
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
На основу члана 546. став 1. тачка 10. Закона о привредним друштвима („Сл. 

гласник  РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и 
члана 40.  тачка 10 и тачка 62. Статута града Зајечара ("Службени лист града 
Зајечара", број 4/19 и 67/21) Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  
20.09.2022. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 
ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ЗАЈЕЧАР– У ЛИКВИДАЦИЈИ   
 
 
I 

 
  Усваја се Извештај о ревизији финансијских извештаја за период од 
01.01.2021. године до 31.12.2021. године Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ 
Зајечар – у ликвидацији. 
 

II 
 

 Овај Извештај о ревизији финансијских извештаја за период од 01.01.2021. 
године до 31.12.2021. године Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Зајечар – у 
ликвидацији, је саставни део овог Решења. 
  

III 
 
 Ово Решење објављује се у "Службеном  листу града Зајечара" . 
 

 
 
I бр. 02-123/2022 
 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
                                                                           

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
          

                                              ПРЕДСЕДНИК 
 

                            Стефан Занков, с.р 
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  Чланом 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон),  члана 13., 16., 
и 17. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 
члана 2. став 3. Уговора о поверавању обављања комуналне делатности линијског 
градског и приградског превоза путника на територији града Зајечара II бр. 344-
30/2019 од 28.02.2019. године и члана 15. став 1. тачка 2. и члана 40. став 1. тачка 21. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 20.09.2022. године, донела је  
 
 
 
           О  Д  Л  У  К  У 
          о  допуни Одлуке о субвенционисању градског и приградског линијског  
                               превоза путника  на територији града Зајечара 
 
  

Члан 1. 
     
 
 У Одлуци о измени и допуни Oдлуке о субвенционисању градског и 
приградског линијског  превоза путника  на територији града Зајечара,  после члана 2.  
додају се нови члан 3. и члан 4. који гласе: 
 
                                                                 „Члан 3.“ 
 
 “У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида 
у пружању  услуге градског и приградског линијског превоза путника, вршилац  
делатности дужан је да одмах о томе обавести надлежни орган  управе јединице 
локалне самоуправе и да истовремено предузме мере за отклањање узрока 
поремећаја. 
 Уколико вршилац комуналне делатности то не учини у року који одреди 
јединица локалне самоуправе, надлежни орган управе  јединице локалне самоправе 
има право да предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине 
која је угрожена на терет вршиоца комуналне делатности. 
 По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по 
утврђивању поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, Градска управа 
дужна је да: 
 1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих 
би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и 
физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 
 2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која 
је угрожена; 
 3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид 
вршења делатности и учињену штету.” 
 Вршилац делатности  градског и приградског линијског превоза путника  дужaн 
je  да у  средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести 
кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или 
могу настати у пружању комуналинх услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног 
прекида у пружању тих услуга. ” 
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  Чланом 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон),  члана 13., 16., 
и 17. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 
члана 2. став 3. Уговора о поверавању обављања комуналне делатности линијског 
градског и приградског превоза путника на територији града Зајечара II бр. 344-
30/2019 од 28.02.2019. године и члана 15. став 1. тачка 2. и члана 40. став 1. тачка 21. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 20.09.2022. године, донела је  
 
 
 
           О  Д  Л  У  К  У 
          о  допуни Одлуке о субвенционисању градског и приградског линијског  
                               превоза путника  на територији града Зајечара 
 
  

Члан 1. 
     
 
 У Одлуци о измени и допуни Oдлуке о субвенционисању градског и 
приградског линијског  превоза путника  на територији града Зајечара,  после члана 2.  
додају се нови члан 3. и члан 4. који гласе: 
 
                                                                 „Члан 3.“ 
 
 “У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида 
у пружању  услуге градског и приградског линијског превоза путника, вршилац  
делатности дужан је да одмах о томе обавести надлежни орган  управе јединице 
локалне самоуправе и да истовремено предузме мере за отклањање узрока 
поремећаја. 
 Уколико вршилац комуналне делатности то не учини у року који одреди 
јединица локалне самоуправе, надлежни орган управе  јединице локалне самоправе 
има право да предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине 
која је угрожена на терет вршиоца комуналне делатности. 
 По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по 
утврђивању поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, Градска управа 
дужна је да: 
 1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих 
би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и 
физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 
 2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која 
је угрожена; 
 3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид 
вршења делатности и учињену штету.” 
 Вршилац делатности  градског и приградског линијског превоза путника  дужaн 
je  да у  средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести 
кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или 
могу настати у пружању комуналинх услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног 
прекида у пружању тих услуга. ” 
 
 
 

                                     „Члан 4.“ 
 
 "Вршилац делатности  градског и приградског линијског превоза путника   
обавезно одређује и начин континуираног изјашњавања (најмање једном годишње) 
корисника  услуга о квалитету пружања  услуга од стране вршилаца  делатности  
градског и приградског линијског превоза путника, које се може организовати 
електронским путем или на други погодан начин. 
 Уколико су резултати изјашњавања корисника  услуге превоза такви да већина 
није задовољна пруженом услугом  вршиоца  делатности превоза, надлежни орган  
управе јединице локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања рада тог 
вршиоца  делатности и налаже му да отклони недостатке који су наведени у 
изјашњавању корисника у року који не може бити дужи од 90 дана. 
 Уколико вршилац  делатности превоза не поступи у складу са ставом 2. овог 
члана у погледу отклањања недостатака квалитета пружене услуге, јединица 
локалне самоуправе може раскинути закључен уговор о поверавању и поверити 
обављање  делатности градског и приградског линијског превоза путника другом 
вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове у складу са законом." 
     
 
                                                                  Члан 2. 
 
  Досадашњи члан 3. и члан 4. постају члан 5. и члан 6. 
 
 
                                                                  Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
 
I број:011- 23/2022  
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 
 
                                             СКУПШТИНА  ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
                                                                     
 
 
                                                                    ПРЕДСЕДНИК  
                                                             Стефан Занков,с.р. 
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         На основу члана 20. став 1. тачка 2. и 3., у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 47/18 и 111/21- др. закон), члана 4. став 1., 4., 7., и члана 13., 16. и 17. Закона 
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 15. 
став 1. тачка 2 и члана 40. став 1. тачка 21. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“ бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
20.09.2022.године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1  

      У Одлуци о комуналном реду на територији града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“ бр. 52/20 и 9/22), у члану 9., став 1. мења се и гласи: 

     „За сакупљање, одвожење и одлагање смећа овлашћено предузеће, односно 
предузетник мора да поседује специјална  комунална возила за пражњење типских 
судова за смеће."  

Члан 2  

       У члану 11. исте Одлуке, ставови 3. и 4. мењају се и гласе: 

       „Као општи (типизирани) тип судова за смеће одређују се: пластичне или 
металне типске канте запремине 60 и 80 литара, пластичне канте запремине 120, 
140, 240 и 360 литара, покретни контејнер запремине 1100 литара, отворен или 
затворен  контејнер запремине 3.8 м3 односно 5.0 м3, подземни контејнер, мрежасте 
корпе за одлагање ПЕТ амбалаже и рециклажна звона за сепарацију отпада. 

     Локацију контејнера за смеће и корпи / звона за одлагање ПЕТ амбалаже 
одређује комунална инспекција и овлашћено предузеће односно предузетник у  
сарадњи са урбанистичком службом и власницима судова за смеће.“ 

Члан 3  

       У члану 12. исте Одлуке додаје се нови став 2., који гласи: 

   „Овлашћено предузеће или предузетник ће смеће које генерише корисник 
услуге преузимати само из општих судова за смеће дефинисаних чланом 11. ове 
Одлуке." 

       Досадашњи ставови 2. и 3. сада постају ставови 3. и 4. 

Члан 4  

       У члану 13. исте Одлуке, у ставу 1., после речи: „шут“ додаје се запета и реч: 
„шљунак“. 
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         На основу члана 20. став 1. тачка 2. и 3., у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 47/18 и 111/21- др. закон), члана 4. став 1., 4., 7., и члана 13., 16. и 17. Закона 
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 15. 
став 1. тачка 2 и члана 40. став 1. тачка 21. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“ бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
20.09.2022.године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1  

      У Одлуци о комуналном реду на територији града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“ бр. 52/20 и 9/22), у члану 9., став 1. мења се и гласи: 

     „За сакупљање, одвожење и одлагање смећа овлашћено предузеће, односно 
предузетник мора да поседује специјална  комунална возила за пражњење типских 
судова за смеће."  

Члан 2  

       У члану 11. исте Одлуке, ставови 3. и 4. мењају се и гласе: 

       „Као општи (типизирани) тип судова за смеће одређују се: пластичне или 
металне типске канте запремине 60 и 80 литара, пластичне канте запремине 120, 
140, 240 и 360 литара, покретни контејнер запремине 1100 литара, отворен или 
затворен  контејнер запремине 3.8 м3 односно 5.0 м3, подземни контејнер, мрежасте 
корпе за одлагање ПЕТ амбалаже и рециклажна звона за сепарацију отпада. 

     Локацију контејнера за смеће и корпи / звона за одлагање ПЕТ амбалаже 
одређује комунална инспекција и овлашћено предузеће односно предузетник у  
сарадњи са урбанистичком службом и власницима судова за смеће.“ 

Члан 3  

       У члану 12. исте Одлуке додаје се нови став 2., који гласи: 

   „Овлашћено предузеће или предузетник ће смеће које генерише корисник 
услуге преузимати само из општих судова за смеће дефинисаних чланом 11. ове 
Одлуке." 

       Досадашњи ставови 2. и 3. сада постају ставови 3. и 4. 

Члан 4  

       У члану 13. исте Одлуке, у ставу 1., после речи: „шут“ додаје се запета и реч: 
„шљунак“. 

       Став 2. поменутог члана мења се и гласи: 

      „Отпад из предходног става преузима, одвози и депонује овлашћено 
предузеће односно предузетник, на захтев власника односно корисника објекта." 

        После става 2. додаје се нови став 3., који гласи: 

  „Ова врста услуге спада у услугу ванредног одвожења отпада и наплаћује се 
по посебном ценовнику ванредних комуналних услуга који доноси овлашћено 
предузеће односно предузетник, уз сагласност Скупштине града.  

Члан 5  

      У члану 14. Одлуке додају се два нова става (став 1. и став 2.), који гласе: 

      „Корисник услуге дужан је да  сакупља и одлаже смеће у посуде дефинисане 
чланом 11. Корисник је такође дужан да обезбеди да простор на коме се налазе 
посуде за сакупљање смећа буде приступачан тако да је омогућено изношење 
смећа. 

    Непоседовање типизираног суда за смеће не ослобађа корисника услуге 
плаћања накнаде.“ 

Члан 6  

      Члан 21. исте Одлуке мења се и гласи: 

      „Овлашћеном предузећу, односно предузетнику припада накнада за 
прикупљање, одвожење, одлагање смећа и за чишћење септичких и нужничких јама. 
Накнаду плаћају корисници услуга по јединици мере за укупну површину објекта, 
односно према запремини јаме. Висину накнаде утврђује предузеће, односно 
предузетник, уз сагласност Скупштине града Зајечара. 

        Услугу извожења смећа плаћа власник или корисник објекта. 

     Код индивидуалних домаћинстава, услугу плаћа власник објекта. У случају 
када га је немогуће тачно одредити (оставински поступак у току), а врши се услуга, 
накнаду плаћа корисник услуге. 

     Накнаду за изношење, извожење и депоновање смећа из стамбених зграда и 
дворишта плаћају власници односно закупци станова. 

 Код пословних и сличних објеката, услугу плаћа корисник објекта, уз обавезу 
достављања уговора о закупу, који мора бити сачињен у складу са овом Одлуком. У 
случају да овлашћено предузеће или предузетник не може да утврди ко је корисник 
објекта, услугу плаћа власник у складу са ценовником за правна лица, односно 
предузетнике.  

 

 Корисници услуга незадовољни укупном висином накнаде или квалитетом 
пружања комуналне услуге могу да поднесу приговор директору овлашћеног 
предузећа, односно предузетнику или да поднесу пријаву комуналном инспектору. 
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    Корисници комуналне услуге су обавезни да овлашћеном предузећу или 
предузетнику доставе тачне податке као и сваку промену података (промена 
власника, корисника, квадратуре и сл.) у року од 8 дана од настанка исте. Пријава се 
подноси у писаној форми. Предузеће се неће сматрати одговорним за погрешне 
податке уколико га корисник није обавестио на прописан начин. Служби предузећа 
коју овласти одговорно лице, дозвољено је да на лицу места врши проверу тачности 
података. 

    Корисник комуналне услуге је обавезан да овлашћено предузеће или 
предузетника  обавестити унапред о периоду некоришћења или престанку 
коришћења објекта – попуњавањем захтева. Служба предузећа коју овласти 
одговорно лице ће проверити да ли се објекат користи и у складу са тим донети 
одлуку да ли је захтев основан. Уколико се утврди да је захтев без основа, власнику, 
односно кориснику објекта. испоставиће се рачун за извршену услугу. 

      Корисник услуге који у року од 30 дана од дана издавања рачуна не прими 
нови рачун, дужан је да од овлашћеног предузећа или предузетника затражи препис 
рачуна.  

     Уколико корисник не поступи у складу са претходним ставом, сматраће се да је 
рачун уредно уручен кориснику пре датума доспећа означеног на рачуну.”  

Члан 7  

       Члан 23. исте Одлуке мења се  и допуњује и  гласи: 

     “У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или 
прекида у пружању комуналних услуга, односно обављању комуналних делатности, 
вршилац комуналне делатности дужан је да одмах о томе обавести Градско веће и 
да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја. 

 Уколико вршилац комуналне делатности то не учини у року који одреди 
јединица локалне самоуправе, Градско веће има право да предузме мере за хитну 
заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет вршиоца 
комуналне делатности. 

 По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по 
утврђивању поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, Градско веће 
дужно је да: 

 1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих 
би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и 
физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 

 2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која 
је угрожена; 

 3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид 
вршења делатности и учињену штету.” 
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    Корисници комуналне услуге су обавезни да овлашћеном предузећу или 
предузетнику доставе тачне податке као и сваку промену података (промена 
власника, корисника, квадратуре и сл.) у року од 8 дана од настанка исте. Пријава се 
подноси у писаној форми. Предузеће се неће сматрати одговорним за погрешне 
податке уколико га корисник није обавестио на прописан начин. Служби предузећа 
коју овласти одговорно лице, дозвољено је да на лицу места врши проверу тачности 
података. 

    Корисник комуналне услуге је обавезан да овлашћено предузеће или 
предузетника  обавестити унапред о периоду некоришћења или престанку 
коришћења објекта – попуњавањем захтева. Служба предузећа коју овласти 
одговорно лице ће проверити да ли се објекат користи и у складу са тим донети 
одлуку да ли је захтев основан. Уколико се утврди да је захтев без основа, власнику, 
односно кориснику објекта. испоставиће се рачун за извршену услугу. 

      Корисник услуге који у року од 30 дана од дана издавања рачуна не прими 
нови рачун, дужан је да од овлашћеног предузећа или предузетника затражи препис 
рачуна.  

     Уколико корисник не поступи у складу са претходним ставом, сматраће се да је 
рачун уредно уручен кориснику пре датума доспећа означеног на рачуну.”  

Члан 7  

       Члан 23. исте Одлуке мења се  и допуњује и  гласи: 

     “У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или 
прекида у пружању комуналних услуга, односно обављању комуналних делатности, 
вршилац комуналне делатности дужан је да одмах о томе обавести Градско веће и 
да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја. 

 Уколико вршилац комуналне делатности то не учини у року који одреди 
јединица локалне самоуправе, Градско веће има право да предузме мере за хитну 
заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет вршиоца 
комуналне делатности. 

 По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по 
утврђивању поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, Градско веће 
дужно је да: 

 1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих 
би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и 
физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 

 2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која 
је угрожена; 

 3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид 
вршења делатности и учињену штету.” 

 Предузеће је дужно да у средствима јавног информисања или на други 
погодан начин обавести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и 
прекидима који ће настати или могу настати у пружању комуналинх услуга, најкасније 
24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга. 

    Предузеће  обавезно одређује и начин континуираног изјашњавања (најмање 
једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних 
услуга од стране вршилаца комуналних делатности, које се може организовати 
електронским путем или на други погодан начин. 

 Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да 
већина није задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца 
комуналне делатности, Градско веће покреће поступак преиспитивања рада тог 
вршиоца комуналне делатности и налаже му да отклони недостатке који су наведени 
у изјашњавању корисника у року који не може бити дужи од 90 дана. 

 Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са ставом 2. овог 
члана у погледу отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, 
јединица локалне самоуправе може раскинути закључен уговор о поверавању и 
поверити обављање комуналне делатности другом вршиоцу комуналне делатности 
који испуњава услове у складу са законом. 

Члан 8  

        У члану 97. Одлуке, у ставу 1., алинеја 2. уместо тачке на крају реченице 
ставља се запета и додају речи: „уколико температура прелази + 5оС.“ 

        После става 2. додаје се нови став 3., који гласи: 

 „Механичко чишћење сливника ради јавно предузеће које одржава 
атмосферску и фекалну канализацију.“ 

Члан 9  

       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 

I број:011- 24/2022 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                                                                                 

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                          Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 20. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др.закон, 43/11 - одлука УС, 
14/16, 76/18 и 95/18 - др.закон) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута града Зајечара 
("Службени лист града Зајечара", бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 20.09.2022. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о условима заштите, начину подизања, одржавања и обнове нарушених јавних 

зелених површина 
 

   Члан 1.   
 

 Овом Одлуком уређују се општи услови заштите, начин подизања и 
одржавања и обнове нарушених јавних зелених површина, у циљу унапређења 
квалитета ваздуха, заштите од буке, унапређења природних биљних ресурса, а све у 
циљу заштите здравља становништва на територији града Зајечара.   

 
Члан 2.  

 
 Одлуком се утврђују мере које су у обавези да предузимају Град Зајечар, 
правна лица, предузетници и физичка лица која обављањем одређених активности 
утичу или могу утицати на промену квалитета животне средине, начин спровођења 
мера, начин финансирања, вођење података и друге потребне активности за 
спровођење ове Одлуке.  
  

Члан 3. 
 

 Град Зајечар је у обавези да предузима следеће:  
 
 -одржава постојеће и формира нове зелене површине, у складу са планском 
документацијом, 
 -штити постојеће зелене површине од бесправног коришћења, оштећења, 
биљних болести и инсеката – штеточина, 
 -одржава, штити и успоставља нове засаде на подручју Парк шуме 
„Краљевица“, у складу са посебном одлуком, 
 -изради Катастар јавних зелених површина на територији Града Зајечара, 
 -предузима друге активности у складу са планском и пројектном 
документацијом.   

