАРНИХ И 

СКУНДАРНИХ МЕРИЛА 
 

Члан 5. 
 

Контролор мора испуњавати техничке и 
друге услове за очитавање уређаја за 
утврђивање сопствене потрошње топлот-
не енергије, односно  расподелу трошкова 
топлотне енергије  које је прописао 
енергетски субјект овим Правилима.  
На захтев крајњих купаца топлотне 
енергије, енергетски субјект је дужан да 
им достави листу контролора који 
испуњавају услове из става 1 овог члана.  
Одлуку о избору контролора доносе  
крајњи купци топлотне енергије. 
Контролор је дужан да свим крајњим 
купцима којима се испоручује топллотна 
енергија  са заједничког мерног места 
понуди исте УРТ због унификације опреме 
и могућности  очитавања и расподеле 

Члан 6. 
  
Крајњи купци топлотне енергије са 
контролором и енергетским субјектом 
закључују Уговор о очитавању и 
расподели трошкова измерене  топлотне 
енергије (у даљем тексту „уговор“ ) који по 
правилу садржи: 
- права и обавезе контролора, енергет-

ског субјекта и крајњих купаца; 
- право власништва над уграђеном 

опремом;  
- обавезу одржавања и сервисирања   

УРТ  и термостатских радијаторских 
сетова и регулатора протока са 
термостатом ; 

- удео заједничке топлотне енергије и 
начин расподеле у случају када УРТ 
нису уграђени или се не могу очитати 
или су неактивни; 

- минималан број крајњих купаца топ-
лотне енергије  потписника уговора за 
опремање УРТ са заједничког мерног 
места у топлотно предајној станици ; 

- дефинисање обавезе достављања 
извештаја на захтев крајњег купца од 
стране контролора о постигнутим 
резултатима у циљу ефикасног 
коришћења топлотне енергије 

- време трајања уговора и   
- остале имовинско правне односе. 
 
Захтев из члана 2. ових правила је 
саставни део уговора. Уговор се може 
анексирати сваке  године искључиво ван 
грејне сезоне у зависности од промена 
које настану у току претходне грејне 
сезоне, укључујући и промене које 
настану у новом захтеву. 
По претходно прибављеном одобрењу 
енергетског субјекта за  случај замене 
грејних тела,  којa су опремљенa УРТ, или 
у случају уградње додатних грејних тела, 
власници су дужни да обезбеде уградњу 
УРТ на грејним телима и дужни су да 
обавесте контролора и енергетског 
субјекта. 
Енергетски субјект може самостално оба-
вљати расподелу на основу очитавања 
контролора.                                                           
Енергетски субјект ће потписати Уговор из 
става 1 овог члана, ако су испуњени сви 
услови предвиђени овим Правилником.  
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Члан 7. 

 
Очитавање потрошње топлотне енергије 
на мерачу утрошка топлотне енергије и 
заједничком контролном мерачу врши 
енергетски субјект за дистрибуцију 
топлотне енергије. Очитавања се врше 
сваког месеца и приликом промене цена. 
 

За период када су поједини заједнички 
контролни мерачи утрошка топлотне 
енергије били неисправани, а врши се 
испорука топлотне енергије, испоручена 
количина топлотне енергије се одређује 
на основу потрошње у упоредном месе-
чном обрачунском периоду, на начин де-
финисан Одлуком о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом Чалн 
50. 
 

Упоредни месечни обрачунски период је 
период у којем су постојали слични усло-
ви преузимања топлотне енергије, а када 
је заједнички контролни мерач утрошка 
топлотне енергије исправно радио. 
 

Упоредни месечни обрачунски период 
одређује енергетски субјект.  
 

Члан 8. 
 

Очитавање уређаја за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије 
врши контролор. 
Очитавањем уређаја за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије 
контролор утврђује податке који се односе 
на период који је усаглашен са 
енергетским субјектом, односно временом 
очитавања топлотне енергије на 
примарним и секундарним  мерилима. 
 

III РАСПОДЕЛА ИСПОРУЧЕНЕ 
КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА 
НИВОУ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ – 

ПРВИ НИВО РАСПОДЕЛЕ 
 

Члан 9. 
 

Испоручена количина топлотне енергије 
очитана на мерачу утрошка топлотне 

енергије у топлотној подстаници (  се 
расподељује на једну или више грана 
преко којих се снабдевају зграде, односно 
делови зграда који представљају 

независну функционалну целину (посебан 
улаз, ламела и слично), што представља 
први ниво расподеле испоручене 
топлотне енергије. 
 

 
 

 - Укупна количина топлотне енергије 
испоручена i – тој згради односно  i – том 
делу зграде који представља независну 
функционалну целину (посебан улаз, 
ламела и слично); 

 - број грана преко којих се снабдевају 
зграде, односно делови зграда који 
представљају независну функционалну 
целину (посебан улаз, ламела и слично) 
из заједничке топлотне подстанице. 
 

Члан 10. 
 

Расподела испоручене топлотне енергије 
на првом нивоу расподеле испоручене 
топлотне енергије врши се на један од 
следећих начина: 
 

- Уколико је на топлотну подстаницу 
прикључено више зграда, односно делова 
зграде који представљају независну 
функционалну целину (посебан улаз, 
ламела и слично) и уколико су на 
засебним гранама у топлотној подстаници 
уграђени заједнички контролни мерачи 
утрошка топлотне енергије, расподела 
испоручене количине топлотне енергије 
се врши одређивањем  процентуалног   
удела сваког заједничког контролог мера-
ча утрошка топлотне енергије у укупно 
испорученој количини топлотне енергије 
измереној на мерачу утрошка топлотне 
енергије. 
 

- Уколико је на топлотну подстаницу 
прикључено више зграда, односно делова 
зграде који представљају независну функ-
ционалну целину (посебан улаз, ламела и 
слично) и уколико на засебним гранама у 
подстаници нису уграђени заједнички кон-
тролни мерачи утрошка топлотне енер-
гије, расподела испоручене количине топ-
лотне енергије се врши према процен-
туалном учешћу грејних површина по 
грани. 
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- Уколико је на топлотну подстаницу 
прикључено више зграда, односно делова 
зграде који представљају независну 
функционалну целину (посебан улаз, 
ламела и слично) и нису на свим гранама 
у подстаници уграђени заједнички кон-
тролни мерачи, или је неки од њих 
неисправан, прерасподела се врши на 
следећи начин: количина топлотне 
енергије грана са уграђеним и исправним 
заједничким контролним мерачима пред-
ставља очитану вредност на заједничким 
контролним мерачима, а за преостале 
гране се након одузимања потрошње 
измерене на уграђеним и исправним 
заједничким контролним мерачима од 
укупно измерене потрошње на мерачу 
утрошка топлотне енергије, остатак пре-
расподељује по процентуалном учешћу 
грејних површина по грани. 
 
- Уколико је на топлотну подстаницу 
прикључена једна зграда, односно део 
зграде који представља независну фун-
кционалну целину (посебан улаз,  ламела  
и  слично),  количина  топлотне  енергије  
измерена  на мерачу утрошка топлотне 
енергије представља количину топлотне 
енергије која се расподељује на другом 
нивоу расподеле. 
 

IV РАСПОДЕЛА ИСПОРУЧЕНЕ 
КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА 
СТАМБЕНИХ/ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА 
НА НИВОУ ЗГРАДЕ – ДРУГИ НИВО 

РАСПОДЕЛЕ 
 

Члан 11. 
 
Количина   топлотне   енергије,   утврђена   
на   првом   нивоу   расподеле испоручене 
количине топлотне енергије за засебну 

грану ( , представља укупну количину 
топлотне енергије испоручену згради, 
односно делу зграде који представља 
независну функционалну целину (посебан 
улаз, ламела и слично), односно основ за 
расподелу испоручене топлотне енергије 
на другом нивоу расподеле. 
 
 
 

Укупна количина топлотне енергије 
испоручена згради, односно делу зграде 
који представља независну функцио-
налну  целину  (посебан  улаз,  ламела  и 
слично) састоји се од укупне заједничке 

потрошње (  и укупне сопствене 

потрошње (  у згради: 
 

 
 

 
 

 - корекциони фактор  за расподелу 
заједничке потрошње у објекту 
 
Корекциони фактор за расподелу зајед-
ничке потрошње у објекту се уводи у 
циљу обрачуна заједничке потрошње у 
објекту. Он представља део потрошње 
унутрашње грејне инсталације који није 
регистрован на уређајима за утврђивање 
сопствене потрошње или контролним  ме-
рачима утрошка топлотне енергије (раз-
вод унутрашње грејне инсталације, губици 
у топлотној подстаници...). 
 

Вредност корекционог фактора за  распо-
делу  заједничке  потрошње  у објекту се 
дефинише Деловником трошкова у 
зависности од обрачунског периода у току 
грејне сезоне на следећи начин: 
  
Р.бр. Обрачунски 

период 
Корекциони 
фактор k1 

(%) 
    1 Октобар, Април 10÷40 
    2 Децембар, Јануар, 

Фебруар 
5÷20 

    3 Новембар, Март 10÷30 
 

V ОСНОВНИ МОДЕЛИ ЗА 
ОДРЕЂИВАЊЕ УДЕЛА ТАРИФНИХ 

КУПАЦА У ИСПОРУЧЕНОЈ КОЛИЧИНИ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 12. 

 
Основни модели за одређивање удела 
тарифних купаца у испорученој количини 
топлотне енергије су: 
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- Модел 1  
примењује се када нису уграђени уређаји 
за утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије, ни контролни мерачи 
утрошка топлотне енергије и када нема 
стамбено/пословних јединица код којих је 
извршена привремена или трајна 
обустава испоруке топлотне енергије. У 
том случају испоручена количина топлот-

не енергије ( ) се пропорционално 
расподељује по стамбеним и пословним 
јединицама у зависности   од   удела   
обрачунске   грејне   површине   (m2) или 
инсталисане снаге грејних уређаја (kW)  
сваке стамбене/пословне јединице у 
њиховом укупном збиру; 
 

За одређивање удела тарифних купаца у 
укупно испорученој количини топлотне 
енергије утврђене на првом нивоу 
расподеле према Моделу 1, користе се 
следеће величине: 
 
-    Величине за израчунавање: 
 

 - укупно  испоручена  количина  
топлотне енергије у месечном обрачун-
ском периоду утврђена на првом нивоу 
расподеле (kWh); 
 

 - обрачунска грејна површина 
(инсталисана снага грејних уређаја) стам-
бене/пословне јединице (m² )/ (kW); 
 

 - укупан број стамбених и пословних 
јединица; 
 

 - укупна обрачунска грејна 
површина (инсталисана снага грејних уре-
ђаја) свих стамбених и пословних једини-
ца  на другом  нивоу расподеле (m²)/ (kW); 
 

 - јединична цена испоручене количине   
топлотне енергије, у складу са тарифним 
системом (дин/kWh). 
 