 
    Члан 4.  

 
 Правно лице, предузетник и физичко лице које гради стамбени, пословни или 
стамбено пословни објекат, у обавези је да, преко Јавног предузећа надлежног за 
одржавање јавних зелених површина (у даљем тексту:Јавно предузеће), засади 
једно дрво за сваки посебни део пројектованог објекта, односно за сваки стан или 
стан и пословни простор, у зависности од врсте објекта који се гради. 
 Правно лице, предузетник и физичко лице који гради пословни објекат у 
обавези је да преко Јавног предузећа засади једно дрво на сваких 100 m2 
пројектоване бруто површине уколико гради објекат до 1000 m2  (из идејног решења 
будућег објекта), а уколико гради објекат преко 1000 m2  још по једно дрво на сваких 
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14/16, 76/18 и 95/18 - др.закон) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута града Зајечара 
("Службени лист града Зајечара", бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 20.09.2022. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о условима заштите, начину подизања, одржавања и обнове нарушених јавних 

зелених површина 
 

   Члан 1.   
 

 Овом Одлуком уређују се општи услови заштите, начин подизања и 
одржавања и обнове нарушених јавних зелених површина, у циљу унапређења 
квалитета ваздуха, заштите од буке, унапређења природних биљних ресурса, а све у 
циљу заштите здравља становништва на територији града Зајечара.   

 
Члан 2.  

 
 Одлуком се утврђују мере које су у обавези да предузимају Град Зајечар, 
правна лица, предузетници и физичка лица која обављањем одређених активности 
утичу или могу утицати на промену квалитета животне средине, начин спровођења 
мера, начин финансирања, вођење података и друге потребне активности за 
спровођење ове Одлуке.  
  

Члан 3. 
 

 Град Зајечар је у обавези да предузима следеће:  
 
 -одржава постојеће и формира нове зелене површине, у складу са планском 
документацијом, 
 -штити постојеће зелене површине од бесправног коришћења, оштећења, 
биљних болести и инсеката – штеточина, 
 -одржава, штити и успоставља нове засаде на подручју Парк шуме 
„Краљевица“, у складу са посебном одлуком, 
 -изради Катастар јавних зелених површина на територији Града Зајечара, 
 -предузима друге активности у складу са планском и пројектном 
документацијом.   

 
    Члан 4.  

 
 Правно лице, предузетник и физичко лице које гради стамбени, пословни или 
стамбено пословни објекат, у обавези је да, преко Јавног предузећа надлежног за 
одржавање јавних зелених површина (у даљем тексту:Јавно предузеће), засади 
једно дрво за сваки посебни део пројектованог објекта, односно за сваки стан или 
стан и пословни простор, у зависности од врсте објекта који се гради. 
 Правно лице, предузетник и физичко лице који гради пословни објекат у 
обавези је да преко Јавног предузећа засади једно дрво на сваких 100 m2 
пројектоване бруто површине уколико гради објекат до 1000 m2  (из идејног решења 
будућег објекта), а уколико гради објекат преко 1000 m2  још по једно дрво на сваких 

500 m2 пројектоване бруто површине.  
 

Члан 5. 
 

 Јавно предузеће у обавези је: 
• да одреди број и врсту дрвећа (садница) које је лице из члана 4. ове одлуке у 

обавези да преко Јавног предузећа засади (у зависности од врсте и величине 
објекта који се гради) и да податке о истим наведе у условима које, као ималац 
јавног овлашћења, даје у складу са прописима којим се уређује област планирања и 
изградње, укључујући и висину новчаног износа која је уплаћена Јавном предузећу 
за набаку одређене врсте саднице и садњу, 

• да одреди локацију на којој ће саднице бити засађене, у случају да се садња 
не може извршити, на парцели на којој се гради објекат, 

• да набави потребан број садница и изврши сађење стабала, по посебном 
ценовнику који доноси надлежни орган Јавног предузећа уз предходну сагласност 
Градског већа, 

• да у оквиру ценовника из алинеје четврте овог члана, определи врсту стабала 
приближно исте цене, односно вредности, 

• да у сарадњи са Заводом за јавно здравље и Канцеларијом за заштиту 
животне средине определи врсте дрвећа, односно садница (са нижим степеном 
алергијског потенцијала) која ће моћи да се саде, 

• да направи евиденцију/каталог сваке саднице која буде засађена у складу са 
овом Одлуком, са подацима о лицу у чије име је засађена, локацији на којој је 
засађена, као и фотографијом засађеног дрвећа, 

• да лицу у чије име је засађена изда одговарајућe потврдe као доказ да је 
извршена набавка и сађење дрвећа на одређеној локацији,  

• да се стара и одржава дрвеће које буде засађено, 
• да уз сагласност Градског већа, донесе акт којим се на територији Града 

Зајечара одређују локације за садњу дрвећа,  
• да обавља и друге послове везане за реализацију ове одлуке.   

 
Члан 6. 

 
 Правна лица, предузетници, удружења, државни и други органи и физичка 
лица, Граду Зајечару могу донирати саднице, које ће Јавно предузеће засадити на 
опредељеним локацијама, а потом их одржавати, односно старати се о њиховом 
расту и развитку.  
 Лица из става 1. овог члана могу уместо садница донирати новчана средства 
за набавку садница, која би се уплатила Јавном предузећу, које ће са донатором 
извршити избор садница, а потом на одређеној локацији извршити садњу. 
 Јавно предузеће је у обавези да дрвеће које буде засађено као донација лица 
из става 1. овог члана евидентира у каталогу из члана 5. алинеја шеста ове одлуке. 
 

Члан 7. 
 

 За реализацију и спровођење ове одлуке задужују се: Одељење надлежно за 
послове заштите животне средине, просторног планирања и издавања грађевинских 
дозвола, Одељење надлежно за креирање интернет презентације града и Јавно 
предузеће. 
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Члан 8. 
 

 Град Зајечар ће промовисање наведених активности вршити креирањем 
странице на званичној интернет презентацији града. Страница ће имати садржаје 
везане за активности, начин спровођења, постигнуте резултате, локације на којима 
се врши садња, локације на којима је планирана садња, податке из каталога Јавног 
предузећа са фотографијама посађеног дрвећа, податке о лицима у чије име су 
засађени (уколико је прибављена сагласност лица у чије име је садња реализована) 
или донирани засади, начин и поступак да се заинтересовани субјекти придруже 
овом начину промовисања унапређења зеленила, као и други садржаји којима се 
пружају информације о току и резултатима спроведених активности. 

Члан 9 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара”.  
 
 
                                                                                                            
I број: 011- 25 /2022 
 
У Зајечару, 20.09.2022.године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                    Стефан Занков,с.р. 
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Члан 8. 
 

 Град Зајечар ће промовисање наведених активности вршити креирањем 
странице на званичној интернет презентацији града. Страница ће имати садржаје 
везане за активности, начин спровођења, постигнуте резултате, локације на којима 
се врши садња, локације на којима је планирана садња, податке из каталога Јавног 
предузећа са фотографијама посађеног дрвећа, податке о лицима у чије име су 
засађени (уколико је прибављена сагласност лица у чије име је садња реализована) 
или донирани засади, начин и поступак да се заинтересовани субјекти придруже 
овом начину промовисања унапређења зеленила, као и други садржаји којима се 
пружају информације о току и резултатима спроведених активности. 

Члан 9 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара”.  
 
 
                                                                                                            
I број: 011- 25 /2022 
 
У Зајечару, 20.09.2022.године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                    Стефан Занков,с.р. 

    На основу члана 2. став 3. тачка 2, члана 3. став 1. тачка 2. и члана 4. став 
3.  Закона о комуналним делатностима ( Сл. гласник РС“, бр. 88/2011,104/2016 и 
95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник 
РС“, бр. 129/07, 83/14- др. закон , 101/16- др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон), 
члана 40. тачка 21. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 4/2019 и 
67/2021), Скупштина града Зајечара је на седници одржаној 20.09.2022.године, 
донела  

               ОДЛУКУ О ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овом одлуком се, у складу са законом, уређују и прописују услови и начин 
обављања комуналне делатности пречишћавања и одвођења атмосферских и 
отпадних вода, на територији Града Зајечара (у даљем тексту: Град), изградња, 
коришћење и одржавање система, права и обавезе вршиоца и корисника ове 
комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем. 

Члан 2 

Комунална делатност пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода 
је, у смислу ове одлуке, сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање 
отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене које се 
одводе затвореним каналима, односно од прикључка корисника на уличну 
канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, 
црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама. 

Јавна канализација је скуп техничко-санитарних објеката и мера, којима се 
обезбеђује непрекидно и систематско сакупљање, одвођење, пречишћавање и 
испуштање отпадних и атмосферских вода насеља и привреде у одговарајуће 
водопријемнике-реципијенте. 

Члан 3 

Отпадним и другим водама у смислу ове одлуке сматрају се: 

- комуналне отпадне воде, 

- технолошке отпадне воде, 
- атмосферске отпадне воде. 

Члан 4 

Јавну канализацију чине следећи међусобно повезани функционални објекти: 

1. прикључни водови до интерне канализационе мреже (у даљем тексту 
прикључак), 
2. улазне грађевине за сакупљање отпадних и других вода из отворених канала, 
3. секундарни водови, 
4. колектори, 
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5. потисни водови, 
6. ревизони шахтови, 
7. шахтови и шахтови посебних намена (нпр. узорковање, мерење протока и др.), 
8. ваздушни вентили, 
9. испусти из водоводног система, 
10. канализационе црпне станице, 
11. отворени канали, 
12. ретензиони базени 
13. постројења за пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту: ППОВ), 
14. испусне грађевине, 
15. одводни цевоводи и 
16. други припадјући објекти и уређаји. 

Члан 5 

Интерну канализацију чине следећи међусобно повезани и функционални објекти: 

1. технички и санитарни објекти за прикупљање отпадних и других вода, 
2. гравитациони и/или потисни цевоводи до прикључка на јавну канализациону 
мрежу, 
3. улазне грађевине из отворених канала, 
4. отворени канали, 
5. ревизиони шахтови, 
6. сливници са сопственим таложником и сифоном, 
7. сливници на јавној површини са сопственим таложником, сифоном и 
припадајућим прикључним водом до јавне канализационе мреже, 

8. ретензиони базени, 
9. постројење за претходно пречишћавање отпадних и других вода, 
10. објекти за мерење протока, 
11. објекти за обезбеђивање узимања узорака и 
12. први ревизиони шахт на месту спајања интерне и јавне канализационе 
мреже. 

Члан 6 

Системи одвођења из члана 4. ове одлуке морају бити изграђени и одржавани 
тако да осигуравају правилно и сигурно одвођење прорачунатих количина 
отпадних и других вода, а граде се и користе према постојећим прописима и 
водопривредним условима. 

Члан 7 

Комуналну делатност из члана 2. ове одлуке на територији Града обавља Јавно 
комунално предузеће "Водовод" Зајечар (у даљем тексту: овлашћено предузеће). 

Делатност сакупљања и одвођења атмосферских и површинских вода са 
површина јавне намене, на територији Града уредиће се посебном одлуком. 

Члан 8 

Корисници комуналне услуге (у даљем тексту: корисник), у смислу ове одлуке, су 
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5. потисни водови, 
6. ревизони шахтови, 
7. шахтови и шахтови посебних намена (нпр. узорковање, мерење протока и др.), 
8. ваздушни вентили, 
9. испусти из водоводног система, 
10. канализационе црпне станице, 
11. отворени канали, 
12. ретензиони базени 
13. постројења за пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту: ППОВ), 
14. испусне грађевине, 
15. одводни цевоводи и 
16. други припадјући објекти и уређаји. 

Члан 5 

Интерну канализацију чине следећи међусобно повезани и функционални објекти: 

1. технички и санитарни објекти за прикупљање отпадних и других вода, 
2. гравитациони и/или потисни цевоводи до прикључка на јавну канализациону 
мрежу, 
3. улазне грађевине из отворених канала, 
4. отворени канали, 
5. ревизиони шахтови, 
6. сливници са сопственим таложником и сифоном, 
7. сливници на јавној површини са сопственим таложником, сифоном и 
припадајућим прикључним водом до јавне канализационе мреже, 

8. ретензиони базени, 
9. постројење за претходно пречишћавање отпадних и других вода, 
10. објекти за мерење протока, 
11. објекти за обезбеђивање узимања узорака и 
12. први ревизиони шахт на месту спајања интерне и јавне канализационе 
мреже. 

Члан 6 

Системи одвођења из члана 4. ове одлуке морају бити изграђени и одржавани 
тако да осигуравају правилно и сигурно одвођење прорачунатих количина 
отпадних и других вода, а граде се и користе према постојећим прописима и 
водопривредним условима. 

Члан 7 

Комуналну делатност из члана 2. ове одлуке на територији Града обавља Јавно 
комунално предузеће "Водовод" Зајечар (у даљем тексту: овлашћено предузеће). 

Делатност сакупљања и одвођења атмосферских и површинских вода са 
површина јавне намене, на територији Града уредиће се посебном одлуком. 

Члан 8 

Корисници комуналне услуге (у даљем тексту: корисник), у смислу ове одлуке, су 

сва физичка, правна лица и предузетници која упуштају отпадне воде у систем 
јавне канализације преко прикључка. 

Члан 9 

Комуналну делатност из члана 2. ове одлуке овлашћено предузеће је дужно да 
обавља тако да се обезбеди: 

1. трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и 
на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона, 

2. прописани или уговорени обим и квалитет комуналне услуге, који подразумева 
тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и 
хигијенску исправност у складу са позитивним прописима, 

3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, 
постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности, 

4. прописан ред првенства у вршењу послова, у случају када због више силе дође 
до смањења постојећих техничких капацитета система јавне канализације, 
односно до престанка могућности његовог коришћења, 

5. остваривање права и обавеза корисника, као и права и обавеза овлашћеног 
предузећа у вршењу послова, 

6. развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга, као и унапређење 
организације и ефикасности рада. 

 

Члан 10 

Овлашћено предузеће дужно је да у средствима јавног информисања или на други 
погодан начин обавести потрошаче о планираним или очекиваним сметњама и 
прекидима, који ће настати или могу настати у пружању комуналних услуга, 
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга. 

Овлашћено предузеће дужно је да успостави лако доступне и бесплатне контакт 
линије за помоћ корисницима у вези с прикључењем на дистрибутивну мрежу и 
квалитетом и коришћењем комуналних услуга. 

Члан 11 

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у 
пружању комуналних услуга, односно обављању комуналних делатности, 
овлашћено предузеће је дужно да одмах о томе обавести андлежни орган 
јединице локалне самоуправе надлежан за инспекцијско-надзорне послове (у 
даљем тексту: надлежни орган) и да истовремено предузме мере за отклањање 
узрока поремећаја. 

Уколико овлашћено предузеће то не учини у року који одреди јединица локалне 
самоуправе, надлежни орган има право да предузме мере за хитну заштиту 
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комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет вршиоца 
комуналне делатности. 

Члан 12 

Ако услед више силе, квара на објектима јавне канализације или других разлога 
који се нису могли предвидети, односно спречити, дође до поремећаја или прекида 
нормалног функционисања јавне канализације, овлашћено предузеће је обавезно 
да одмах и без одлагања предузме мере на отклањању узрока и последица 
поремећаја, односно прекида и то нарочито: 

1. да радно ангажује запослене на отклањању узрока и последица поремећаја, 
односно разлога због којих је дошло до прекида у вршењу одвођења и 
пречишћавања отпадих и других вода, као и да ангажује трећа лица у обезбеђењу 
услова за одвођење и пречишћавање отпадних и других вода, 

2. да предузме хитне поправке и замену инсталација и уређаја којима се 
обезбеђује одвођење и пречишћавање отпадних и других вода, као и заштита 
објеката јавне канализације од даљих хаварија, 

3. да привремено ограничи или забрани коришћење интерне канализације или 
дела јавне канализације, 

4. да предузме и друге мере које утврде надлежни органи Града. 

Овлашћено предузеће је дужно да јавну површину на којој се изводе радови из 
става 1. овог члана, по завршетку тих радова одмах врати у првобитно стање, тако 
што ће санирати оштећења настала извођењем наведених радова, у складу са 
посебним прописима. 

Члан 13 

У случају више силе (земљотрес, поплава, пожар, епидемија и др.), ред првенства 
у пружању услуга корисницима је следећи: 

1. здравствене установе, 

2. установе предшколског васпитања и образовања, 

3. установе основног васпитања и образовања, 

4. установе за васпитање и образовање средњег, вишег и високог степена, 

5. остали корисници према захтевима ситуације, коју процењује орган или органи 
које именује 
 Скупштина града у ванредним ситуацијама. 

Надлежни орган из члана 11. ове одлуке дужан је да: 

1. одреди ред првенства и начин пружања услуга оним потрошачима код којих би 
услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и 
физичких лица или би настала значајна, односно ненадокнадива штета, 
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комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет вршиоца 
комуналне делатности. 
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дела јавне канализације, 

4. да предузме и друге мере које утврде надлежни органи Града. 

Овлашћено предузеће је дужно да јавну површину на којој се изводе радови из 
става 1. овог члана, по завршетку тих радова одмах врати у првобитно стање, тако 
што ће санирати оштећења настала извођењем наведених радова, у складу са 
посебним прописима. 

Члан 13 

У случају више силе (земљотрес, поплава, пожар, епидемија и др.), ред првенства 
у пружању услуга корисницима је следећи: 

1. здравствене установе, 

2. установе предшколског васпитања и образовања, 

3. установе основног васпитања и образовања, 

4. установе за васпитање и образовање средњег, вишег и високог степена, 

5. остали корисници према захтевима ситуације, коју процењује орган или органи 
које именује 
 Скупштина града у ванредним ситуацијама. 

Надлежни орган из члана 11. ове одлуке дужан је да: 

1. одреди ред првенства и начин пружања услуга оним потрошачима код којих би 
услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и 
физичких лица или би настала значајна, односно ненадокнадива штета, 

2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је 
угрожена, 

3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења 
делатности и учињену штету. 

Члан 14 

Овлашћено предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак 
изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из ове одлуке у 
трајању од најмање 30 дана. 

Изјашњавање се организује електронским путем или на други погодан начин. 

Позив за изјашњавање објављује се на званичној интернет страници Града и 
овлашћеног предузећа, а доставља се средствима јавног информисања ради 
саопштења. 

Овлашћено предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка 
изјашњавања из става 1. овог члана достави Градској управи Града Зајечара 
извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружених 
комуналних услуга. 

Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина 
корисника није задовољна пруженом комуналном услугом, организациона 
јединица Градске управе Града Зајечара надлежна за комуналне послове, 
сачињава анализу и нацрт акта са мерама за отклањање недостатака наведених 
у изјашњавању корисника и доставља је Градском већу Града Зајечара са 
извештајем о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружених 
комуналних услуга. 

Градско веће Града Зајечара након разматрања анализе и предложених мера из 
ставе 5. овог члана доноси акт којим налаже овлашћеном предузећу да отклони 
недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може бити 
дужи од 90 дана. 

Члан 15 

Корисник је у обавези да користи комуналну услугу на начин којим се: 

1. не ометају други корисници и не угрожава животна средина, 

2. не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене 
комуналне делатности. 

II ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 16 

Изградња нове јавне канализације врши се на начин и под условима утврђеним 
прописима којима се уређује изградња објеката, а према условима и сагласности 
које одређује овлашћено предузеће коме ће се предати на управљање и 
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одржавање новоизграђена јавна канализација. 

Јавна канализациона мрежа димензионише се на основу хидролошких и 
хидрауличких параметара које су дефинисане генералним решењима. 

Овлашћено предузеће не одговара због настале штете услед поврата отпадних 
вода из јавне канализационе мреже у просторије објеката и на јавне површине, 
које се налазе испод коте вероватног успора воде. 

 
III ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ 

Члан 17 

Сваки објекат који је грађен са грађевинском дозволом, односно који је 
легализован или озакоњен, и који је уписан у катастар непокретности, а који се 
налази на делу улице или граничи се са улицом у којој је изграђена улична 
канализациона мрежа, обавезно се прикључује на ту мрежу, без обзира на начин 
снабдевања објекта водом. 

На систем јавне канализације прикључење одобрава овлашћено предузеће на 
основу претходно издатих услова. 

Сливници као део коловозне конструкције се прикључују на систем јавне 
канализације само под условима и на основу сагласности и надзора овлашћеног 
предузећа. 

Прикључци на јавну канализацију могу бити: 

1. гравитациони и 

2. под притиском. 

Овлашћено предузеће је дужно да са корисницима услуга закључи уговор о 
прикључењу и коришћењу јавне канализације. 

Члан 18 

Приликом изградње нове канализационе мреже, а напуштања старе, инвеститор 
објекта је дужан, да у року од шест месеци од дана издавања решења о употребној 
дозволи за новоизграђену уличну канализациону мрежу, о свом трошку, изврши 
пребацивање постојећих канализационих прикључака на нову канализациону 
мрежу и да укине и уклони стару канализациону мрежу. 

Канализациони прикључак се поставља тако што се унутрашње инсталације 
канализације непосредно спајају са уличном канализационом мрежом. 

Унутрашње инсталације канализације спајају се са канализационим прикључком 
преко прве ревизионе шахте. 

Прва ревизиона шахта припада власнику, односно кориснику објекта и поставља 
се унутар граница грађевинске парцеле, на удаљености до једног метра од 
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одржавање новоизграђена јавна канализација. 
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хидрауличких параметара које су дефинисане генералним решењима. 

Овлашћено предузеће не одговара због настале штете услед поврата отпадних 
вода из јавне канализационе мреже у просторије објеката и на јавне површине, 
које се налазе испод коте вероватног успора воде. 

 
III ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ 

Члан 17 

Сваки објекат који је грађен са грађевинском дозволом, односно који је 
легализован или озакоњен, и који је уписан у катастар непокретности, а који се 
налази на делу улице или граничи се са улицом у којој је изграђена улична 
канализациона мрежа, обавезно се прикључује на ту мрежу, без обзира на начин 
снабдевања објекта водом. 

На систем јавне канализације прикључење одобрава овлашћено предузеће на 
основу претходно издатих услова. 

Сливници као део коловозне конструкције се прикључују на систем јавне 
канализације само под условима и на основу сагласности и надзора овлашћеног 
предузећа. 

Прикључци на јавну канализацију могу бити: 

1. гравитациони и 

2. под притиском. 

Овлашћено предузеће је дужно да са корисницима услуга закључи уговор о 
прикључењу и коришћењу јавне канализације. 

Члан 18 

Приликом изградње нове канализационе мреже, а напуштања старе, инвеститор 
објекта је дужан, да у року од шест месеци од дана издавања решења о употребној 
дозволи за новоизграђену уличну канализациону мрежу, о свом трошку, изврши 
пребацивање постојећих канализационих прикључака на нову канализациону 
мрежу и да укине и уклони стару канализациону мрежу. 

Канализациони прикључак се поставља тако што се унутрашње инсталације 
канализације непосредно спајају са уличном канализационом мрежом. 

Унутрашње инсталације канализације спајају се са канализационим прикључком 
преко прве ревизионе шахте. 

Прва ревизиона шахта припада власнику, односно кориснику објекта и поставља 
се унутар граница грађевинске парцеле, на удаљености до једног метра од 

регулационе линије. 

 
Када се грађевинска и регулациона линија поклапају, први ревизиони силаз се 
поставља у подрум или на тротоар испред објекта, а према условима које утврђује 
овлашћено предузеће. 

Пролаз цеви кроз зид мора бити трајан и заштићен од оштећења приликом 
слегања објекта. 

Постављени канализациони прикључак је саставни део јавне канализације и 
одржава га овлашћено предузеће. 

Члан 19 

Прикључним водом у индивидуалној стамбеној изградњи сматра се вод од јавне 
канализације до прве ревизионе шахте, односно регулационе линије. 

Ревизиона шахта може бити удаљена до 1 м од регулационе линије. 

Прикључним водом у блоковској стамбеној згради сматра се вод од јавне 
канализације до прве ревизионе шахте, која може бити удаљена највише 10 м од 
прикључног места. 

У изузетним случајевима када не постоје технички услови (нпр. грађевинска и 
регулациона линија се поклапају) прва ревизона шахта се може поставити 
непосредно поред регулационе линије на јавној површини или у подрум објекта у 
виду ревизионоготвора. 

Члан 20 

Изградња прикључка врши се на начин и под условима утврђеним прописима 
којима се уређује изградња објеката, а према условима и сагласности које 
одређује овлашћено предузеће. 

Трошкове израде прикључка сноси наручилац посла, а израду и одржавање 
прикључка врши овлашћено предузеће. 

Члан 21 

Обавеза плаћања накнаде за учешће у изградњи и коришћење јавне канализације 
настаје даном израде прикључка. 

Члан 22 

За потребе једне парцеле може се изградити само један прикључак, непосредно 
са јавне канализације, на који се унутар парцеле прикључују сви објекти. 

Изузетно из става 1. овог члана, сваки објекат унутар једне парцеле намењен за 
производну или услужну делатност који има засебну грађевинску дозволу може 
имати свој засебан прикључак на изграђену уличну канализациону мрежу, на 
основу сагласности овлашћеног предузећа. 



       |  СТРАНА     БРОЈ 32     S L U Ж B E N I  L I S T                       20. СЕПТЕМБАР 2022.30

У случајевима када су техничких разлози евидентни или отежано извођење јавног 
прикључног крака може се изградити, извести заједнички прикључак за више 
објеката, односно може се извести више јавних прикључака за један објекат, ако 
су отпадне воде комуналног карактера према претходним условима. 

При прикључењу индивидуалних стамбених објеката на канализацију под 
притиском, овлашћено предузеће одобрава заједнички прикључак највише за 4 
индивидуална стамбена објекта. 

Сваки власник објекта унутар једне парцеле, дужан је да обезбеди сагласност за 
прикључак од овлашћеног предузећа. 

Члан 23 

Након изградње новог јавног канализационог вода, објекти који се налазе уз 
новоизграђени јавни канализациони вод морају се прикључити на исти. 

 
Овлашћено предузеће путем средстава јавног информисања обавештава све 
власнике објеката који се налазе уз новоизграђени јавни канализациони вод о 
завршетку његове изградње, односно о датуму издавања употребне дозволе за 
новоизграђени јавни канализациони вод. 

Власници објеката који се налазе уз новоизграђени јавни канализациони вод, 
дужни су да овлашћеном предузећу поднесу захтев за прикључење на исти у року 
од шест месеци од дана издавања решења о употребној дозволи за предметни 
вод и да се након тога, у складу са издатим условима, прикључе на исти. 

Овлашћено предузеће може обавештење о могућности прикључења на јавни 
канализациони вод чија градња је започета, дати у средства јавног информисања, 
одмах након почетка извођења радова на изградњи. 

По извршеном прикључењу унутрашњих инсталација канализације на изграђену 
уличну канализациону мрежу, власник објекта је дужан да напуштену септичку 
јаму испразни, очисти и дезинфикује, најкасније у року од 15 дана од дана 
прикључења. 

По истеку рока из става 3. овог члана, овлашћено предузеће доставља 
организационој јединици Градске управе надлежној за инспекцијско-надзорне 
послове списак власника објеката који нису у том року поднели захтев за 
прикључење на јавни канализациони вод. 

IV ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 24 

Овлашћено предузеће одржава јавну канализацију која му је предата на 
управљање и стара се о њеном несметаном функционисању. 

Члан 25 

Одржавање јавне канализације јесте чишћење, извођење радова на поправци 
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У случајевима када су техничких разлози евидентни или отежано извођење јавног 
прикључног крака може се изградити, извести заједнички прикључак за више 
објеката, односно може се извести више јавних прикључака за један објекат, ако 
су отпадне воде комуналног карактера према претходним условима. 

При прикључењу индивидуалних стамбених објеката на канализацију под 
притиском, овлашћено предузеће одобрава заједнички прикључак највише за 4 
индивидуална стамбена објекта. 

Сваки власник објекта унутар једне парцеле, дужан је да обезбеди сагласност за 
прикључак од овлашћеног предузећа. 

Члан 23 

Након изградње новог јавног канализационог вода, објекти који се налазе уз 
новоизграђени јавни канализациони вод морају се прикључити на исти. 

 
Овлашћено предузеће путем средстава јавног информисања обавештава све 
власнике објеката који се налазе уз новоизграђени јавни канализациони вод о 
завршетку његове изградње, односно о датуму издавања употребне дозволе за 
новоизграђени јавни канализациони вод. 

Власници објеката који се налазе уз новоизграђени јавни канализациони вод, 
дужни су да овлашћеном предузећу поднесу захтев за прикључење на исти у року 
од шест месеци од дана издавања решења о употребној дозволи за предметни 
вод и да се након тога, у складу са издатим условима, прикључе на исти. 

Овлашћено предузеће може обавештење о могућности прикључења на јавни 
канализациони вод чија градња је започета, дати у средства јавног информисања, 
одмах након почетка извођења радова на изградњи. 

По извршеном прикључењу унутрашњих инсталација канализације на изграђену 
уличну канализациону мрежу, власник објекта је дужан да напуштену септичку 
јаму испразни, очисти и дезинфикује, најкасније у року од 15 дана од дана 
прикључења. 

По истеку рока из става 3. овог члана, овлашћено предузеће доставља 
организационој јединици Градске управе надлежној за инспекцијско-надзорне 
послове списак власника објеката који нису у том року поднели захтев за 
прикључење на јавни канализациони вод. 

IV ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 24 

Овлашћено предузеће одржава јавну канализацију која му је предата на 
управљање и стара се о њеном несметаном функционисању. 

Члан 25 

Одржавање јавне канализације јесте чишћење, извођење радова на поправци 

уређаја, замена дотрајалих уређаја на објектима јавне канализације и сви остали 
радови неопходни за обезбеђивање несметаног функционисања јавне 
канализације. 

Одржавање јавне канализације реализује се кроз: 

1. редовно одржавање, 

2. инвестиционо одржавање, 

3. ванредно одржавање и 

4. хитне интервенције. 

Члан 26 

Редовно одржавање јавне канализације јесте планско континуирано извођење 
грађевинско-занатских, односно других радова на објектима јавне канализације 
(чишћење, одгушења, испирања) у циљу превентивног деловања на све 
евентуалне поремећаје у раду. 

Члан 27 

Инвестиционо одржавање јавне канализације јесте извођење грађевинско-
занатских, односно других радова у циљу побољшања услова коришћења 
објеката јавне канализације. 

Члан 28 

Ванредно одржавање јавне канализације јесте извођење радова у случају 
изненадних поремећаја у раду неког од објеката јавне канализације, утврђених 
чланом 12. ове Одлуке. 

Члан 29 

Хитне интервенције јесу радови на објектима јавне канализације којима се 
отклања непосредна опасност по живот и здравље људи или за околину. 

V КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ОТПАДНИХ ВОДА 

Члан 30 

Ради заштите јавне канализације забрањено је: 

1. испуштати отпадне и друге воде и материје којима се угрожава предвиђени 
хидраулички режим тока одвођења отпадних и других вода, водонепропусност 
канализационе мреже, рад хидромашинске и управљачке опреме јавне 
канализације, протицање или пречишћавање отпадних вода, третман муља или 
које могу оштетити канализациону мрежу, 

2. испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне и штетне материје изнад 
граничне вредности емисије дате у табели 1 ове одлуке, 
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3. испуштати круте и вискозне материје, које саме или у контакту са другим 
материјама могу проузроковати сметње у објектима јавне канализације (нпр.: 
пепео, слама, отпаци и струготине метала, пластике, дрвета, стакла, отпад од 
текстила, отпад животињског порекла као што су перје, длака, животињска утроба 
и др), отпадна уља и мазива и отпадна јестива уља, хемикалије и боје, као и муљ 
из таложника локалних канализационих система, односно муљ који настаје при 
пречишћавању отпадних и других вода, цементни и кречни муљ, остаци бетона и 
азбестног отпада, остали грађевински шут, материје које настају чишћењем и 
одржавањем асфалтних база и др, 

4. испуштати агресивне материје (киселине и базе) и остале штетне материје које 
неповољно утичу на материјал од ког су израђени објекти јавне канализације, а 
нису претходно пречишћене до нивоа граничне вредности емисије дате у табели 
1 ове одлуке, 

5. испуштати отпадне и друге воде које садрже неразградиве и тешко разградиве 
материје, 

6. испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне материје који штетно утичу 
на раднике које врше одржавање објеката јавне канализације, 

7. испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања 
отпадних вода из локалних и интерних система канализације изнад граничне 
вредности емисије дате у табели 1 ове одлуке, 

8. испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања 
отпадних вода из локалних система канализације испод граничне вредности 
емисије дате у табели 1 ове одлуке, осим на локацији дефинисане од стране 
овлашћеног предузећа, 

9. изливати садржај септичких јама на јавну површину и у систем јавне 
канализације, 

10. померати и уклањањати сливничке решетке, као и шахт поклопца. 

Члан 31 

Правно лице односно предузетник који испушта отпадне воде у јавну канализацију 
мора да изгради контролни ревизиони силаз за омогућавање узорковања. 

Правно лице односно предузетник који има постројење за претходно 
пречишћавање отпадних вода мора имати контролни ревизиони силаз за 
омогућавање узорковања пре и после одговарајућег пречишћавања отпадних и 
других вода. 

 

Члан 32 

Корисници јавне канализације који у вези са обављањем привредне и друге 
делатности користе опасне материје, материје које ометају одвођење отпадних 
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3. испуштати круте и вискозне материје, које саме или у контакту са другим 
материјама могу проузроковати сметње у објектима јавне канализације (нпр.: 
пепео, слама, отпаци и струготине метала, пластике, дрвета, стакла, отпад од 
текстила, отпад животињског порекла као што су перје, длака, животињска утроба 
и др), отпадна уља и мазива и отпадна јестива уља, хемикалије и боје, као и муљ 
из таложника локалних канализационих система, односно муљ који настаје при 
пречишћавању отпадних и других вода, цементни и кречни муљ, остаци бетона и 
азбестног отпада, остали грађевински шут, материје које настају чишћењем и 
одржавањем асфалтних база и др, 

4. испуштати агресивне материје (киселине и базе) и остале штетне материје које 
неповољно утичу на материјал од ког су израђени објекти јавне канализације, а 
нису претходно пречишћене до нивоа граничне вредности емисије дате у табели 
1 ове одлуке, 

5. испуштати отпадне и друге воде које садрже неразградиве и тешко разградиве 
материје, 

6. испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне материје који штетно утичу 
на раднике које врше одржавање објеката јавне канализације, 

7. испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања 
отпадних вода из локалних и интерних система канализације изнад граничне 
вредности емисије дате у табели 1 ове одлуке, 

8. испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања 
отпадних вода из локалних система канализације испод граничне вредности 
емисије дате у табели 1 ове одлуке, осим на локацији дефинисане од стране 
овлашћеног предузећа, 

9. изливати садржај септичких јама на јавну површину и у систем јавне 
канализације, 

10. померати и уклањањати сливничке решетке, као и шахт поклопца. 

Члан 31 

Правно лице односно предузетник који испушта отпадне воде у јавну канализацију 
мора да изгради контролни ревизиони силаз за омогућавање узорковања. 

Правно лице односно предузетник који има постројење за претходно 
пречишћавање отпадних вода мора имати контролни ревизиони силаз за 
омогућавање узорковања пре и после одговарајућег пречишћавања отпадних и 
других вода. 

 

Члан 32 

Корисници јавне канализације који у вези са обављањем привредне и друге 
делатности користе опасне материје, материје које ометају одвођење отпадних 

вода или процесе биолошког пречишћавања, као и корисници који своје 
технолошке отпадне воде испуштају у јавну канализацију, дужни су да, пре 
испуштања, отпадне воде одговарајућим поступком пречисте, тако да њихов 
квалитет задовољава критеријуме прописане табелом 1. 