-    Израчунате величине: 
 

  - удео обрачунске грејне површине 
стамбене/пословне јединице у укупној 
обрачунској грејној површини свих 
стамбених и пословних јединица на 
другом нивоу расподеле; 
 

 - део испоручене   количине   топлотне   
енергије за стамбену/пословну јединицу 
(kWh); 
 

 - накнада за испоручену количину 
топлотне енергије за стамбену/пословну 
јединицу (дин). 
 

    

  
 

    
 

 
Напомена:  
Уколик је за расподелу утрошка топлотне 
енергије деловником трошкова меродавна 
инсталисана снага грејних уређаја онда се 
у напред наведеним формулама 
обрачинска грејна површина замењује 
инсталисаном снагом грејних уређаја. 
 
- Модел 2 
 

примењује се када нису уграђени уређаји 
за утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије, ни контролни мерачи 
утрошка топлотне енергије и када постоје 
стамбено/пословне јединица код којих је 
извршена привремена или трајна обу-
става испоруке топлотне енергије. У том 
случају од укупно испоручене количине 

топлотне енергије ( ) се одузима коли-
чина топлотне енергије која се утроши за 
загревање стамбе-но/пословних јединица 
које су искључене из система даљинског 

грејања  а затим се преостала коли-

чина топлотне енергије  пропорци-
онално расподељује по стамбеним и 
пословним јединицама у зависности од 
удела обрачунске грејне површине (m2) 
или инсталисане снаге грејних уређаја 
(kW)  сваке стамбене/пословне јединице у 
њиховом укупном збиру; 
 

За одређивање удела тарифних купаца у 
укупно испорученој количини топлотне 
енергије утврђене на првом нивоу 
расподеле према Моделу 2, користе се 
следеће величине: 
 



16. СЕПТЕМБАР 2016.  SLU@BENI LIST БРОЈ 29  СТРАНА 9 

 
-    Величине за израчунавање: 
 

 - укупно испоручена количина топ-
лотне енергије у месечном обрачунском 
периоду утврђена на првом нивоу 
расподеле (kWh); 
 

  - обрачунска   грејна   површина 
(инсталисана снага грејних уређаја) стам-
бене/пословне јединице (m² )/ (kW); 
 

 - обрачунска грејна површина стам-
бене или пословне јединице којој је 
извршена  привремена или трајна обуста-
ва испоруке топлотне енергије (m²); 
 

 - корекциони фактор преноса топлотне 
енергије код стамбено/пословних једини-
ца којима је извршена  привремена или 
трајна обустава испоруке топлотне 
енергије а који је комисијски утврђен у 
складу са Чланом 35. Одлуке о условима 
и начину снабдевања топлотном енер-
гијом Града Зајечара бр.47 од 
24.12.2015.године; 
 

 - јединична цена испоручене количине 
топлотне енергије, у складу са тарифним 
системом (дин/kWh). 
 
-    Израчунате величине: 
 

 - укупна грејна површина свих 
стамбених и пословних јединица искљу-
чених из систем даљинског грејања (m²); 
 

 - укупна обрачунска грејна 
површина (инсталисана снага грејних уре-
ђаја) свих стамбених и пословних једи-
ница на другом нивоу расподеле (m²)/ 
(kW); 
 

 - специфична потрошња топлотне 
енергије објекта (kWh/m2); 
 

  - Количина топлотне енергије која 
се предаје стамбено/пословној јединици 
која је искључена  из система даљинског 
грејања (kWh); 
 

 - удео обрачунске грејне површине 
стамбене/пословне јединице у укупној 
обрачунској грејној површини свих стам-
бених и пословних јединица на другом 
нивоу расподеле, прикључених на систем 
даљинског грејања; 
 

 - део   испоручене   количине   топлот-
не енергије за стамбену/пословну једини-
цу која је прикључена на систем даљин-
ског грејања (kWh); 
 

 -    накнада за испоручену количину 
топлотне енергије за стамбену/пословну 
јединицу која  је прикључена на систем 
даљинског грејања (дин). 
 

 -    накнада за испоручену количину 
топлотне енергије за стамбену/пословну 
јединицу која је искључена из система 
даљинског грејања (дин). 
 

  
                         

 

    

   

  

   
 

     

 

  

  
 
Напомена:  
 
 Уколикo је за расподелу утрошка 
топлотне енергије деловником трошкова 
меродавна инсталисана снага грејних 
уређаја онда се у напред наведеним 
формулама обрачинска грејна површина 
замењује инсталисаном снагом грејних 
уређаја, за стамбене однонсно пословне 
јединице код којих није извршена 
привремена или трајна обустава испоруке 
топлотне енергије. За стамбене односно 
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пословне јединице код којих је извршена 
привремена или трајна обустава испоруке 
топлотне енергије меродавна је 
искључиво обрачунска грејан површина. 
 