 

 

 

Табела 1. Приказ граничних вредности емисије по параметрима 

Редни 
број 

Параметар Јединица    
мере 

Гранична 
вредност емисије 

1. pH - 6,5-9,5 
2. Хемијска потрошња кисеоника (HPK) mg/l 1000 
3. Биохемијска потрошња кисеоника (BPK5) mg/l 500 
4. Укупни неоргански азот (NH4-N, NO3-N, NO2-N) mg/l 120 
5. Укупни азот mg/l 150 
6. Амонијак, изражен преко азота  (NH4N) mg/l 100 
7. Таложне материје након 10 минута mg/l 150 
8.  Укупан фосфор mg/l 20 
9. Екстракт органским растварачима (уља, 

масноће) 
mg/l 50 

10. Минерална уља mg/l 30 
11. Феноли (фенолни индекс) mg/l 50 
12. Катран mg/l 5 
13. Укупно гвожђе mg/l 200 
14. Укупни манган mg/l 5 
15. Сулфиди mg/l 5 
16. Сулфати mg/l 200 
17. Активни хлор mg/l 30 
18. Укупне соли mg/l 1000 
19. Флуориди mg/l 50 
20. Укупни арсен mg/l 0,2 
21. Укупни баријум mg/l 0,5 
22. Цијаниди (лако испарљиви) mg/l 0,1 

23. Укупни цијаниди mg/l 1 
24. Укупно сребро mg/l 0,2 
25. Укупна жива mg/l 0,05 
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26. Укупни цинк mg/l 2 
27. Укупни кадмијум mg/l 0,1 
28. Укупни кобалт mg/l 1 
29. Хром VI mg/l 0,5 
30. Укупни хром mg/l 1 
31. Укупно олово mg/l 0,2 
32. Укупни калај mg/l 2 
33. Укупни бакар mg/l 2 
34. Укупни никал mg/l 1 
35. Укупни молибден mg/l 0,5 
36. BTEX (бензен, толуен, тиобензен, ксилен) 10-3m3/m3 0,1 
37. Органски растварачи 10-3m3/m3 0,1 
38.  Азбест mg/l 30 
39.  Температура °C 40 

Члан 33 

Овлашћено предузеће врши оперативни мониторинг отпадних вода упуштених у 
јавну канализацију са циљем прикупљања информација за потребе процеса свог 
рада и несметаног функционисања система јавне канализације. 

Корисник је дужан да овлашћеном предузећу обезбеди приступ свим 
прикључцима на јавну канализацију, ради обављања оперативног мониторинга. 

VI НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ 

Члан 34 

Корисник услуге дужан је да овлашћеном предузећу плаћа цену за одвођење и 
пречишћавање отпадних вода, која се обрачунава према м3 одведених отпадних 
вода. 

Цену за одвођење и пречишћавање отпадних вода утврђује овлашћено предузеће 
применом елемената за образовање цене комуналних услуга, у складу са 
важећим прописима и уз сагласност оснивача. 

Члан 35 

Количину испуштених отпадних и других вода у јавну канализацију утврђује 
овлашћено предузеће на основу: 

1. измерене количине отпадних и других вода, за правна лица и предузетнике која 
имају постављене уређаје за мерење испуштених вода, 

 
2. количине испоручене воде из јавног водовода измерене на водомеру, за 
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26. Укупни цинк mg/l 2 
27. Укупни кадмијум mg/l 0,1 
28. Укупни кобалт mg/l 1 
29. Хром VI mg/l 0,5 
30. Укупни хром mg/l 1 
31. Укупно олово mg/l 0,2 
32. Укупни калај mg/l 2 
33. Укупни бакар mg/l 2 
34. Укупни никал mg/l 1 
35. Укупни молибден mg/l 0,5 
36. BTEX (бензен, толуен, тиобензен, ксилен) 10-3m3/m3 0,1 
37. Органски растварачи 10-3m3/m3 0,1 
38.  Азбест mg/l 30 
39.  Температура °C 40 

Члан 33 

Овлашћено предузеће врши оперативни мониторинг отпадних вода упуштених у 
јавну канализацију са циљем прикупљања информација за потребе процеса свог 
рада и несметаног функционисања система јавне канализације. 

Корисник је дужан да овлашћеном предузећу обезбеди приступ свим 
прикључцима на јавну канализацију, ради обављања оперативног мониторинга. 

VI НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ 

Члан 34 

Корисник услуге дужан је да овлашћеном предузећу плаћа цену за одвођење и 
пречишћавање отпадних вода, која се обрачунава према м3 одведених отпадних 
вода. 

Цену за одвођење и пречишћавање отпадних вода утврђује овлашћено предузеће 
применом елемената за образовање цене комуналних услуга, у складу са 
важећим прописима и уз сагласност оснивача. 

Члан 35 

Количину испуштених отпадних и других вода у јавну канализацију утврђује 
овлашћено предузеће на основу: 

1. измерене количине отпадних и других вода, за правна лица и предузетнике која 
имају постављене уређаје за мерење испуштених вода, 

 
2. количине испоручене воде из јавног водовода измерене на водомеру, за 

кориснике који немају постављени уређај за мерење испуштених вода, а којима је 
једини извор воде јавни водовод, 

3. у паушалном износу у висини од 10 м3  за физичка лица која нису прикључена 
на систем јавног водовода, 

 4. споразума са овлашћеним предузећем за правна лица и предузетнике који 
немају постављен уређај за мерење испуштених вода, а снабдевају се водом у 
потпуности или делимично из сопствених бунара. 

Члан 36 

Утврђивање количине испуштених отпадних и других вода у јавну канализацију 
врши се проценом у следећим случајевима: 

1. када је објекат корисника услуге привремено остао без уређаја за мерење 
количине испуштених отпадних и других вода или када је уређај за мерење 
неисправан; 

2. када корисник услуге два пута узастопно онемогући очитање уређаја за мерење 
количине испуштених вода; 

3. у зимском периоду, када временске прилике онемогућавају очитавање мерног 
уређаја; 

4. када услед техничких разлога није могућа замена неисправног уређаја за 
мерење количине испуштених вода. 

Процена се врши по просечној дневној потрошњи утврђеној на основу измерене 
количине на постављеном мерном уређају у претходном идентичном периоду. 

VII ПРАЖЊЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА 

Члан 37 

На подручјима где није изграђена јавна канализација власник, инвеститор објекта 
који испушта отпадне воде дужан је да изгради водонепропусну септичку јаму у 
складу са важећим прописима, стандардима и техничким нормативима 
прописаним за ту врсту објекта. 

      Члан 38 

Власник објекта дужан је да одржава септичку јаму у исправном стању и да се 
стара о њеном редовном и ефикасном функционисању. 

Члан 39 

Овлашћено предузеће је дужно да на захтев корисника очисти септичку јаму у року 
од 3 радна дана, а најкасније односно изузетно у року од 5 радних дана, од пријема 
захтева корисника. 

Овлашћено предузеће је дужно да сакупљени садржај септичких јама испушта у 
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јавну канализацију на места утврђена за то. 

Члан 40 

Овлашћено предузеће, дужно је да води дневник који садржи: 

1. место и адресу прикупљања, 

2. време прикупљања, 

3. количину прикупљених отпадних вода и остатака из процеса пречишћавања 
отпадних вода, 

4. податке о власнику односно кориснику локалног канализационог система као 
што су име и презиме физичког лица односно назив правног лица, 

5. изјаву власника односно корисника локалног канализационог система о врсти 
отпадних вода чији вишкови продукта транспортују (комунално, врста 
технолошких вода, и др.), 

6. изјаву власника односно корисника локалног канализационог система о врсти 
сопственог ППОВ (септичка јама, таложник и др.), 

7. потпис власника, корисника или њиховог овлашћене особе ради потврђивања 
изјава и извршене услуге и 

8. потпис представника вршиоца услуге. 

Дневник се води у три примерка. 

Примерци припадају кориснику локалног канализационог система, вршиоцу 
прикупљања отпадних вода и овлашћеном предузећу. 

 
Исти се архивирају и чувају минимално 5 година. 

Цену за пражњење септичких јама утврђује овлашћено предузеће применом 
елемената за образовање цене комуналних услуга, у складу са важећим 
прописима и уз сагласност оснивача. 

 

VIII МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 41 

Забрањено је прикључење на јавну канализацију супротно одредбама ове одлуке. 

У случају да се од стране овлашћеног предузећа утврди да је прикључење на јавну 
канализацију извршено супротно прописаним условима, извршиће се искључење 
са система јавне канализације о трошку корисника који је извршио прикључење. 
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јавну канализацију на места утврђена за то. 

Члан 40 

Овлашћено предузеће, дужно је да води дневник који садржи: 

1. место и адресу прикупљања, 

2. време прикупљања, 

3. количину прикупљених отпадних вода и остатака из процеса пречишћавања 
отпадних вода, 

4. податке о власнику односно кориснику локалног канализационог система као 
што су име и презиме физичког лица односно назив правног лица, 

5. изјаву власника односно корисника локалног канализационог система о врсти 
отпадних вода чији вишкови продукта транспортују (комунално, врста 
технолошких вода, и др.), 

6. изјаву власника односно корисника локалног канализационог система о врсти 
сопственог ППОВ (септичка јама, таложник и др.), 

7. потпис власника, корисника или њиховог овлашћене особе ради потврђивања 
изјава и извршене услуге и 

8. потпис представника вршиоца услуге. 

Дневник се води у три примерка. 

Примерци припадају кориснику локалног канализационог система, вршиоцу 
прикупљања отпадних вода и овлашћеном предузећу. 

 
Исти се архивирају и чувају минимално 5 година. 

Цену за пражњење септичких јама утврђује овлашћено предузеће применом 
елемената за образовање цене комуналних услуга, у складу са важећим 
прописима и уз сагласност оснивача. 

 

VIII МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 41 

Забрањено је прикључење на јавну канализацију супротно одредбама ове одлуке. 

У случају да се од стране овлашћеног предузећа утврди да је прикључење на јавну 
канализацију извршено супротно прописаним условима, извршиће се искључење 
са система јавне канализације о трошку корисника који је извршио прикључење. 

Члан 42 

 У случају да овлашћено предузеће оперативним мониторингом дође до 
информација да квалитет испуштених вода не одговара прописаним вредностима 
или да количине загађујући материја које се испуштају у јавну канализацију 
ометају процесе одвођења и пречишћавања, кориснику ће наложити да одмах, а 
најкасније у року од 24 часа, отклони узрок загађења и доведе квалитет отпадне 
воде напрописан ниво. 

У случају да корисник не поступи по налогу овлашћеног предузећа, овлашћено 
предузеће ће о сумњи у прекорачење прописаних вредности обавестити надлежне 
инспекцијске органе. 

Члан 43 

Овлашћено предузеће мора да буде благовремено обавештено о редовном или 
ванредном узорковању, а његов представник да присуствује приликом 
узорковања. 

Представник овлашћеног предузећа може да стави примедбу на записник о 
узроковању, а своје присуство мора да потврди својеручним потписом. 

 

IX ИСКЉУЧЕЊЕ СА СИСТЕМА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 44 

Овлашћено предузеће може искључити корисника са система јавне канализације, 
односно може ускратити пружање услуге од општег економског интереса, уколико 
корисник не измирује своје обавезе за пружене услуге непрекидно у року од 60 
дана од дана доспећа првог неизмиреног рачуна, осим уколико посебним 
прописом није другачије прописано. 

Овлашћено предузеће је дужно да пре искључења из става 1. овог члана, 
корисника у писменој форми: 

1) упозори на обавезу испуњења обавезе по основу уговора о пружању услуга од 
општег интереса; 

2) позове да измири заостале обавезе у року који не може бити краћи од 30 дана 
од дана достављања упозорења. 

Уколико корисник оспори постојање или висину обавезе из става 1. овог члана и 
настави да уплаћује рачуне за пружене услуге, овлашћено предузеће не може 
искључити корисника са система јавне канализације и ускратити пружање услуге 
од општег економског интереса, до окончања судског поступка чији је предмет 
оспоравана обавеза, осим ако посебним прописом није другачије прописано. 

У случају обуставе пружања услуга, овлашћено предузеће је дужно да настави са 
пружањем услуга најкасније у року од два дана од дана пријема уплате за 
заостали дуг. 
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Члан 45 

Овлашћено предузеће може кориснику привремено да ускрати пружање услуге у 
следећим ситуацијама: 

1) уколико се корисник самовољно прикључи на јавну канализацију или ако без 
сагласности овлашћеног предузећа на своју унутрашњу инсталацију или 
прикључак изврши прикључење објекта другог физичког или правног лица, 

2) код отказа коришћења услуге, 

3) када јавну канализацију користи ненаменски и против одредаба прописаних 
овом одлуком. 

Члан 46 

Корисник може привремено или трајно отказати услуге одвођења и 
пречишћавања. 

У случају привременог отказа корисник потписује изјаву о привременом прекиду 
коришћења услуга, као и сагласност за привремено искључење прикључка. 

У случају трајног отказа корисник потписује сагласност о поништењу прикључка. 

Трошкове искључења и поновног укључења, из било којих горе наведених разлога, 
сноси корисник. 

Члан 47 

Корисник је дужан да откаже коришћење услуге уколико трајно престаје да користи 
стамбене односно пословне просторије, због отуђења или исељења из истих. 

У случају из става 1. овог члана корисник је дужан да овлашћеном предузећу 
достави писмени отказ, најкасније 15 дана од дана настале промене. 

Писмени отказ садржи: 

- име и презиме и адресу дотадашњег корисника, 

- име и презиме и адресу новог корисника, 

- доказ о преносу власништва, односно права коришћења, 

- број и адресу обрачунског места. 

До достављања писменог отказа, за све обавезе коришћења услуге одговоран је 
дотадашњи корисник. 

Нови корисник дужан је да у писменој форми, у року од 30 дана, такође извести 
овлашћено предузеће о околностима из става 1. овог члана и достави доказ о 
преносу власништва, односно права коришћења. 
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Члан 45 

Овлашћено предузеће може кориснику привремено да ускрати пружање услуге у 
следећим ситуацијама: 

1) уколико се корисник самовољно прикључи на јавну канализацију или ако без 
сагласности овлашћеног предузећа на своју унутрашњу инсталацију или 
прикључак изврши прикључење објекта другог физичког или правног лица, 

2) код отказа коришћења услуге, 

3) када јавну канализацију користи ненаменски и против одредаба прописаних 
овом одлуком. 

Члан 46 

Корисник може привремено или трајно отказати услуге одвођења и 
пречишћавања. 

У случају привременог отказа корисник потписује изјаву о привременом прекиду 
коришћења услуга, као и сагласност за привремено искључење прикључка. 

У случају трајног отказа корисник потписује сагласност о поништењу прикључка. 

Трошкове искључења и поновног укључења, из било којих горе наведених разлога, 
сноси корисник. 

Члан 47 

Корисник је дужан да откаже коришћење услуге уколико трајно престаје да користи 
стамбене односно пословне просторије, због отуђења или исељења из истих. 

У случају из става 1. овог члана корисник је дужан да овлашћеном предузећу 
достави писмени отказ, најкасније 15 дана од дана настале промене. 

Писмени отказ садржи: 

- име и презиме и адресу дотадашњег корисника, 

- име и презиме и адресу новог корисника, 

- доказ о преносу власништва, односно права коришћења, 

- број и адресу обрачунског места. 

До достављања писменог отказа, за све обавезе коришћења услуге одговоран је 
дотадашњи корисник. 

Нови корисник дужан је да у писменој форми, у року од 30 дана, такође извести 
овлашћено предузеће о околностима из става 1. овог члана и достави доказ о 
преносу власништва, односно права коришћења. 

X НАДЗОР 

Члан 48 

Надзор над применом ове одлуке врши организациона јединица Градске управе 
Града Зајечара надлежна за комуналне послове. 

Члан  49 

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке обавља надлежни 
орган, путем комуналног инспектора и инспектора заштите животне средине. 

Комунално-милицијске послове обавља комунални милиционар. 

Члан 50 

У обављању послова Комуналне милиције, комунални милиционар, поред 
овлашћења прописаних законом, овлашћен је да: 

1) изда прекршајни налог; 

2) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело; 

3) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка; 

4) обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности. 

Члан 51  

Комунални инспектор, инспектор заштите животне средине и комунални 
милиционар у обављању послова сарађује са инспекцијским службама Републике 
Србије, у складу са прописима о вршењу инспекцијског надзора. 

Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, 
размену информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких 
мера и активности од значаја за обављање послова инспекцијског надзора. 

 

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 52 

Новчаном казном од 100.000 динара казниће ће се за прекршај овлашћено 
предузеће ако: 

1. поступи супротно одредби члана 9. став 1. тачка 1-6. ове одлуке, 

2. поступи супротно одредби члана 10. став 1. ове одлуке, 

3. поступи супротно одредби члана 12. став 1. тачка 1-4. и став 2. ове одлуке, 
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4. поступи супротно одредби члана 17. став 1, 2. и 5. ове одлуке, 

5. поступи супротно одредби члана 26. ове одлуке, 

6. поступи супротно одредби члана 27. ове одлуке, 

7. поступи супротно одредби члана 28. ове одлуке, 

8. поступи супротно одредби члана 29. ове одлуке, 

9. поступи супротно одредби члана 39. ове одлуке и 

10. поступи супротно одредби члана 43. став 1. ове одлуке. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 10.000 динара. 

Члан 53 

Новчаном казном од 100.000 динара казниће ће се за прекршај правно лице ако: 

поступи супротно одредби члана 17. став 3. ове одлуке, 

поступи супротно одредби члана 30. став 1. тачка 1.-10. ове одлуке, 

поступи супротно одредби члана 32. ове одлуке, 

поступи супротно одредби члана 33. став 2. ове одлуке и 

поступу супротно одредби члана 41. став 1. ове одлуке. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 10.000 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 
20.000 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 
10.000 динара. 

Члан 54 

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако: 

1. комуналну услугу користи противно одредбама члана 15. став 1. тачка 1. ове 
одлуке, на начин којим се ометају други корисници комуналне услуге или се 
угрожава животна средина; 

2. комуналну услугу користи противно одредбама члан 15. став 1. тачка 2. ове 
одлуке, на начин којим се угрожавају објекти и опрема који су у функцији 
обављања одређене комуналне делатности; 
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4. поступи супротно одредби члана 17. став 1, 2. и 5. ове одлуке, 

5. поступи супротно одредби члана 26. ове одлуке, 

6. поступи супротно одредби члана 27. ове одлуке, 

7. поступи супротно одредби члана 28. ове одлуке, 

8. поступи супротно одредби члана 29. ове одлуке, 

9. поступи супротно одредби члана 39. ове одлуке и 

10. поступи супротно одредби члана 43. став 1. ове одлуке. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 10.000 динара. 

Члан 53 

Новчаном казном од 100.000 динара казниће ће се за прекршај правно лице ако: 

поступи супротно одредби члана 17. став 3. ове одлуке, 

поступи супротно одредби члана 30. став 1. тачка 1.-10. ове одлуке, 

поступи супротно одредби члана 32. ове одлуке, 

поступи супротно одредби члана 33. став 2. ове одлуке и 

поступу супротно одредби члана 41. став 1. ове одлуке. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 10.000 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 
20.000 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 
10.000 динара. 

Члан 54 

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако: 

1. комуналну услугу користи противно одредбама члана 15. став 1. тачка 1. ове 
одлуке, на начин којим се ометају други корисници комуналне услуге или се 
угрожава животна средина; 

2. комуналну услугу користи противно одредбама члан 15. став 1. тачка 2. ове 
одлуке, на начин којим се угрожавају објекти и опрема који су у функцији 
обављања одређене комуналне делатности; 

3. не поднесе у року одређеном према члану 23. ове одлуке захтев за прикључење 
на 
јавни канализациони вод, односно не прикључи се на вод у складу са издатим 
условима; 

4. не изврши пражњење, чишћење и дезинфекцију напуштене септичке јаме у 
складу са одредбама члана 23. ове одлуке; 

5. септичку јаму изгради противно одредби члана 37. ове одлуке; 

6. септичку јаму противно одредби члана 38. ове одлуке не одржава у исправном 
стању и не стара се о њеном редовном и ефикасном функционисању. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана предузетник ће се казнити новчаном казном у 
фиксном износу од 20.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана физичко лице ће се казнити новчаном казном 
у фиксном износу од 10.000 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана издаје се прекршајни налог. 

Члан 55 

За прекршаје из члана 52, 53. и 54. ове одлуке издаје се прекршајни налог, у складу 
са прописима који прописују прекршаје. 

Члан 56 

Прекршајни налог садржи следеће поуке и упозорења: 

1) да се лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у 
року од осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене 
казне ослобађа плаћања друге половине изречене новчане казне; 

2) да лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за 
прекршај и након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре 
поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне; 

3) да лице против кога је издат прекршајни налог које не прихвата одговорност за 
прекршај има право да у року од осам дана од пријема прекршајног налога 
поднесе захтев за судско одлучивање тако што ће лично или преко поште предати 
прекршајни налог надлежном прекршајном суду уз назначење суда коме се захтев 
подноси; 

4) да ће лице против кога је издат прекршајни налог бити дужно да поред плаћања 
новчане казне утврђене прекршајним налогом надокнади судске трошкове у 
случају да затражи судско одлучивање а суд утврди да је одговоран за прекршај; 

5) да ће прекршајни налог постати коначан и извршан по протеку рока од осам 
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дана од дана пријема ако лице против кога је издат прекршајни налог у том року 
не плати новчану казну или не захтева судско одлучивање о издатом прекршајном 
налогу; 

6) да ће лице против кога је издат прекршајни налог у случају принудног извршења 
изречене новчане казне, бити дужно да надокнади трошкове извршења одређене 
решењем о принудној наплати; 

7) да ће се физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу против 
кога је издат прекршајни налог неплаћена новчана казна заменити казном затвора 
или радом у јавном интересу. 

 
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 57 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о канализацији 
("Службени  
лист општине Зајечар", бр. 18/92, 24/93, 32/93, 1/94, 11/94, 10/00 и „Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 3/08, 3/10 др - одлука и 22/14). 

Члан 58 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Града Зајечара". 

 

I број 011- 26/2022                                                                          

У Зајечару, 20.09.2022.године                                             

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                      Стефан Занков,с.р.    
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дана од дана пријема ако лице против кога је издат прекршајни налог у том року 
не плати новчану казну или не захтева судско одлучивање о издатом прекршајном 
налогу; 

6) да ће лице против кога је издат прекршајни налог у случају принудног извршења 
изречене новчане казне, бити дужно да надокнади трошкове извршења одређене 
решењем о принудној наплати; 

7) да ће се физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу против 
кога је издат прекршајни налог неплаћена новчана казна заменити казном затвора 
или радом у јавном интересу. 

 
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 57 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о канализацији 
("Службени  
лист општине Зајечар", бр. 18/92, 24/93, 32/93, 1/94, 11/94, 10/00 и „Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 3/08, 3/10 др - одлука и 22/14). 

Члан 58 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Града Зајечара". 

 

I број 011- 26/2022                                                                          

У Зајечару, 20.09.2022.године                                             

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                      Стефан Занков,с.р.    

 

                                                                    

 На основу члана 20. став 1. тачка 2. и 3., члана 23. став 4. и члана 32. став 1. тачка 
6. а у вези са чланом 66. став 3., Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 - др.закон), члана 2. став 3. 
тачка 8., члана 3. став. 1. тачка 8., члана 4. став 1. и став 7., члана 5. став 1., члана 9., 
13., 16. и 17. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 
95/18), члана 2. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности („Сл. гласник РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19), члана 4. став 1 Закона о 
прекршајима („Службени гласник РС“ број 65/13, 13/16, 98/16 – одлука УС, 91/19 и 91/19-
др. закон) и члана 15. став 1. тачка 2 и члана 40. став 1. тачка 21. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“ бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној дана 20.09.2022. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се услови и начин обављања комуналне делатности 
обезбеђивања јавног осветљења (у даљем тексту: делатност јавног осветљења), права 
и обавезе пружаоца комуналне делатности, обим и квалитет комуналних услуга, 
финансирање, начин вршења надзора над обављањем делатности јавног осветљења и 
друга питања која су од значаја за обављање делатности јавног осветљења на територији 
града Зајечара. 

Члан 2. 

 Комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења обухвата одржавање, 
адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се 
осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене. 

 Површине јавне намене у смислу одредаба ове Одлуке су: улице, тргови, мостови, 
паркови, подземни пешачки прелази и степеништа, пешачке површине поред стамбених 
и других објекта, јавни паркинзи и јавне зелене површине у насељима, спортски и објекти 
за рекреацију у јавној својини, гробља, уређене речне обале и друге површине на којима 
је планским документом предвиђена изградња јавне расвете. 

II. НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

Члан 3. 

 Делатност јавног осветљења обављају јавно предузеће, привредно друштво, 
предузетник или други привредни субјект (у даљем тексту: вршилац комуналне 
делатности). 
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 Комунална делатност јавног осветљења поверава се на основу Одлуке Скупштине 
града Зајечара о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, у 
складу са одредбама Закона којима се уређује јавно приватно партнерство и концесије. 

 Вршилац комуналне делатности јавног осветљења, који први пут отпочиње 
обављање комуналне делатности дужан је да испуњава услове у погледу техничких и 
кадровских капацитета који су предвиђени Уредбом о начину и условима за обављање 
комуналне делатности. 

Члан 4. 

 Делатност одржавања јавног осветљења обавља се према годишњем програму (у 
даљем тексту: Програм обављања делатности јавног осветљења) који, поред садржине 
одређене законом, садржи нарочито врсту, обим, начин и динамику радова и послова на 
одржавању, адаптацији и унапређењу објеката и инсталација јавног осветљења, укупну 
вредност планираних послова и утрошка електричне енергије, предрачун накнаде за 
извршавање послова из програма и друго. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да до првог децембра текуће године за 
наредну годину достави Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене 
послове Нацрт Програма из става 1. овог члана. 

 Програм из става 1. овог члана доноси Градско веће града Зајечара. 

Члан 5. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да послове комуналне делатности јавног 
осветљења обавља у складу са законом и важећим прописима, да објекте, уређаје и 
инсталације јавног осветљења одржава у стању функционалне оспособљености за 
трајно и континуирано обезбеђење јавног осветљења (набавља и врши замену сијалица, 
осигурача, пригушница, протектор светиљки, кондензатора, упаљача за сијалице и др). 

Члан 6. 

 Инвеститор који изгради објекте јавне расвете, дужан је да у року од 15 дана од 
дана издавања одобрења за употребу објекта и инсталација, исте преда на одржавање 
вршиоцу комуналне делатности. 

 Објекти јавне расвете који су изграђени без одобрења надлежног органа и за које 
није издата употребна дозвола не могу се прикључити на мрежу јавног осветљења. 

Члан 7. 

 Град је дужан да благовремено закључи уговор са надлежним електропривредним 
друштвом о испоруци електричне енергије и да редовно и уредно испуњава обавезе из 
уговора. 
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Члан 7. 

 Град је дужан да благовремено закључи уговор са надлежним електропривредним 
друштвом о испоруци електричне енергије и да редовно и уредно испуњава обавезе из 
уговора. 

 Уговором из става 1. овог члана ближе се уређује начин снабдевања, рокови 
плаћања, као и друга питања од значаја за функционисање јавног осветљења. 

Члан 8. 

 Забрањено је: 

1) уклањање, рушење, прљање и оштећење на било који начин објеката, уређаја и 
инсталација јавног осветљења; 

2) разбијање сијалица, лампиона или изолатора на објектима и инсталацијама јавног 
осветљења; 

3) неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења; 

4) неовлашћено постављање рекламних паноа на објекте јавног осветљења; 

5) неовлашћено причвршћивање ствари и лепљење плаката на објекте јавног осветљења. 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

Члан 9. 

 Средства за обављање и развој делатности јавног осветљења обезбеђују се из: 

1) прихода буџета Града; 

2) наменских средстава других нивоа власти; 

3) других извора у складу са законом. 

Члан 10. 

 Средства из претходног члана користе се за следеће намене: 

1) трошкове накнаде према приватном партнеру у складу са уговором о Јавно-приватном 
партнерству; 

2) одржавање, адаптацију, реконструкцију и изградњу објеката, уређаја и инсталација 
јавног осветљења; 

3) трошкове осигурања објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења; 

4) остале трошкове обављања делатности. 

IV. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 11. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да у средствима јавног информисања 
или на други погодан начин обавести кориснике комуналне услуге о планираним или 
очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у обављању 
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делатности јавног осветљења, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у обављању 
делатности. 

Члан 12. 

 У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у 
обављању делатности јавног осветљења, вршилац комуналне делатности је дужан да 
одмах о томе обавести Градско веће и да истовремено предузме мере за отклањање 
поремећаја. 

 Уколико вршилац комуналне делатности не предузме мере за отклањање 
поремећаја у остављеном року, Градско веће ће предузети мере за хитну заштиту 
комуналних објеката и друге имовине која је угрожена. 

 По пријему обавештења о непланираном прекиду обављања делатности јавног 
осветљења, односно по утврђивању поремећаја или прекида у обављању ове делатности, 
Градско веће је дужно да предузме следеће мере: 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед 
прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или 
би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења 
делатности и учињену штету. 

Члан 13. 

 У случају наступања непланираних, односно неочекиваних поремећаја или 
прекида у обављању делатности јавног осветљења, вршилац комуналне делатности је 
дужан да обезбеди осветљење јавних површина по следећем реду првенства: 

1) јавно осветљење главних саобраћајница и објеката од посебног значаја; 

2) јавно осветљење тргова; 

3) јавно осветљење улица; 

4) јавно осветљење пешачких стаза; 

5) јавно осветљење спортских објеката 

V. ИЗЈАШЊАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Члан 14. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди корисницима услуга законом 
прописане услове који омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења 
услуга. 
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услуга. 

 Корисници услуга обављања делатности одржавања јавног осветљења могу 
континуирано у току године достављати питања, примедбе и предлоге вршиоцу 
комуналне делатности преко интернет странице Града Зајечара. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да на достављена питања, примедбе и 
предлоге одговори у року од осам дана од дана пријема. 

Члан 15. 

 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, укључујући и начин плаћања цене 
комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге и 
овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и мере које су 
контролори овлашћени да предузимају. 

 Предузеће  обавезно одређује и начин континуираног изјашњавања (најмање 
једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга 
од стране вршилаца комуналних делатности, које се може организовати електронским 
путем или на други погодан начин. 

 Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина 
није задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне 
делатности, Градско веће покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне 
делатности и налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању 
корисника у року који не може бити дужи од 90 дана. 
 Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са ставом 2. овог 
члана у погледу отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица 
локалне самоуправе може раскинути закључен уговор о поверавању и поверити 
обављање комуналне делатности другом вршиоцу комуналне делатности који испуњава 
услове у складу са законом. 

VI. НАДЗОР 

Члан 16. 

 Надзор над спровођењем одредби ове Одлуке врши Градска управа града 
Зајечара, преко надлежних Одељења. 

 Инспекцијски надзор над спровођењем одредби ове Одлуке врши градски 
комунални инспектор. 

 Комунална милиција обавља послове одржавања комуналног и другог законом 
уређеног реда и контроле у складу са овом Одлуком и законом. 

 

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 17. 

 Новчаном казном у износу од 80.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 
- Вршилац комуналне делатности које обавља комуналну делатност обезбеђења јавног 
осветљења, ако: 

1) не обавља комуналну делатност обезбеђивања јавног осветљења на прописан начин 
(члан 5. Одлуке); 

2) не одговори на достављена питања, примедбе и предлоге у прописаном року (члан 14. 
став 3. Одлуке); 

3) не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу одредби ове 
Одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 
8.000,00 динара одговорно лице у правном лицу. 

 За прекршаје из овог члана комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу 
са законом. 

Члан 18. 

 Новчаном казном у износу од 80.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 
ако: 

1) поступи супротно забрани прописаној чланом 8. Одлуке; 

2) не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу одредби ове 
одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 
10.000,00 динара одговорно лице у правном лицу. 

 За прекршај из става 1 тачка 1) овог члана казниће се новчаном казном у износу 
од 20.000,00 динара предузетник. 

 За прекршај из става 1 тачка 1) овог члана казниће се новчаном казном у износу 
од 10.000,00 динара физичко лице. 

 За прекршаје из овог члана комунални инспектор, издаје прекршајни налог у складу 
са законом. 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 

 Везано за предметну комуналну делатност, склопљен је уговор о јавно-приватном 
партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења 
применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара, између наручииоца-Града 
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Члан 17. 

 Новчаном казном у износу од 80.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 
- Вршилац комуналне делатности које обавља комуналну делатност обезбеђења јавног 
осветљења, ако: 

1) не обавља комуналну делатност обезбеђивања јавног осветљења на прописан начин 
(члан 5. Одлуке); 

2) не одговори на достављена питања, примедбе и предлоге у прописаном року (члан 14. 
став 3. Одлуке); 

3) не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу одредби ове 
Одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 
8.000,00 динара одговорно лице у правном лицу. 

 За прекршаје из овог члана комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу 
са законом. 

Члан 18. 

 Новчаном казном у износу од 80.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 
ако: 

1) поступи супротно забрани прописаној чланом 8. Одлуке; 

2) не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу одредби ове 
одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 
10.000,00 динара одговорно лице у правном лицу. 

 За прекршај из става 1 тачка 1) овог члана казниће се новчаном казном у износу 
од 20.000,00 динара предузетник. 

 За прекршај из става 1 тачка 1) овог члана казниће се новчаном казном у износу 
од 10.000,00 динара физичко лице. 

 За прекршаје из овог члана комунални инспектор, издаје прекршајни налог у складу 
са законом. 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 

 Везано за предметну комуналну делатност, склопљен је уговор о јавно-приватном 
партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења 
применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара, између наручииоца-Града 

Зајечара, Трг Ослобођења 1, и извршиоца - „Petrol“ d.o.o Beograd, Ул. Омладинских 
бригада 88-90, Н. Београд. 

 Одржавање јавне расвете на подручју дела града и месних заједница врши ЈКП 
"Тимок одржавање" Зајечар. 

Члан 20. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
града Зајечара". 

Број: 011- 27/2022 
У Зајечару, 20.09.2022.године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

                        П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                       Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 

ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара ("Сл. 

лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној  20.09.2022. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о усвајању извештаја о пословању   
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2021. годину 

 

 

I 
 

 Усваја се извештај о пословању Јавног комунално-стамбеног предузећа 

"Зајечар" Зајечар за 2021. годину, који је Одлуком бр. 3097, усвојио Надзорни одбор 

овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници одржаној 28.06.2022. 

године, а који је саставни део овог решења. 

 

                                                                      II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

 I број: 02- 124/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 



20. СЕПТЕМБАР 2022.      S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 32                СТРАНА |    51

 На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 

ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара ("Сл. 

лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној  20.09.2022. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о усвајању извештаја о пословању   
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2021. годину 

 

 

I 
 

 Усваја се извештај о пословању Јавног комунално-стамбеног предузећа 

"Зајечар" Зајечар за 2021. годину, који је Одлуком бр. 3097, усвојио Надзорни одбор 

овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници одржаној 28.06.2022. 

године, а који је саставни део овог решења. 

 

                                                                      II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

 I број: 02- 124/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 

ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара ("Сл. 

лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној 20.09.2022. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја    
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2021. годину 

 

 

I 
 

 Усваја се редовни годишњи финансијски извештај Јавног комунално-

стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2021. годину, који је Одлуком бр. 3096 

усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници 

одржаној 28.06.2022. године, а која је саставни део овог решења. 

 

                                                                      II 
 
             Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

 I број: 02- 125/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 

ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара ("Сл. 

лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној 20.09.2022. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја    
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2021. годину 

 

 

I 
 

 Усваја се редовни годишњи финансијски извештај Јавног комунално-

стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2021. годину, који је Одлуком бр. 3096 

усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници 

одржаној 28.06.2022. године, а која је саставни део овог решења. 

 

                                                                      II 
 
             Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

 I број: 02- 125/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 

15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 

Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 

20.09.2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности  на Одлуку о начину покрића губитка 
 Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“  за 2021. годину 

 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комунално- 

стамбеног предузећа "Зајечар" за 2021. годину, коју је под бројем 3098 усвојио 

Надзорни одбор овог Предузећа, на седници одржаној 28.06.2022. године. 

 

                                                                      II 
 

 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

I број: 02- 126/2022 

У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
                   П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                   Стефан Занков,с.р. 



            На основу члана 361. став 1. Закона о енергетици (“Сл. гласник РС”, бр. 
145/14, 95/18 – др. закон и 40/21), члана 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 20. и 23. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 
и 111/21 – др. закон) и члана 40. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, 
бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 20.09.2022. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

 Овом Oдлуком прописују се услови и начин обављања делатности 
производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом на територији града 
Зајечара.  
 Овом Oдлуком се такође уређује поступак доношења и надлежност за 
доношење Тарифног система за одређивање цена топлотне енергије и енергетских 
услуга, Правилника о начину расподеле и обрачуна трошкова испоручене топлотне 
енергије, Правила о раду дистрибутивног система и Планова развоја система 
даљинског грејања.  
 

Члан 2. 
 

 Овом Oдлуком се нарочито уређују: 
 - планирање и развој система даљинског грејања, 
 - међусобни односи између енергетског субјекта и купца топлотне енергије, 
 - власничка разграничења и надлежности за одржавање топлотне опреме, 
 - услови и начин издавања одобрења за прикључење, 
 - изградња прикључног вреловода, топловода и топлотне подстанице, 
 - прикључење на вреловодну и топловодну мрежу, 
 - почетак испоруке топлотне енергије, 
 - закључење уговора о продаји топлотне енергије, 
 - снабдевање и квалитет испоручене топлотне енергије, 
 - мерно место, мерни уређаји и утврђивање количине испоручене топлотне 
енергије, 
 - надлежност за доношење Тарифног система и одређивања цена топлотне  
енергије и услуга, 
 - рекламације на испоручену топлотну енергију, 
 - поступање у случају неовлашћеног коришћења топлотне енергије, 
 - обустава испоруке топлотне енергије, 
 - обавезе Енергетског субјекта и купца, као и надзор. 
 