- Модел 3  
примењује се када су сва грејна тела 
опремљена уређајем за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије и 
када нема стамбено/пословних јединица 
код којих је извршена привремена или 
трајна обустава испоруке топлотне 
енергије. У том случају се укупна 
сопствена количина испоручене топлотне 

енергије ( ) пропорционално расподе-
љује по стамбеним/пословним јединицама 
у зависности од удела броја импулса 
уређаја за утврђивање сопствене 
потрошње топлотне  енергије  на  грејним  
телима  сваке стамбене/пословне  једини-
це  у  укупном  збиру  регистрованих  
импулса свих грејних тела, у месечном 
обрачунском периоду, на засебној грани 
преко које се снабдева зграда, односно 
део зграде који представља независну 
функционалну целину (посебан улаз, 
ламела и слично); 
 
За одређивање удела тарифних купаца у 
укупно испорученој количини топлотне 
енергије утврђене на првом нивоу 
расподеле према Моделу 3, користе се 
следеће величине: 
 
-    Величине за израчунавање: 
 

 - укупан број очитаних импулса свих 
уређаја за утврђивање сопствене потро-
шње топлотне енергије на другом нивоу 
расподеле; 
 

  - број очитаних импулса свих уређаја за 
утврђивање сопствене потрошње топлот-
не енергије у стамбеној/пословној једи-
ници; 
 

 - укупно испоручена количина  
топлотне енергије у месечном обрачун-
ском периоду утврђена на првом нивоу 
расподеле (kWh); 
 

 - обрачунска   грејна   површина   
стамбене/пословне јединице (m²);  

 - укупан број стамбених и пословних 
јединица; 
 

 - укупна обрачунска грејна површина 
свих стамбених и пословних јединица  на 
другом нивоу расподеле (m²); 
 

 - корекциони фактор за расподелу    
заједничке потрошње у објекту. ; 
 

 - јединична цена испоручене количине 
топлотне енергије, у складу са тарифним 
системом (дин/kWh). 
 
 
-    Израчунате величине: 
 

  - удео   броја   очитаних   импулса   
свих   уређаја   за утврђивање сопствене 
потрошње топлотне енергије у стамбе-
ној/пословној јединици у укупном броју 
очитаних импулса свих уређаја за 
утврђивање сопствене потрошње топлот-
не енергије на другом нивоу расподеле; 
 

  - заједничка потрошња у објекту 
(kWh); 

  -  укупна сопствена потрошња за 
расподелу (kWh); 

  -     специфичнa заједничкa 
потрошњa (kWh/m2); 

   -   део испоручене количине топлотне 
енергије за стамбену/пословну јединицу 
(kWh); 

 -  накнада за испоручену количину 
топлотне енергије за стамбену/пословну 
јединицу (дин). 
 

      

   

      

 

      

 

 
 



16. СЕПТЕМБАР 2016.  SLU@BENI LIST БРОЈ 29  СТРАНА 11 

 
 Модел 4  
примењује се када су све стамбене и 
пословне јединице опремљене контрол-
ним мерачем утрошка топлотне енергије и 
када нема стамбено/пословних јединица 
код којих је извршена привремена или 
трајна обустава испоруке топлотне 
енергије. У том случају се од количине 
топлотне енергије утврђене на првом 

нивоу расподеле  ( ) одузме количина 
топлотне енергије регистрована на свим  
контролним  мерачима  утрошка  топлотне  

енергије  ( ).  Тако добијена разлика 
представља укупну заједничку потрошњу 

у објекту ( )   која се расподељује по 
стамбеним и пословним јединицама у 
зависности од    удела    обрачунске    
грејне    површине    (m2)    сваке стамбе-
не/пословне јединице у њиховом укупном 
збиру. 
 
За одређивање удела тарифних купаца у 
укупно испорученој количини топлотне 
енергије утврђене на првом нивоу 
расподеле према Моделу 4 користе се 
следеће величине: 
 
-    Величине за израчунавање: 
 

- укупно регистрована испоручена 
количина топлотне енергије на свим 
контролним мерачима утрошка топлотне 
енергије која представља укупну сопстве-
ну потрошњу  (kWh); 
 

- регистрована испоручена     количи-
на топлотне енергије на контролном 
мерачу утрошка топлотне енергије у 
стамбеној или пословној јединици (kWh); 
 

 - укупно испоручена количина  
топлотне  енергије  у месечном обрачун-
ском периоду утврђена на првом нивоу 
расподеле (kWh); 
 

 - обрачунска грејна површина 
стамбене или пословне јединице (m²); 
 

 - укупан број стамбених и пословних 
јединица; 
 

 - укупна обрачунска грејна површина 
свих стамбених и пословних јединица  на 
другом нивоу  расподеле (m²); 
 

  - јединична цена испоручене   количи-
не топлотне енергије, у складу са 
тарифним системом (дин/kWh). 
 
-    Израчунате величине: 
 

  - заједничка потрошња у објекту 
(kWh); 
 

 - специфична заједничка потрошња 
(kWh/m2); 
 

 - накнада   за   испоручену   количину   
топлотне енергије за стамбену или 
пословну јединицу (дин). 
 