 Значење појмова 

Члан 3. 
 
 Поред појмова из Закона о енергетици, у овој Oдлуци и Тарифном систему 
користе се и појмови са следећим значењима: 
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            На основу члана 361. став 1. Закона о енергетици (“Сл. гласник РС”, бр. 
145/14, 95/18 – др. закон и 40/21), члана 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 20. и 23. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 
и 111/21 – др. закон) и члана 40. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, 
бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 20.09.2022. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

 Овом Oдлуком прописују се услови и начин обављања делатности 
производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом на територији града 
Зајечара.  
 Овом Oдлуком се такође уређује поступак доношења и надлежност за 
доношење Тарифног система за одређивање цена топлотне енергије и енергетских 
услуга, Правилника о начину расподеле и обрачуна трошкова испоручене топлотне 
енергије, Правила о раду дистрибутивног система и Планова развоја система 
даљинског грејања.  
 

Члан 2. 
 

 Овом Oдлуком се нарочито уређују: 
 - планирање и развој система даљинског грејања, 
 - међусобни односи између енергетског субјекта и купца топлотне енергије, 
 - власничка разграничења и надлежности за одржавање топлотне опреме, 
 - услови и начин издавања одобрења за прикључење, 
 - изградња прикључног вреловода, топловода и топлотне подстанице, 
 - прикључење на вреловодну и топловодну мрежу, 
 - почетак испоруке топлотне енергије, 
 - закључење уговора о продаји топлотне енергије, 
 - снабдевање и квалитет испоручене топлотне енергије, 
 - мерно место, мерни уређаји и утврђивање количине испоручене топлотне 
енергије, 
 - надлежност за доношење Тарифног система и одређивања цена топлотне  
енергије и услуга, 
 - рекламације на испоручену топлотну енергију, 
 - поступање у случају неовлашћеног коришћења топлотне енергије, 
 - обустава испоруке топлотне енергије, 
 - обавезе Енергетског субјекта и купца, као и надзор. 
 
 Значење појмова 

Члан 3. 
 
 Поред појмова из Закона о енергетици, у овој Oдлуци и Тарифном систему 
користе се и појмови са следећим значењима: 
 

- производни извори су постројења која претварају примарну енергију горива у 
топлотну енергију; 
 
- дистрибутер је енергетски субјект који врши дистрибуцију и испоруку топлотне 
енергије и управља дистрибутивним системом топлотне енергије. Дистрибутер је 
истовремено и снадбевач тарифних купаца топлотном енергијом; 
 
- дистрибутивна мрежа је вреловодна и топловодна мрежа, која представља 
систем повезаних уређаја и инсталација који су намењени дистрибуцији топлотне 
енергије до купаца; 
 
- пумпне станице су постројења, која омогућавају проток воде кроз вреловодну или 
топловодну мрежу;  
- примарна вреловодна и топловодна мрежа су вреловоди и топловоди који се 
употребљавају за повезивање производних извора са секундарном топловодном 
мрежом; 
 
- секундарна топловодна мрежа су топловоди који иду од примарне топловодне 
мреже по подручју снабдевања до прикључних шахтова или одвајања за 
појединачног купца; 
 
- прикључни вреловод и топловод су вреловод и топловод који иде од 
прикључних шахтова или одвајања од вреловодне и топловодне мреже до топлотне 
подстанице, односно појединачног купца; 
 
- грејна вода у мрежи даљинског грејања је преносни медиј којим се преноси 
топлотна енергија; 
 
- топлотна подстаница је уређај састављен од прикључне и кућне подстанице и 
својим радом обезбеђује испоруку топлоте у унутрашње топлотне инсталације и 
уређаје купаца; 
 
- прикључна подстаница је уређај састављен од запорних, регулационих, 
сигурносних и мерних елемената; 
 
-  кућна подстаница је уређај који се састоји од топлотних измењивача, разводних 
система, регулационих и сигурносних уређаја те уређаја за припрему санитарне 
топле воде и опреме за расподелу топлотне енергије за различите системе 
унутрашњих топлотних уређаја; 
 
- унутрашне топлотне инсталације и уређаји су уређаји који се прикључују на 
кућну подстаницу, употребљавају се за различите врсте грејања: радијаторско, 
конвекторско и подно грејање, грејање топлим ваздухом и проветравање, 
климатизацију простора, припрему санитарне топле воде и др.; 
 
- предајно место је по правилу мерно место где један енергетски субјект предаје 
топлотну енергију другом енергетском субјекту, односно купцу; 
- мерно место у топлотној подстаници је место где је постављен мерач топлотне 
енергије, односно место где је постављен водомер; 
 
- обрачунско место је шифра објекта или етажне јединице купца, за које снадбевач 
испоставља рачун; 
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- мерни уређај је топлотно бројило, које непосредно мери испоручену топлотну 
енергију која је основ за обрачунавање испоручене топлотне енергије купцу; 
 
- "деловник трошкова" је документ којим се дефинише расподела трошкова 
топлотне енергије која је испоручена преко заједничког мерача утрошка топлотне 
енергије. Деловником трошкова се одређују удели тарифних купаца у трошковима 
испоручене топлотне енергије, а збир свих удела мора бити 100%;  
 
- инсталисана снага је називна снага унутрашњих топлотних инсталација и уређаја, 
а одређена је пројектом за градњу односно пројектом изведених радова; 
 
- техничка правила о прикључењу на вреловодну и топловодну мрежу су правила 
која одређују техничке услове за пројектовање, изградњу и прикључење топлотних 
инсталација и опреме на вреловодну и топловодну мрежу, а дефинисана су у 
Правилима о раду дистрибутивног система; 
 
- измена купчеве топлотне опреме је било која измена на тој опреми која мења 
инсталисану снагу или изазива употребне промене начина рада топлотне опреме; 
 
- одобрење за прикључење је писани документ који издаје дистрибутер, а који се 
односи на услове за израду пројектне документације, изградњу и прикључење 
топлотних инсталација и опреме; 
 
- тарифни купац топлотне енергије је правно или физичко лице чији је објекат 
прикључен на топловодну мрежу и који на основу закљученог уговора купује енергију 
за сопствене потребе по прописаном Тарифном систему; 
- квалификовани купац је купац који на годишњем нивоу купује више од 5.000 GJ 
(гига џула) топлотне енергије и на њега се не примењује Тарифни систем. Статус 
квалификованог купца стиче се на основу акта о испуњености услова који доноси 
надлежно Одељење Градске управе у складу са условима и на начин прописан 
законом и подзаконским актима. Промена утврђеног статуса не може се вршити пре 
истека рока од 12 месеци од дана последње промене статуса. 
 
II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 
 

Члан 4. 
 

 Скупштина града Зајечара доноси План развоја енергетике за територију 
града Зајечара, којим се утврђују потребе за енергијом, као и услови и начин 
обезбеђивања неопходних енергетских капацитета, а у складу са Стратегијом 
развоја енергетике Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије, на 
период од пет година. 
 Енергетски субјект који снабдева купце топлотном енергијом на подручју града 
Зајечара дужан је да надлежном Одељењу Градске управе града Зајечара достави 
све податке неопходне за израду Плана развоја енергетике из претходног става.  

 
Члан 5. 

 Енергетски субјект који снабдева купце топлотном енергијом дужан је да 
планира и спроводи свој план развоја, који је усклађен са Планом развоја енергетике 
из члана 4. ове Одлуке. 
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- мерни уређај је топлотно бројило, које непосредно мери испоручену топлотну 
енергију која је основ за обрачунавање испоручене топлотне енергије купцу; 
 
- "деловник трошкова" је документ којим се дефинише расподела трошкова 
топлотне енергије која је испоручена преко заједничког мерача утрошка топлотне 
енергије. Деловником трошкова се одређују удели тарифних купаца у трошковима 
испоручене топлотне енергије, а збир свих удела мора бити 100%;  
 
- инсталисана снага је називна снага унутрашњих топлотних инсталација и уређаја, 
а одређена је пројектом за градњу односно пројектом изведених радова; 
 
- техничка правила о прикључењу на вреловодну и топловодну мрежу су правила 
која одређују техничке услове за пројектовање, изградњу и прикључење топлотних 
инсталација и опреме на вреловодну и топловодну мрежу, а дефинисана су у 
Правилима о раду дистрибутивног система; 
 
- измена купчеве топлотне опреме је било која измена на тој опреми која мења 
инсталисану снагу или изазива употребне промене начина рада топлотне опреме; 
 
- одобрење за прикључење је писани документ који издаје дистрибутер, а који се 
односи на услове за израду пројектне документације, изградњу и прикључење 
топлотних инсталација и опреме; 
 
- тарифни купац топлотне енергије је правно или физичко лице чији је објекат 
прикључен на топловодну мрежу и који на основу закљученог уговора купује енергију 
за сопствене потребе по прописаном Тарифном систему; 
- квалификовани купац је купац који на годишњем нивоу купује више од 5.000 GJ 
(гига џула) топлотне енергије и на њега се не примењује Тарифни систем. Статус 
квалификованог купца стиче се на основу акта о испуњености услова који доноси 
надлежно Одељење Градске управе у складу са условима и на начин прописан 
законом и подзаконским актима. Промена утврђеног статуса не може се вршити пре 
истека рока од 12 месеци од дана последње промене статуса. 
 
II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 
 

Члан 4. 
 

 Скупштина града Зајечара доноси План развоја енергетике за територију 
града Зајечара, којим се утврђују потребе за енергијом, као и услови и начин 
обезбеђивања неопходних енергетских капацитета, а у складу са Стратегијом 
развоја енергетике Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије, на 
период од пет година. 
 Енергетски субјект који снабдева купце топлотном енергијом на подручју града 
Зајечара дужан је да надлежном Одељењу Градске управе града Зајечара достави 
све податке неопходне за израду Плана развоја енергетике из претходног става.  

 
Члан 5. 

 Енергетски субјект који снабдева купце топлотном енергијом дужан је да 
планира и спроводи свој план развоја, који је усклађен са Планом развоја енергетике 
из члана 4. ове Одлуке. 
 

III СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 

Члан 6. 
 

 Делатност производње и дистрибуције топлотне енергије за потребе грејања 
крајњих корисника, као делатност од општег интереса, односно снабдевање 
топлотном енергијом која се користи за грејање стамбеног и пословног простора, у 
смислу ове Одлуке обавља Јавно комунално стамбено предузеће “Зајечар“ Зајечар, 
које је Град Зајечар основао за обављање наведене комуналне делатности (у 
даљем тексту: Енергетски субјект). 
 Енергетски субјект из претходног става обавља делатност снабдевања 
топлотном енергијом крајњих купаца, производи или купује топлотну енергију за 
потребе тарифних купаца, врши дистрибуцију и испоруку топлотне енергије купцима, 
управља дистрибутивним системом и снабдева топлотном енергијом купце на 
територији града Зајечара  
 Енергетски субјект је дужан да делатности из става 1. овог члана обавља у 
складу са законом, овом Oдлуком, актима донетим на основу ове Oдлуке и Одлуком 
о оснивању Јавног комунално - стамбеног предузећа “Зајечар” Зајечар (“Сл. лист 
града Зајечара”, бр. 27/16, 43/17 и 2/18).  
 Енергетски субјект, као снабдевач тарифних купаца топлотном енергијом, 
обезбеђује топлотну енергију из сопствених извора или закључује у писаној форми 
годишње уговоре о куповини топлотне енергије од других произвођача, у складу са 
билансним потребама тарифних купаца. 

 
Члан 7. 

   
 Енергетски субјект може отпочети са обављањем  делатности из претходног 
члана ове Одлуке по прибављању лиценце, која се издаје у складу са одредбама 
Закона о енергетици и Правилника о лиценци за обављање енергетске делатности и 
сертификацији. 
 
Опрема енергетског субјекта 

Члан 8. 
 

 Топлотну опрему Енергетског субјекта коју користи за обављање основне 
делатности чине: 
 - производни извори у саставу Енергетског субјекта који врши снабдевање 
купаца, 
 - мерни уређаји за преузету топлотну енергију из производних извора који су у 
саставу енергетског субјекта, 

- примарна вреловодна и топловодна мрежа, 
- секундарна топловодна мрежа, 
- мерни уређаји за испоручену топлотну енергију купцима, у топлотним 
подстаницама. 

 Енергетски субјект и купац, односно власник, односно инвеститор, уговором 
међусобно регулишу међусобне односе, као и услове и начин преноса права и 
управљања и одржавања прикључног вреловода, топловода и топлотне подстанице 
на Енергетски субјект. 
 
Купац топлотне енергије 

Члан 9. 
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 Купац топлотне енергије је правно или физичко лице којем Енергетски субјект 
на основу писаног уговора испоручује топлотну енегију. Купац такође може бити и 
заједница правних или физичких лица, који су прикључени на заједничко место за 
преузимања топлотне енергије. 

 
Топлотна опрема купца 

Члан 10. 
 
Топлотна опрема купца је: 

- прикључни вреловод и топловод, 
- топлотна подстаница, која се састоји од прикључне и кућне подстанице, 
- унутрашње топлотне инсталације и уређаји, 

 - индивидуални (унутрашњи) регулатори и мерачи топлоте (делитељи) у 
сваком стану понаособ. 
 Купац склапа са Енергетским субјектом писани уговор којим се на Енергетски 
субјект преноси право и обавеза управљања и одржавања топлотне опреме купца и 
регулишу међусобни својинско правни односи на овој опреми.  
 
IV ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ 
 
Производни капацитети и дистрибутивни систем 
 

Члан 11. 
 

 Енергетски субјект је дужан да своје капацитете одржава у исправном стању, 
да обезбеди њихову сталну погонску и функционалну способност и безбедно 
коришћење у складу са техничким и другим прописима и стандардима, њихову 
безбедност и услове заштите животне средине уређене законом и другим 
прописима. 
 

Члан 12. 
 

 Енергетски субјект, као дистрибутер топлотне енергије, одговоран је за 
одржавање, функционисање и развој дистрибутивног система.  
 
Прикључни вреловод, топловод и топлотна подстаница 
 

Члан 13. 
 

 Енергетски субјект управља прикључним вреловодом, топловодом и 
топлотном подстаницом, као саставним деловима јединственог система даљинског 
грејања, у складу са законом и овом Одлуком.   
 Уградњу, проверавање исправности рада и одржавање уређаја за мерење 
испоручене количине топлотне енергије у топлотној подстаници, врши Енергетски 
субјект. 
 За одржавање прикључног вреловода, топловода и топлотне подстанице, 
изузимајући мерне уређаје, одговоран је инвеститор, односно власник, уколико 
уговорно није пренео обавезу одржавања на Енергетски субјект. 
 Власник објекта је дужан да омогући приступ енергетским објектима ради 
извођења  радова из става 2. овог члана. 
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 Купац топлотне енергије је правно или физичко лице којем Енергетски субјект 
на основу писаног уговора испоручује топлотну енегију. Купац такође може бити и 
заједница правних или физичких лица, који су прикључени на заједничко место за 
преузимања топлотне енергије. 

 
Топлотна опрема купца 

Члан 10. 
 
Топлотна опрема купца је: 

- прикључни вреловод и топловод, 
- топлотна подстаница, која се састоји од прикључне и кућне подстанице, 
- унутрашње топлотне инсталације и уређаји, 

 - индивидуални (унутрашњи) регулатори и мерачи топлоте (делитељи) у 
сваком стану понаособ. 
 Купац склапа са Енергетским субјектом писани уговор којим се на Енергетски 
субјект преноси право и обавеза управљања и одржавања топлотне опреме купца и 
регулишу међусобни својинско правни односи на овој опреми.  
 
IV ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ 
 
Производни капацитети и дистрибутивни систем 
 

Члан 11. 
 

 Енергетски субјект је дужан да своје капацитете одржава у исправном стању, 
да обезбеди њихову сталну погонску и функционалну способност и безбедно 
коришћење у складу са техничким и другим прописима и стандардима, њихову 
безбедност и услове заштите животне средине уређене законом и другим 
прописима. 
 

Члан 12. 
 

 Енергетски субјект, као дистрибутер топлотне енергије, одговоран је за 
одржавање, функционисање и развој дистрибутивног система.  
 
Прикључни вреловод, топловод и топлотна подстаница 
 

Члан 13. 
 

 Енергетски субјект управља прикључним вреловодом, топловодом и 
топлотном подстаницом, као саставним деловима јединственог система даљинског 
грејања, у складу са законом и овом Одлуком.   
 Уградњу, проверавање исправности рада и одржавање уређаја за мерење 
испоручене количине топлотне енергије у топлотној подстаници, врши Енергетски 
субјект. 
 За одржавање прикључног вреловода, топловода и топлотне подстанице, 
изузимајући мерне уређаје, одговоран је инвеститор, односно власник, уколико 
уговорно није пренео обавезу одржавања на Енергетски субјект. 
 Власник објекта је дужан да омогући приступ енергетским објектима ради 
извођења  радова из става 2. овог члана. 

 
 

Унутрашња топлотна опрема купца 
 

Члан 14. 
 

 Купац је одговоран за одржавање своје унутрашње топлотне инсталације и 
опреме у технички и функционално исправном стању. 
 Граница између предајне станице и кућних грејних инсталација, гледано у 
смеру струјања топле воде, је на разводном воду, преградни вентил на улазу у 
измењивач топлоте, а на повратном воду преградни вентил на излазу из 
измењиваља топлоте.  
 Купац може по сопственој вољи са Енергетским субјектом или са другим 
лицем склопити посебан уговор о одржавању своје унутрашње топлотне опреме. 
 
 
V ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 

 
Члан 15. 

 
 Енергетски субјект, као оператор дистрибутивног система, доноси Правила о 
раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила рада), на која сагласност 
даје Скупштина града Зајечара.   
 Правилима рада утврђују се нарочито: техничко-правни услови за 
прикључење/искључење корисника на систем, технички услови за повезивање са 
произвођачем топлотне енергије, технички и други услови за безбедан рад 
дистрибутивног система и за обезбеђивање поузданог и континуираног снадбевања 
купаца топлотном енергијом, поступци у кризним ситуацијама, функционални 
захтеви и класа тачности мерних уређаја, као и начин мерења испоручене топлотне 
енергије. 
 Правила из става 1. овог члана објављују се у „Службеном листу  града 
Зајечара”. 
 
VI ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
  

Члан 16. 
 