     

  

    

 
 
- Модел  5    
примењује  се  када  нису  сва  грејна  
тела  опремљена уређајем за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије и 
када нема стамбено/пословних јединица 
код којих је извршена привремена или 
трајна обустава испоруке топлотне 
енергије. У овом случају, за утврђени 

коефицијент  служи за израчунавање 
заједничке потрошње. Од укупно испору-
чене количине топлотне енергије утврђе-

не на првом нивоу расподеле ( ) 
одузима се обрачуната заједничка 

потрошња ( ) и тиме се добија укупна 

сопствена потрошња ( ). Обрачуната 
заједничка потрошња топлотне енергије 
се сада пропорционално расподељује на 
све стамбене/пословне јединице у објекту 
на основу њиховог појединачног процен-
туалног учешћа у укупној површини 
објекта којем се испоручује топлотна 
енергија након првог нивоа расподеле. 
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Количина испоручене топлотне енергије 
по стамбеним/пословним јединицама, које 
нису опремљене уређајима за утврђи-
вање сопствене потрошње топлотне 

енергије ( ) обрачунава се тако што се 
свака појединачна површина стамбе-
не/пословне јединице која није 
опремљена уређајима за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије 
помножи корективним коефицијентом 

, а затим се тако обрачуната 
вредност помножи специфичном сопстве-
ном потрошњом. Специфична сопствена 
потрошња представља однос израчунате 
укупне сопствене потрошње, односно 
потрошње која се расподељује на све 

кориснике ( ). За стамбене/пословне 
јединице које су опремљене уређајима за 
утврђивање сопствене потрошње топлот-
не енергије, количина испоручене топлот-

не енергије ( ) се обрачунава тако што 
се количина топлотне енергије која је 
преостала након одузимања укупне 
количине испоручене топлотне енергије 
по стамбеним/пословним јединицама које 
нису опремљене уређајима за   утврђива-
ње сопствене потрошње топлотне енер-
гије од укупне сопствене потрошња, пом-
ножи са уделом регистрованих импулса 
на сваком од уређаја за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије у 
збиру укупних импулса на свим уређајима 
за регистровање сопствене потрошње 
топлотне енергије. 
 

-    Величине за израчунавање: 
 

 - укупно  испоручена  количина  
топлотне енергије у месечном обрачун-
ском периоду утврђена на првом нивоу 
расподеле (kWh); 
 

 - обрачунска грејна површина 
стамбене или пословне јединице која није 
опремљена уређјима за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије 
(m²); 
 

 - обрачунска грејна површина стам-
бене или пословне јединице  која је  опре-
мљена уређајима за утврђивање соп-
ствене потрошње топлотне енергије (m²); 
 

 - укупна обрачунска грејна површина 
свих стамбених и пословних јединица  на 
другом нивоу  расподеле (m²); 
 

 -  укупан  број  стамбених  и  пословних  
јединица које нису опремљене уређајима 
за утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије; 
 

 - укупан број стамбених и пословних 
јединица опремљених уређајима за 
утврђивање сопствене потрошње топлот-
не енергије; 
 

 -  укупан број стамбених и пословних 
јединица; 
 

 - укупан број очитаних импулса свих 
уређаја за утврђивање сопствене потрош-
ње топлотне енергије на другом нивоу 
расподеле; 
 

 - број очитаних импулса свих уређаја за 
утврђивање сопствене потрошње топлот-
не енергије у стамбеној/пословној једини-
ци; 
 

 - јединична цена испоручене количине 
топлотне енергије, у складу са тарифним 
системом (дин/kWh). 
 
-  Израчунате величине: 
 

 - заједничка потрошња у објекту 
(kWh); 
 

 - израчунатa укупнa сопственa пот-
рошњa за цео објекат, односно потрошњa 
која се расподељује на кориснике којима 
се испоручује топлотна енергија (kWh); 
 

 - део испоручене   количине   топлотне   
енергије за стамбену и пословну јединицу 
опремљену уређајима за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије 
(kWh); 
 

 - прорачунска количина испоручене 
топлотне енергије одређена за стамбену 
или пословну јединицу која није опре-
мљена уређајима за утврђивање сопст-
вене потрошње топлотне енергије (kWh); 
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 - специфична заједничка потрошња 
(kWh/m2); 
 

 - специфична заједничка потрошња 
(kWh/m2); 
 

 - удео броја очитаних импулса свих   
уређаја за утврђивање сопствене потрош-
ње топлотне енергије у стамбеној/пос-
ловној јединици у укупном броју очитаних 
импулса свих уређаја за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије на 
другом нивоу расподеле; 
 

 - накнада за испоручену топлотну    
енергију за стамбену или пословну 
јединицу која је опремљена уређајима за 
утврђивање сопствене потрошње топлот-
не енергије (дин); 
 

 - накнада за испоручену топлотну    
енергију за стамбену или пословну              
јединицу  која  није опремљена уређајима 
за утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије (дин). 
 

        

  

    
 

                       

 

  

 

   
     

 
 

 
 

 
 
 

У случају да је мање од 60%  активних 
грејних тела опремљено уређајем за 
утврђивање сопствене потрошње топлот-
не енергије расподела испоручене коли-
чине топлотне енергије за грејање вршиће 
се по моделу 1; 
 
- Модел  6   
примењује  се  када  нису  сва  грејна  
тела  опремљена уређајем за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије и 
када постоје стамбено/пословних једини-
ца код којих је извршена привремена или 
трајна обустава испоруке топлотне енер-
гије. У овом случају, за утврђени коефи-

цијент  служи за израчунавање заједни-
чке потрошње. Од укупно испоручене 
количине топлотне енергије утврђене на 

првом нивоу расподеле ( ) одузима се 

обрачуната заједничка потрошња ( ) и 
тиме се добија укупна сопствена потрош-

ња ( ). Обрачуната заједничка потрош-
ња топлотне енергије се сада пропор-
ционално расподељује на све стамбе-
не/пословне јединице у објекту (без 
обзира да ли им је привремено обус-
тављена испорука топотне енергије, да ли 
су опремљене уређајима за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије 
или не) на основу њиховог појединачног 
процентуалног учешћа у укупној повр-
шини објекта којем се испоручује топлот-
на енергија након првог нивоа расподеле. 
Количина испоручене топлотне енергије 
по стамбеним/пословним јединицама, које 
нису опремљене уређајима за утврђи-
вање сопствене потрошње топлотне 

енергије ( ) обрачунава се тако што се 
свака појединачна површина стамбе-
не/пословне јединице која није опрем-
љена уређајима за утврђивање сопствене 
потрошње топлотне енергије помножи 

корективним коефицијентом , а 
затим се тако обрачуната вредност   
помножи специфичном сопственом потро-

шњом .  Количина испоручене топло-
тне енергије искљученим стамбено/пос-
ловним јединицама се обрачунава се тако 
штои се  свака појединачна површина 
стамбене/пословне јединице која је иск-
ључена из система грејања помножи са 
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корекционим фактором  , а затим се 
тако обрачуната вредност помножи специ-

фичном сопственом потрошњом .  За 
стамбене/пословне јединице које су 
опремљене уређајима за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије, 
количина испоручене топлотне енергије 

( ) се обрачунава тако што се коли-
чина топлотне енергије која је преостала 
након одузимања укупне количине испо-
ручене топлотне енергије по стамбе-
ним/пословним јединицама које нису 
опремљене   уређајима   за   утврђивање   
сопствен потрошње топлотне енергије и 
количине испоручене топлотне енергије 
искљученим стамбено/пословним једини-
цама од укупне сопствене потрошња, 
помножи са уделом регистрованих импул-
са на сваком од уређаја за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије у 
збиру укупних импулса на свим уређајима 
за регистровање сопствене потрошње 
топлотне енергије. 
 

За одређивање удела тарифних купаца у 
укупно испорученој количини топлотне 
енергије утврђене на првом нивоу 
расподеле према Моделу 5 користе се 
следеће величине: 
 
-    Величине за израчунавање: 
 

 - укупно  испоручена  количина  
топлотне енергије у месечном обрачун-
ском периоду утврђена на првом нивоу 
расподеле (kWh); 
 

 - обрачунска грејна површина стам-
бене или пословне јединице којој је 
извршена Привремена или трајна 
обустава испоруке топлотне енергије (m²); 
 

 - обрачунска грејна површина 
стамбене или пословне јединице која није 
опремљена   уређајима за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије 
(m²); 
 

 - обрачунска грејна површина стамбе-
не или пословне јединице  која је  опрем-
љена уређајима за утврђивање сопствене 
потрошње топлотне енергије (m²); 
 

 - укупна обрачунска грејна површина 
свих стамбених и пословних јединица  на 
другом нивоу  расподеле (m²); 
 

 -  укупан број стамбених и пословних 
јединица којима је извршена привремена 
обустава испоруке топлотне енергије; 
 

 - корекциони фактор преноса топлотне 
енергије код стамбено/пословних једини-
ца којима је извршена  привремена или 
трајна обустава испоруке топлотне 
енергије а који је комисијски утврђен у 
складу са Чланом 35. Одлуке о условима 
и начину снабдевања топлотном 
енергијом Града Зајечара бр.47 од 
24.12.2015.године; 
 

 -  укупан  број  стамбених  и  пословних  
јединица  које нису опремљене уређајима     
за утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије; 
 

 - укупан   број   стамбених   и   послов-
них   јединица опремљених уређајима за 
утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије; 
 

 - укупан број стамбених и пословних 
јединица; 
 

 - укупан   број   очитаних   импулса   
свих   уређаја   за утврђивање сопствене 
потрошње топлотне енергије на другом 
нивоу расподеле; 
 

  - број очитаних импулса свих уређаја за 
утврђивање сопствене потрошње топлот-
не енергије у стамбеној/пословној 
јединици; 
 

  - јединична   цена   испоручене   коли-
чине топлотне енергије, у складу са тари-
фним системом (дин/kWh). 
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-    Израчунате величине: 
 

 - заједничка потрошња у објекту 
(kWh); 
 

 - израчунатa укупнa сопственa пот-
рошњa за цео објекат, односно потрошњa 
која се расподељује на кориснике којима 
се испоручује топлотна енергија (kWh); 
 