 Инвеститор, односно купац, који планира изградњу и прикључење новог 
објекта - топлотних уређаја на вреловодну и топловодну мрежу, односно жели да 
изврши измене на већ прикљученој топлотној опреми, а које за последицу могу 
имати измену прикључне снаге или промену начина рада, дужан је да од Енергетског 
субјекта прибави одобрење за прикључење (у даљем тексту: одобрење), ако 
Законом није другачије регулисано. 
 

Члан 17. 
 

 Захтев за издавање одобрења подноси се на обрасцу сачињеном од 
Енергетског субјекта и садржи податке о: 

1. власнику објекта (фирма и седиште, односно име, презиме и адреса), 
2. објекту за који се тражи одобрење (врста, намена објекта, локација и др.), 
3. очекиваном временском периоду за који треба да се изврши прикључење, 
4. предвиђеној инсталисаној снази, као и о номиналном радном притиску, 

температури и протоку (капацитету) који је потребно обезбедити на прикључку 
објекта (ако су у питању специфични захтеви), 
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5. намени потрошње топлотне енергије, 
6. техничким карактеристикама објекта купца, са посебним нагласком на 

специфичне врсте трошила, ако се таква планирају, 
7. могућностима супституције топлотне енергије другом врстом горива и 

времену потребном за прелазак на супститут и обрнуто. 
 

Члан 18. 
 

 Енергетски субјект од инвеститора може да захтева да, поред попуњеног 
захтева за одобрење из претходног члана, достави и неке од следећих докумената: 
 - ситуацију објекта са уцртаним предвиђеним прикључним вреловодом и 
топловодом и локацијом топлотне подстанице, 
 - процену прикључне снаге објекта, 
 - локацијске услове са локацијском документацијом или потврду, да локацијски 
услови нису потребни, 
 - пројекат за добијање грађевинске дозволе или пројекат за извођење 
унутрашње топлотне опреме (радијаторско грејање, грејање топлим ваздухом, 
климатизација, водоводне инсталације-припрема потрошне топле воде и слично), 
топлотне подстанице (пројекти машинских и електро инсталација) и прикључног 
вреловода и топловода, односно измене наведених пројеката, 
 - записник о техничкој и функционалној исправности топлотне подстанице 
(пробни рад) који је потписан од стране инвеститора или купаца и енергетског 
субјекта, 
 - изјаву извођача радова о техничкој и функционалној исправности 
унутрашњих топлотних инсталација и опреме, 
 - пројекте изведених радова или изјаву да није било одступања од приложених 
пројеката за извођење, 
 - атесте и гаранцијске листове за сву опрему, која је уграђена у топлотној 
подстаници, 
 - геодетски снимак прикључног вреловода и топловода за катастар подземних 
инсталација, 
 - доказ о власништву на објекту или делу објекта , 
 - сагласност власника објекта или дела објекта за прикључење. 
 

Члан 19. 
 

 Енергетски субјект је дужан да инвеститору изда одобрење ако његов објекат 
испуњава техничке услове за прикључење на вреловодну и топловодну мрежу и ако 
то дозвољавају могућности опреме (постројења) Енергетског субјекта,  у року од 30 
дана од  пријема захтева. 
 Ако Енергетски субјект одбије издавање одобрења, мора навести разлоге 
одбијања. 
 За издавање одобрења инвеститору за испуњавање / неиспуњавање услова 
за прикључење, подносилац захтева плаћа накнаду која је у складу са Ценовником 
неенергетских услуга енергетског субјекта.   

Члан 20. 
  
 Одобрењем из претходног члана се дефинишу услови пројектовања и 
изградње инвеститорове топлотне опреме који морају бити у складу са техничким 
условима за прикључење на вреловодну и топловодну мрежу, као и: место и начин 
прикључења, услови и начин изградње прикључног вреловода и топловода, 
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5. намени потрошње топлотне енергије, 
6. техничким карактеристикама објекта купца, са посебним нагласком на 

специфичне врсте трошила, ако се таква планирају, 
7. могућностима супституције топлотне енергије другом врстом горива и 

времену потребном за прелазак на супститут и обрнуто. 
 

Члан 18. 
 

 Енергетски субјект од инвеститора може да захтева да, поред попуњеног 
захтева за одобрење из претходног члана, достави и неке од следећих докумената: 
 - ситуацију објекта са уцртаним предвиђеним прикључним вреловодом и 
топловодом и локацијом топлотне подстанице, 
 - процену прикључне снаге објекта, 
 - локацијске услове са локацијском документацијом или потврду, да локацијски 
услови нису потребни, 
 - пројекат за добијање грађевинске дозволе или пројекат за извођење 
унутрашње топлотне опреме (радијаторско грејање, грејање топлим ваздухом, 
климатизација, водоводне инсталације-припрема потрошне топле воде и слично), 
топлотне подстанице (пројекти машинских и електро инсталација) и прикључног 
вреловода и топловода, односно измене наведених пројеката, 
 - записник о техничкој и функционалној исправности топлотне подстанице 
(пробни рад) који је потписан од стране инвеститора или купаца и енергетског 
субјекта, 
 - изјаву извођача радова о техничкој и функционалној исправности 
унутрашњих топлотних инсталација и опреме, 
 - пројекте изведених радова или изјаву да није било одступања од приложених 
пројеката за извођење, 
 - атесте и гаранцијске листове за сву опрему, која је уграђена у топлотној 
подстаници, 
 - геодетски снимак прикључног вреловода и топловода за катастар подземних 
инсталација, 
 - доказ о власништву на објекту или делу објекта , 
 - сагласност власника објекта или дела објекта за прикључење. 
 

Члан 19. 
 

 Енергетски субјект је дужан да инвеститору изда одобрење ако његов објекат 
испуњава техничке услове за прикључење на вреловодну и топловодну мрежу и ако 
то дозвољавају могућности опреме (постројења) Енергетског субјекта,  у року од 30 
дана од  пријема захтева. 
 Ако Енергетски субјект одбије издавање одобрења, мора навести разлоге 
одбијања. 
 За издавање одобрења инвеститору за испуњавање / неиспуњавање услова 
за прикључење, подносилац захтева плаћа накнаду која је у складу са Ценовником 
неенергетских услуга енергетског субјекта.   

Члан 20. 
  
 Одобрењем из претходног члана се дефинишу услови пројектовања и 
изградње инвеститорове топлотне опреме који морају бити у складу са техничким 
условима за прикључење на вреловодну и топловодну мрежу, као и: место и начин 
прикључења, услови и начин изградње прикључног вреловода и топловода, 

топлотне подстанице и унутрашњих инсталација и опреме, као и место и начин 
мерења преузете топлотне енергије, рок прикључења и трошкови прикључења. 
        Против решења из става 2 овог члана може се поднети жалба Градском већу 
Града Зајечара. Одлука Градског већа по жалби је коначна и против ње се може 
покренути управни спор.  
 
VII ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ВРЕЛОВОДА, ТОПЛОВОДА И  
           ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ                                          

 
Члан 21. 

 
 Инвеститорову опрему може уградити само стручно оспособљени извођач са 
одговарајућом лиценцом. Опрема се може монтирати, распоређивати и мењати у 
складу са Законом, одредбама ове Одлуке и уз сагласност  Енергетског субјекта. 

 
Члан 22. 

 
 Врсту, број и склоп прикључног вреловода и топловода и место прикључења 
на мрежу одређује Енергетски субјект. 

Члан 23. 
 

 Инвеститор је дужан да пријави Енергетском субјекту почетак изградње 
прикључног вреловода, топловода и топлотне подстанице, најкасније 14 дана пре 
почетка радова. 
 У циљу праћења примене техничких услова из одобрења за прикључење, 
Енергетски субјект врши превентивни стручни надзор у току изградње прикључног 
вреловода, топловода и топлотне подстанице, без посебне надокнаде. 
 

Члан 24. 
 

 Уколико капацитет опреме то дозвољава, Енергетски субјект може на 
инвеститоров прикључни вреловод, топловод и топлотну подстаницу прикључити и 
другог купца, без његове посебне сагласности. У овом случају, међусобни односи 
Енергетског субјекта и инвеститора ће бити регулисани посебним уговором.    

Члан 25. 
 
 Уколико би то било потребно ради извођења прикључка за потребе 
инвеститора или суседног објекта, инвеститор је дужан да Енергетском субјекту 
омогући извођење радова на својој парцели, уз услов правичне надокнаде и 
враћања земљишта у првобитно стање по завршетку радова.     
 
VIII ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВРЕЛОВОДНУ И ТОПЛОВОДНУ МРЕЖУ 
 

Члан 26. 
 

 Потврду да топлотна опрема инвеститора испуњава техничке услове издаје 
Енергетски субјект на основу инвеститоровог захтева. Захтев за издавање потврде 
садржи: 

- пројект изведених радова или изјаву да није било одступања од извођачког 
пројекта, 
 - потврду о упису прикључног вреловода и топловода у катастар подземних 
инсталација. 
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На основу захтева за издавање потврде да топлотна опрема инвеститора 
испуњава техничке услове, подносилац плаћа накнаду која је у складу са 
Ценовником неенергетских услуга енергетског субјекта.   

Члан 27. 
 

 Енергетски субјект је дужан да прикључи објекат купца на вреловодну и 
топловодну мрежу у року од 15 дана од дана закључивања Уговора о продаји 
топлотне енергије, под условом да је купац испунио обавезе утврђене одобрењем за 
прикључење, као и да објекат купца испуњава све техничке и друге прописане 
услове за прикључење. Прикључење објекта се може извршити и након 15 дана 
уколико се Енергетски субјекат и купац тако договоре, а у писаној форми. 
 Топлотну опрему Енергетски субјекат, по захтеву инвеститора, може 
прикључити на вреловодну и топловодну мрежу само у присуству инвеститора. Исто 
важи и за све радове на изменама на инвеститоровој топлотној опреми, које могу 
изазвати промену начина рада или промену прикључне снаге. 
 
X ПОЧЕТАК ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 28. 
 

 По завршетку изградње топлотних инсталација морају бити изведена сва 
потребна пробна испитивања и сачињене изјаве и записници о пробним 
испитивањима. 
 Ако инвеститор не уважи примедбе Енергетског субјекта у вези са 
недостацима и одступањима од важећих прописаних техничких услова, а које су 
констатоване приликом пробног рада, Енергетски субјект може обуставити испоруку 
топлотне енергије све док инвеститор не поступи по наведеним примедбама. 
 

Члан 29. 
 

 Када се из разлога који нису везани за опрему Енергетског субјекта или 
инвеститора не може добити употребна дозвола, на основу инвеститоровог захтева 
може се дозволити пробни рад инвеститорове топлотне опреме. Ово је могуће само 
ако се тиме не проузрокује штета. 
 У случају потребе за прикључење привремених објеката, градилишта, као и 
објеката за које је одобрен пробни рад у складу са посебним законом, може се 
издати одобрење за привремено прикључење објекта. 
 Услови, начин и поступак издавања одобрења за привремено прикључење и 
испоруку топлотне енергије су исти као и у редовном поступку издавања одобрења у 
складу са одредбама ове Одлуке. 
 Пробни рад може да траје најмање 15 дана, а најдуже до краја текуће грејне 
сезоне. Пробни рад у финансијском-обрачунском смислу се третира као „редовна 
испорука топлотне енергије“, технички се утврђује подобност за употребу и степен 
завршности свеукупне инсталације.  

 
Члан 30. 

 
 Енергетски субјект почиње са испоруком топлотне енергије пошто су испуњени 
сви услови из издатих одобрења и уговора, уз обавезу доставе употребне дозволе 
за топлотну опрему новог или постојећег објекта. Употребну дозволу за топлотну 
опрему издаје овлашћено правно лице. 
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На основу захтева за издавање потврде да топлотна опрема инвеститора 
испуњава техничке услове, подносилац плаћа накнаду која је у складу са 
Ценовником неенергетских услуга енергетског субјекта.   

Члан 27. 
 

 Енергетски субјект је дужан да прикључи објекат купца на вреловодну и 
топловодну мрежу у року од 15 дана од дана закључивања Уговора о продаји 
топлотне енергије, под условом да је купац испунио обавезе утврђене одобрењем за 
прикључење, као и да објекат купца испуњава све техничке и друге прописане 
услове за прикључење. Прикључење објекта се може извршити и након 15 дана 
уколико се Енергетски субјекат и купац тако договоре, а у писаној форми. 
 Топлотну опрему Енергетски субјекат, по захтеву инвеститора, може 
прикључити на вреловодну и топловодну мрежу само у присуству инвеститора. Исто 
важи и за све радове на изменама на инвеститоровој топлотној опреми, које могу 
изазвати промену начина рада или промену прикључне снаге. 
 
X ПОЧЕТАК ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 28. 
 

 По завршетку изградње топлотних инсталација морају бити изведена сва 
потребна пробна испитивања и сачињене изјаве и записници о пробним 
испитивањима. 
 Ако инвеститор не уважи примедбе Енергетског субјекта у вези са 
недостацима и одступањима од важећих прописаних техничких услова, а које су 
констатоване приликом пробног рада, Енергетски субјект може обуставити испоруку 
топлотне енергије све док инвеститор не поступи по наведеним примедбама. 
 

Члан 29. 
 

 Када се из разлога који нису везани за опрему Енергетског субјекта или 
инвеститора не може добити употребна дозвола, на основу инвеститоровог захтева 
може се дозволити пробни рад инвеститорове топлотне опреме. Ово је могуће само 
ако се тиме не проузрокује штета. 
 У случају потребе за прикључење привремених објеката, градилишта, као и 
објеката за које је одобрен пробни рад у складу са посебним законом, може се 
издати одобрење за привремено прикључење објекта. 
 Услови, начин и поступак издавања одобрења за привремено прикључење и 
испоруку топлотне енергије су исти као и у редовном поступку издавања одобрења у 
складу са одредбама ове Одлуке. 
 Пробни рад може да траје најмање 15 дана, а најдуже до краја текуће грејне 
сезоне. Пробни рад у финансијском-обрачунском смислу се третира као „редовна 
испорука топлотне енергије“, технички се утврђује подобност за употребу и степен 
завршности свеукупне инсталације.  

 
Члан 30. 

 
 Енергетски субјект почиње са испоруком топлотне енергије пошто су испуњени 
сви услови из издатих одобрења и уговора, уз обавезу доставе употребне дозволе 
за топлотну опрему новог или постојећег објекта. Употребну дозволу за топлотну 
опрему издаје овлашћено правно лице. 

 Енергетски субјект и инвеститор записнички утврђују почетак рада или 
потребе за изменом инвеститорове топлотне опреме, а записнику се прилаже писана 
изјава извођача инвеститорове топлотне опреме да је иста урађена по пројектној 
документацији. 
 

Члан 31. 
 

 Енергетски субјект са прикључењем инвеститорове опреме на своју 
вреловодну и топловодну мрежу не преузима одговорност за правилан и безбедан 
рад инвеститорове опреме и не поправља исту у случају квара, осим ако је између 
њих закључен уговор о одржавању. 
 
X ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 32. 
 

 Уговор о продаји топлотне енергије између Енергетског субјекта и купца 
закључује се у писаној форми. 
 Уколико Уговор о продаји топлотне енергије није закључен у писаној форми, 
сматра се да је уговорни однос између Енергетског субјекта и купца настао даном 
почетка испоруке топлотне енергије. У овом случају, Енергетски субјекат и стварни 
корисник топлотне енергије одговорни су за настале обавезе снадбевања топлотном 
енергијом, у складу са одредбама ове Одлуке. 

На основу захтева за прикључење и напред наведене документације, 
подносилац плаћа накнаду за нов прикључак, која је у складу са Ценовником 
неенергетских услуга енергетског субјекта.   
 Енергетски субјект није дужан са испоручује топлотну енергију купцу, уколико 
купац одбије закључење писаног Уговора о продаји топлотне енергије. 
 
 

Члан 33. 
 

 Уговор о продаји топлотне енергије, поред елемената утврђених законом који 
уређује облигационе односе, садржи следеће елементе: 

- податке о купцу, 
- адресу предајног места, 
- инсталисану снагу, 
- увршћеност у Тарифни систем за преузимање топлотне енергије, 

 - деловник трошкова испоручене топлотне енергије, ако је заједничко предајно 
место, 
 -  отказни рок, 

- друге специфичности уговорних односа, које нису дефинисане одредбама 
ове Одлуке или Тарифног система, у складу са законом. 

 
Члан 34. 

 
 Уговор о снабдевању топлотном енергијом се закључује на неодређено време, 
осим ако се Енергетски субјект и купац не договоре другачије. 

 
Члан 35. 
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 Купци са заједничким предајним местом морају Енергетском субјекту пре 
закључења Уговора о продаји топлотне енергије приложити споразумно сачињен 
деловник трошкова, који је саставни део Уговора.  
 У деловнику трошкова се одређује удео трошкова снабдевања топлотном 
енергијом сваког појединачног купца, тако да збир свих делова мора бити 100 
процената. Топлотна енергија утрошена за загревање заједничких просторија се 
обрачунава свим купцима, у складу са деловником трошкова. 
 Деловник трошкова се може прихватити само уз писану сагласност купца, а у 
објектима колективног становања уз одговарајућу одлуку скупштине стамбене 
заједнице, Управника стамбене заједнице,  односно уз писану сагласност више од 
50% власника станова. Захтев за начин обрачуна и наведеном одлуком подноси се 
ван грејне сезоне и примењује се наредну грејну сезону тј. са првим следећим 
обрачунским периодом. 
           Деловник трошкова не може се мењати у току грејне сезоне.  
 Деловник трошкова мора бити израђен и достављен у складу са Правилником 
о начину расподеле и обрачуна трошкова испоручене топлотне енергије који доноси 
Градско веће града Зајечара, на предлог Енергетског субјекта. 
 Ако купци Енергетском субјекту не приложе деловник трошкова из претходног 
става, Енергетски субјект обрачунава појединачне купчеве трошкове снабдевања 
топлотном енергијом по подацима деловника који му стоје на располагању, а ако тих 
података нема, онда се трошкови снабдевања деле на једнаке делове. 

 
Члан 36. 

 
 Купац је дужан да о свим променама из Уговора о продаји топлотне енергије, 
које утичу на односе између Енергетског субјекта и купца, писмено обавести 
Енергетског субјекта у року од 15 дана од дана настанка промене. 
 Обавештење (захтев за промену матичних података) важи од првог следећег 
обрачунског периода. 
 Обавештење (захтев) садржи: 

- име, презиме, ЈМБГ и адресу дотадашњег купца, 
- име, презиме и адресу новог купца, 
- фотокопија личне карте (без чипа) или очитана лична карта, 
- приложен доказ о преносу власничког права, 
- број и адресу обрачунског места, 
- потписану изјаву новог купца на обрасцу Енергетског субјекта, да ступа у већ 

склопљене уговорне односе о продаји топлотне енергије. 
 До пријема обавештења, за све обавезе из Уговора о продаји топлотне 
енергије, одговоран је дотадашњи купац, који је дужан да измири све обавезе како 
би нови купац био уведен у евиденцију Енергетског субјекта. 
 