 - део испоручене   количине   топлотне   
енергије за стамбену и пословну јединицу 
опремљену уређајима за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије 
(kWh); 
 

 - прорачунска количина испоручене 
топлотне енергије одређена за стамбену 
или пословну јединицу која није 
опремљена уређајима за утврђивање 
сопствене потрошње  топлотне енергије, 
(kWh); 
 

 - прорачунска количина испоручене 
топлотне енергије одређена за стамбену 
или пословну јединицу која је искључена 
из система даљинског грејања, (kWh); 
 

 - специфична заједничка потрошња 
(kWh/m2); 
 

 - специфична заједничка потрошња 
(kWh/m2); 
 

  - удео броја   очитаних   импулса   свих 
уређаја за утврђивање сопствене потрош-
ње топлотне енергије у стамбеној/послов-
ној јединици у укупном броју очитаних 
импулса свих уређаја за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије на 
другом нивоу расподеле; 
 

 - накнада за испоручену топлотну    
енергију за стамбену или пословну                    
јединицу којој је извршена привремена 
обустава испоруке топлотне енергије 
(дин); 
 
 
 

 - накнада за испоручену топлотну    
енергију за стамбену или пословну 
јединицу која је опремљена уређајима за 
утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије (дин); 
 

 - накнада за испоручену топлотну    
енергију за стамбену или  пословну 
јединицу  која  није опремљена уређајима 
за утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије (дин). 
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У случају да је мање од 60%  активних 
грејних тела опремљено уређајем за 
утврђивање сопствене потрошње топлот-
не енергије расподела испоручене 
количине топлотне енергије за грејање 
вршиће се по моделу 1; 
 
-  Модел 7 
примењује се када нису све стамбене/пос-
ловне јединице опремљене контролним 
мерачем утрошка топлотне енергије или 
је неки од њих неисправан. У том случају 
се испоручена количина топлотне енер-
гије за стамбене и пословне јединице код 
којих су уграђени контролни мерачи 
утрошка топлотне енергије, обрачунава 
на основу измерених количина  топлотне  
енергије регистриваних на  контролним 
мерачима. Одузимањем збира свих коли-
чина топлотне енергије регистрованих на 
свим уграђеним контролним мерачима 
топлотне енергије од укупно испоручене 
количине топлотне енергије утврђене на 

првом нивоу расподеле ( ), добија се 
износ који се пропорционално расподе-
љује по стамбеним и пословним једини-
цама у којима нису уграђени контролни 
мерачи утрошка топлотне енергије, у 
зависности од удела обрачунске грејне 
површине (m2) сваке стамбене/пословне 
јединице код којих нису уграђени кон-
тролни мерачи утрошка топлотне енергије 
у укупном збиру обрачунских грејних 
површина свих стамбених/пословних 
јединица код којих ису уграђени контролни 
мерачи утрошка топлотне енергије. 
 
За примену модела 6 не постоји услов о 
броју уграђених контролних мерача 
утрошка топлотне енергије у објекту. 
 
За одређивање удела тарифних купаца у 
укупно испорученој количини топлотне 
енергије утврђене на првом нивоу 

расподеле ( ), према Моделу 6, користе 
се следеће величине: 
 
-    Величине за израчунавање: 
 

 - укупно  испоручена  количина  
топлотне енергије у месечном обрачун-
ском периоду утврђена на првом нивоу 
расподеле (kWh); 

 - регистрована испоручена количина     
топлотне енергије на контролном мерачу 
утрошка топлотне енергије у стамбеној 
или пословној јединици (kWh); 
 

 - обрачунска грејна површина стам-
бене или пословне јединице без 
контролног мерача утрошка топлотне 
енергије (m²);  
 

 - укупна обрачунска грејна повр-
шина свих стамбених и пословних једи-
ница без контролног мерача утрошка 
топлотне енергије (m²); 
 

  -    укупан број стамбених и пословних 
јединица који су опремљени контролним 
мерачима утрошка топлотне енергије; 
 

 - укупан број стамбених и пословних 
јединица; 
 

 - јединична   цена   испоручене   коли-
чине топлотне енергије, у складу са 
тарифним системом (дин/kWh). 
 
- Израчунате величине: 
 

 - укупно регистрована количина 
испоручене топлотне енергије на свим 
контролним мерачима утрошка топлотне 
енергије (kWh); 
 

 - прoрачунати део укупне количине 
испоручене топлотне енергије за све 
стамбене и пословне јединице без кон-
тролног мерача утрошка топлотне 
енергије (kWh); 
 

  - удео  обрачунске  грејне  површине  
стамбене или пословне јединице без 
контролног мерача утрошка топлотне 
енергије у укупној обрачунској грејној 
површини свих стамбених и пословних 
јединица без контролних мерача утрошка 
топлотне енергије; 
 

 -     прорачуната    количина    топлотне    
енергије за стамбену или пословну 
јединицу без контролног мерача утрошка 
топлотне енергије (kWh); 
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 - накнада за испоручену количину 

топлотне енергије за стамбену или 
пословну јединицу без контролног мерача 
утрошка топлотне енергије (дин); 
 

 - накнада за испоручену количину 
топлотне енергије за стамбену или 
пословну јединицу са контролним мера-
чем утрошка топлотне енергије (дин). 
 

      

  
 

       

 

 

 
 

Члан 13. 
 

 Уколико је на један уређај за 
расподелу – контролни мерач повезано 
више стамбених/пословних јединица (нпр. 
станови настали поделом већег стана), 
онда се потрошња са тог уређаја 
расподељује према обрачунским грејним 
површинама свих стамбених/пословних 
јединица повезаних на тај уређај. 
 

Члан 14. 
 

 Стамбеним/пословним јединицама 
којима се привремено обуставља испору-
ка топлотне енергије обрачунава се 
заједничка потрошња у објекту. 
 

Члан 15. 
 

 Неисправност уређаја за утврђива-
ње сопствене потрошње топлотне 
енергије и контролних мерача утрошка 
топлотне енергије се дефинише као немо-
гућност очитавања импулса потрош-ње 
или нелогичност очитаних вредности. При 
неисправности уређаја контролор је 
дужан да одмах обавести тарифног купца 
и овлашћеног представника станара о 
неисправности уређаја. 
 Неисправност уређаја се отклања 
у складу са одредбама Уговора о кон-
троли, мерењу и прерасподели испору-
чене количине топлотне енергије. 
 

 Уколико тарифни купац не омогући 
отклањање неисправности у року од 15 
дана  од  дана  утврђивања  неисправ-
ности,  представник  станара  може  дати 
писмену сагласност да се за предметну 
стамбену/пословну јединицу изврши 
расподела топлотне енергије тако што се 
предметна стамбена/пословна јединица 
третира као стамбена/пословна јединица 
без уграђених уређаја за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије и 
контролних мерача утрошка топлотне 
енергије од почетка обрачунског периода, 
а за остале просторе изврши корекција 
расподеле. 
 

VI ПРИМЕНА МОДЕЛА ЗА 
ОДРЕЂИВАЊЕ УДЕЛА ТАРИФНИХ 

КУПАЦА У ИСПОРУЧЕНОЈ КОЛИЧИНИ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 16. 

 
 Податке са уређаја за утврђивање 
сопствене потрошње топлотне енергије 
или контролних мерача утрошка топлотне 
енергије очитава контролор.  
Контролор у месечном обрачунском пери-
оду припрема податке прикупљене са 
уређаја за утврђивање сопствене потрош-
ње топлотне енергије или контролних 
мерача утрошка топлотне енергије, те 
врши одређивање удела тарифних купаца 
у испорученој количини топлотне енер-
гије, а према моделима дефинисаним 
чланом 9. и доставља их у електронском 
облику енергетском субјекту за дистри-
буцију топлотне енергије, најмање седам 
дана пре рока за доставу рачуна. 
 
 Припрему и прикупљање података 
са контролних мерача утрошка топлотне 
енергије, ради утврђивања удела поједи-
начне стамбене/пословне јединице у 
испорученој количини топлотне енергије, 
могу организовати тарифни купци као 
Скупштина станара. У том случају, Скуп-
штина станара мора имати статус правног 
лица, а деловник трошкова, који се 
доставља енергетском субјекту и по коме 
се врши   обрачун   накнаде   за   даљин-
ско   грејање,   мора   бити   оверен   печа-
том Скупштине станара. 
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 Деловник трошкова се израђује у 
складу са овим Правилником. 
 
 Уколико се подаци у месечном 
обрачунском периоду не доставе у року из 
става 2 овог члана, расподела и обрачун 
трошкова за испоручену топлотну енергију 
на мерачу утрошка топлотне енергије 
спровешће се на начин описан у члану 9. 
и члану 10. овог Правилника, по моделу 
1ЕГ. 
 
 За период када су поједини уређаји 
за утврђивање сопствене потрошње 
топлотне енергије или поједини  кон-
тролни  мерачи  утрошка  топлотне  енер-
гије били неисправани, а врши се испору-
ка топлотне енергије, испоручена количи-
на топлотне енергије се одређује на 
основу потрошње у упоредном месечном 
обрачунском периоду. 
 
 Упоредни месечни обрачунски 
период је период у којем су постојали 
слични услови преузимања топлотне 
енергије или потрошње потрошне 
(санитарне) топле воде, а када је уређај 
за утврђивање сопствене потрошње топ-
лотне енергије или контролни мерач утро-
шка топлотне енергије исправно радио. 
 
 
 

 Упоредни месечни обрачунски 
период одређује контролор. 
 

Члан 17. 
 
 Изабрани модел или комбинација 
модела за одређивање удела тарифних 
купаца у испорученој количини топлотне 
енергије који је дефинисан деловником 
трошкова сваке засебне зграда, односно 
дела зграде који представља независну 
функционалну целину (посебан улаз, 
ламела и слично), примењује се на све 
купце топлотне енергије у тој засебној 
згради, односно делу зграде који 
представља независну функционалну 
целину (посебан улаз, ламела и слично). 
 

Члан 18. 
 
 Овај  Правилник  ступа  на  снагу 
осмог  дана  од  дана  објављивања  у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
 III број: 110-10/2016 
 У Зајечару, 16.09. 2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

ПРЕДСЕДНИК  
Велимир Огњеновић, с.р. 
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