XI СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 37. 

 
 Енергетски субјект испоручује купцу топлотну енергију и обезбеђује му на 
предајном месту потребну количину топлотне енергије неопходне за постизање 
прописане температуре која је одређена пројектом, односно уговорена Уговором о 
продаји топлотне енергије. 

 
Члан 38. 
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 У деловнику трошкова се одређује удео трошкова снабдевања топлотном 
енергијом сваког појединачног купца, тако да збир свих делова мора бити 100 
процената. Топлотна енергија утрошена за загревање заједничких просторија се 
обрачунава свим купцима, у складу са деловником трошкова. 
 Деловник трошкова се може прихватити само уз писану сагласност купца, а у 
објектима колективног становања уз одговарајућу одлуку скупштине стамбене 
заједнице, Управника стамбене заједнице,  односно уз писану сагласност више од 
50% власника станова. Захтев за начин обрачуна и наведеном одлуком подноси се 
ван грејне сезоне и примењује се наредну грејну сезону тј. са првим следећим 
обрачунским периодом. 
           Деловник трошкова не може се мењати у току грејне сезоне.  
 Деловник трошкова мора бити израђен и достављен у складу са Правилником 
о начину расподеле и обрачуна трошкова испоручене топлотне енергије који доноси 
Градско веће града Зајечара, на предлог Енергетског субјекта. 
 Ако купци Енергетском субјекту не приложе деловник трошкова из претходног 
става, Енергетски субјект обрачунава појединачне купчеве трошкове снабдевања 
топлотном енергијом по подацима деловника који му стоје на располагању, а ако тих 
података нема, онда се трошкови снабдевања деле на једнаке делове. 

 
Члан 36. 

 
 Купац је дужан да о свим променама из Уговора о продаји топлотне енергије, 
које утичу на односе између Енергетског субјекта и купца, писмено обавести 
Енергетског субјекта у року од 15 дана од дана настанка промене. 
 Обавештење (захтев за промену матичних података) важи од првог следећег 
обрачунског периода. 
 Обавештење (захтев) садржи: 

- име, презиме, ЈМБГ и адресу дотадашњег купца, 
- име, презиме и адресу новог купца, 
- фотокопија личне карте (без чипа) или очитана лична карта, 
- приложен доказ о преносу власничког права, 
- број и адресу обрачунског места, 
- потписану изјаву новог купца на обрасцу Енергетског субјекта, да ступа у већ 

склопљене уговорне односе о продаји топлотне енергије. 
 До пријема обавештења, за све обавезе из Уговора о продаји топлотне 
енергије, одговоран је дотадашњи купац, који је дужан да измири све обавезе како 
би нови купац био уведен у евиденцију Енергетског субјекта. 
 
XI СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 37. 

 
 Енергетски субјект испоручује купцу топлотну енергију и обезбеђује му на 
предајном месту потребну количину топлотне енергије неопходне за постизање 
прописане температуре која је одређена пројектом, односно уговорена Уговором о 
продаји топлотне енергије. 

 
Члан 38. 

 

 Енергетски субјект је дужан да купцу испоручује топлотну енергију за грејање 
простора у току грејне сезоне, ако међусобним уговором није другачије одређено. 

 
 
 

Члан 39. 
 

 Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла наредне године. 
 Изузетно у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја објекти ће 
се грејати у дане када Републички хидрометеоролошки завод прогнозира средњу 
дневну температуру нижу од 12° Целзијуса узастопно 3 дана. Одлуку о почетку 
грејне сезоне пре 15. октобра и продужењу грејне сезоне после 15. априла доноси 
енергетски субјекат на бази сопствене процене испуњености услова за почетак и 
продужење грејне сезоне.  
 

Члан 40. 
 

 У току грејне сезоне грејни дан траје по правилу од 6,00 до 22,00 часа, а 
суботом, недељом и празником од 7,00 до 22,00 часа и у том периоду одржавају се 
прописане температуре грејаног простора. 
 Прописана температура у грејаном простору корисника је одређена пројектом 
и при спољњој температури од - 18° Ц до + 12° Ц по правилу је 20° Ц са  
дозвољеним одступањем од ± 2° Ц, износи:  
Стамбене просторије: 
1. дневне просторије, спаваће собе и кухиње        20°С 
2. тоалет (посебан)                                                   15°С 
3. купатила (посебна и са тоалетом)                       22°С 
4. атељеи                                                                   20°С 
Пословни простор : 
1. канцеларије                                                           20°С 
2. тоалет                                                                    15°С 
3. ходници и комуникације                                       18°С 
4. остале пословне просторије се греју према намени и нормативима који се 
примењују за посебне намене са дозвољеним одступањем од ±2°С, уколико законом 
или међусобним уговором није другачије одређено.  
 При ниским спољним температурама, као и у случајевима посебних техничких 
решења, у циљу техничке заштите система и обезбеђивања прописаних 
температура, Енергетски субјект може продужити грејни дан или вршити непрекидну 
испоруку топлотне енергије, а да при томе рационално газдује енергијом. 
 Енергетски субјекат може у току грејног дана прекинути испоруку топлотне 
енергије услед повољне спољне температуре тј. када је температура спољашњег 
ваздуха изнад 12°С.  
 У времену између 31. децембра и 1. јануара, између 6. и 7. јануара и између 
13. и 14. јануара испорука топлотне енергије се не прекида, сем у случају изузетно 
повољне спољне температуре. 

 
Члан 41. 

 
 У случају поремећаја, односно прекида у испоруци топлотне енергије купцима 
услед више силе, или других разлога који се нису могли предвидети, односно 
спречити, енергетски субјект је обавезан да без одлагања предузме мере на 
отклањању узрока и последица поремећаја, односно прекида у испоруци и то да: 
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 1. радно ангажује запослене на отклањању узрока и последица поремећаја, 
односно разлога због којих је дошло до прекида у испоруци топлотне енергије, као и 
да по потреби ангажује трећа лица у обезбеђењу услова за континуирану испоруку 
топлотне енергије, 
 2. хитно поправи и замени инсталације и уређаје којима се обезбеђује 
испорука топлотне енергије купцима, као и заштити делове топлификационог 
система од даљих хаварија, 
 3. предвиди редукован режим рада (са смањеном температуром грејања у 
свим објектима) у зависности од нивоа поремећаја или врши селективно 
искључивање, у складу са мерама и налозима надлежног органа Града, 
 4. предузима и друге мере које утврде надлежни органи Града. 
 У случајевима из става 1. овог члана енергетски субјект је дужан да, без 
одлагања, преко средстава јавног информисања или преко сајта обавести купце о 
разлозима прекида или поремећаја у испоруци топлотне енергије, о времену трајања 
прекида или поремећаја у испоруци, као и да купцима пружи потребна посебна 
упутства 
 Енергетски субјект је дужан да, истовремено са предузимањем мера из става 
1. овог члана обавести Градско веће и Градску управу града Зајечара о разлозима 
поремећаја или прекида у испоруци топлотне енергије, као и о предузетим мерама. 
  

Члан 42. 
 
 У периоду од 1. до 10. октобра Енергетски субјект је дужан да изврши пробу 
функционисања свих топлотних извора и нових и ремонтованих постројења 
дистрибутивног система. 
 О распореду вршења проба благовремено ће обавестити кориснике, извођаче 
радова и друга заинтересована лица преко средстава јавног информисања, писаног 
обавештења или преко сајта енергетског субјекта. 

 
Члан 43. 

 
 Уколико се у складу са дугорочним развојем снабдевања града Зајечара 
топлотном енергијом услови снабдевања толико промене да су потребне измене, 
преправке или замене на топлотној опреми Енергетског субјекта и купца, све 
трошкове који настану у овом случају сносе Енергетски субјект и купац, сваки за 
своју топлотну опрему. 
 Ако купац не преузме трошкове преправке своје топлотне опреме из 
претходног става или ако преправка није извршена правовремено и није временски 
усклађена са радовима на топлотној опреми Енергетског субјекта, Енергетски субјект  
није дужан да испоручује топлотну енергију купцу, све док се не испуне сви услови за 
поуздан и правилан рад његове опреме у новим условима. 

 
XII МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ              
 КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 44. 

 
 Прво постављање мерног уређаја на мерно место у прикључној подстаници 
врши Енергетски субјект о свом трошку. Тип, величину и начин постављања мерног 
уређаја одређује Енергетски субјект, у складу са техничким условима мреже. 
 Мерни уређај мора имати важећи атест и сертификат о баждарењу, у складу 
са важећим прописима. 
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топлотне енергије, 
 2. хитно поправи и замени инсталације и уређаје којима се обезбеђује 
испорука топлотне енергије купцима, као и заштити делове топлификационог 
система од даљих хаварија, 
 3. предвиди редукован режим рада (са смањеном температуром грејања у 
свим објектима) у зависности од нивоа поремећаја или врши селективно 
искључивање, у складу са мерама и налозима надлежног органа Града, 
 4. предузима и друге мере које утврде надлежни органи Града. 
 У случајевима из става 1. овог члана енергетски субјект је дужан да, без 
одлагања, преко средстава јавног информисања или преко сајта обавести купце о 
разлозима прекида или поремећаја у испоруци топлотне енергије, о времену трајања 
прекида или поремећаја у испоруци, као и да купцима пружи потребна посебна 
упутства 
 Енергетски субјект је дужан да, истовремено са предузимањем мера из става 
1. овог члана обавести Градско веће и Градску управу града Зајечара о разлозима 
поремећаја или прекида у испоруци топлотне енергије, као и о предузетим мерама. 
  

Члан 42. 
 
 У периоду од 1. до 10. октобра Енергетски субјект је дужан да изврши пробу 
функционисања свих топлотних извора и нових и ремонтованих постројења 
дистрибутивног система. 
 О распореду вршења проба благовремено ће обавестити кориснике, извођаче 
радова и друга заинтересована лица преко средстава јавног информисања, писаног 
обавештења или преко сајта енергетског субјекта. 

 
Члан 43. 

 
 Уколико се у складу са дугорочним развојем снабдевања града Зајечара 
топлотном енергијом услови снабдевања толико промене да су потребне измене, 
преправке или замене на топлотној опреми Енергетског субјекта и купца, све 
трошкове који настану у овом случају сносе Енергетски субјект и купац, сваки за 
своју топлотну опрему. 
 Ако купац не преузме трошкове преправке своје топлотне опреме из 
претходног става или ако преправка није извршена правовремено и није временски 
усклађена са радовима на топлотној опреми Енергетског субјекта, Енергетски субјект  
није дужан да испоручује топлотну енергију купцу, све док се не испуне сви услови за 
поуздан и правилан рад његове опреме у новим условима. 

 
XII МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ              
 КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 44. 

 
 Прво постављање мерног уређаја на мерно место у прикључној подстаници 
врши Енергетски субјект о свом трошку. Тип, величину и начин постављања мерног 
уређаја одређује Енергетски субјект, у складу са техничким условима мреже. 
 Мерни уређај мора имати важећи атест и сертификат о баждарењу, у складу 
са важећим прописима. 

 
Члан 45. 

 
 Све радове у вези са поправком и заменом неисправних мерних уређаја 
обавља Енергетски субјект или од њега овлашћено лице, а о трошку Енергетског 
субјекта. 
 

Члан 46. 
 

 Уколико је код купца, због промене прикључне снаге, потребно заменити 
мерни уређај, трошкове набавке и замене мерног уређаја сноси купац. 
 

Члан 47. 
 

 Испоручена количина топлотне енергије се мери непосредно, посредно или се 
одређује упоређењем са обрачуном за упоредни обрачунски период, ако је мерни 
уређај неисправан. 
 Под упоредним обрачунским периодом из претходног става се подразумева 
количина испоручене топлотне енергије измерена на мерном уређају у време кад је 
исти био исправан, при истој спољној температури. Уколико је нови купац и нема 
упоредног периода из претходне године, обрачун се врши на основу квадратуре (м²) 
у складу са чланом 57. ове Одлуке. 

 
 
 

Члан 48. 
 

 Количина топлотне енергије, мерена мерним уређајем, утврђује се непосредно 
на основу очитавања мерног уређаја постављеног на мерном месту у топлотној 
подстаници, без обзира на то да ли су постављени уређаји који се користе за 
интерну расподелу трошкова потрошене топлотне енергије. 

 
Члан 49. 

 
 Испоручена количина топлотне енергије, која је зависна од спољне 
температуре, за обрачунски период у коме је топлотно бројило било неисправно или 
се утврдило самовласно прикључење, или се не дозволи контрола искљученог 
корисника, одређује се следећом формулом: 

 
Q = Qх x К x Y 

 Где су: 
Q ------ испоручена количина топлотне енергије (МWх, ГЈ) 
Qх ---- прикључна снага топлотних уређаја за загревање и климатизацију 
           простора (W, МW) 
К ------ број радних сати купчевих топлотних уређаја с прикључном снагом у 
           обрачунском периоду 
Y ----- фактор преузимања топлоте за упоредни обрачунски период 
   
  ту – тс ср 
К = 24 x З x --------------- 
  туп –тс мин,  
са значењем: 
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З ------  број грејних дана 
ту -----  средња пројектована или прописана температура простора 
туп ---- пројектована унутрашња температура 
тс ср -- средња спољна температура у обрачунском периоду 
тс мин - 18 °Ц, пројектована минимална спољна температура. 

 
Члан 50. 

 
 Податке са мерних уређаја очитава Енергетски субјект уз присуство власника 
стамбене јединице или представника стамбене заједнице, осим ако се Уговором не 
регулише другачије. 
 

Члан 51. 
 
 Купац мора Енергетском субјекту омогућити приступ мерним уређајима ради 
очитавања и надзора уређаја.  
 Ако Енергетски субјект због разлога на страни купца, није могао очитати мерне 
уређаје, купац мора, на основу обавештења Енергетског субјекта, доставити 
правилно очитано стање мерних уређаја у наложеном року и на начин који 
Енергетски субјект одреди. Ако купац не достави стање мерних уређаја, Енергетски 
субјект ће му обрачунати испоруку количине топлоте у складу са чланом 49. ове 
Одлуке. 
 

Члан 52. 
 

 Редовне прегледе, овере и замену мерних уређаја (топлотно бројило на 
мерном месту у прикључној подстаници), врши Енергетски субјект, у складу са 
важећим прописима и без посебне  надокнаде.  
 Енергетски субјект и купац, поред редовних прегледа из става 1. овог члана, 
имају право контролне провере тачности мерних уређаја. Ако се при контролном 
прегледу установи веће одступање мерних уређаја од дозвољеног важећим 
прописима, трошкове провере сноси Енергетски субјект, у супротном, трошкови 
падају на терет купца. 
 Ако провера мерних уређаја покаже  веће одступање од дозвољеног, сматра 
се да је мерни уређај неисправан, па се за тај временски период количина 
испоручене топлоте обрачунава по члану 50. ове Одлуке. 
  
XIII ТАРИФНИ СИСТЕМ И ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА 
 

Члан 53. 
 
  Тарифним системом уређују се елементи за обрачун и начин обрачуна 
топлотне енергије тарифним купцима, тарифне групе, као и елементи за обрачун и 
начин обрачуна извршних услуга за потребе корисника. 
 Тарифни елементи за обрачун цене снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом одређени су Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (”Сл. гласник РС”, бр. 63/15) и 
садрже оправдане трошкове пословања (фиксне и варијабилне) који чине трошкови 
рада, амортизације, одржавања, изградње, реконструкције и модернизације 
објеката, осигурања, горива, заштите животне средине и друге трошкове пословања 
којима се обезбеђује одговарајућа стопа и рок повраћаја средстава од инвестиција. 
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З ------  број грејних дана 
ту -----  средња пројектована или прописана температура простора 
туп ---- пројектована унутрашња температура 
тс ср -- средња спољна температура у обрачунском периоду 
тс мин - 18 °Ц, пројектована минимална спољна температура. 

 
Члан 50. 

 
 Податке са мерних уређаја очитава Енергетски субјект уз присуство власника 
стамбене јединице или представника стамбене заједнице, осим ако се Уговором не 
регулише другачије. 
 

Члан 51. 
 
 Купац мора Енергетском субјекту омогућити приступ мерним уређајима ради 
очитавања и надзора уређаја.  
 Ако Енергетски субјект због разлога на страни купца, није могао очитати мерне 
уређаје, купац мора, на основу обавештења Енергетског субјекта, доставити 
правилно очитано стање мерних уређаја у наложеном року и на начин који 
Енергетски субјект одреди. Ако купац не достави стање мерних уређаја, Енергетски 
субјект ће му обрачунати испоруку количине топлоте у складу са чланом 49. ове 
Одлуке. 
 

Члан 52. 
 

 Редовне прегледе, овере и замену мерних уређаја (топлотно бројило на 
мерном месту у прикључној подстаници), врши Енергетски субјект, у складу са 
важећим прописима и без посебне  надокнаде.  
 Енергетски субјект и купац, поред редовних прегледа из става 1. овог члана, 
имају право контролне провере тачности мерних уређаја. Ако се при контролном 
прегледу установи веће одступање мерних уређаја од дозвољеног важећим 
прописима, трошкове провере сноси Енергетски субјект, у супротном, трошкови 
падају на терет купца. 
 Ако провера мерних уређаја покаже  веће одступање од дозвољеног, сматра 
се да је мерни уређај неисправан, па се за тај временски период количина 
испоручене топлоте обрачунава по члану 50. ове Одлуке. 
  
XIII ТАРИФНИ СИСТЕМ И ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА 
 

Члан 53. 
 
  Тарифним системом уређују се елементи за обрачун и начин обрачуна 
топлотне енергије тарифним купцима, тарифне групе, као и елементи за обрачун и 
начин обрачуна извршних услуга за потребе корисника. 
 Тарифни елементи за обрачун цене снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом одређени су Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (”Сл. гласник РС”, бр. 63/15) и 
садрже оправдане трошкове пословања (фиксне и варијабилне) који чине трошкови 
рада, амортизације, одржавања, изградње, реконструкције и модернизације 
објеката, осигурања, горива, заштите животне средине и друге трошкове пословања 
којима се обезбеђује одговарајућа стопа и рок повраћаја средстава од инвестиција. 

 Тарифним системом се врши и разврставање крајњих купаца топлотне 
енергије по намени коришћења простора на тарифне групе. 
 

Члан 54. 
 

 Тарифним системом одређују се тарифни елементи за обрачун цена 
произведене топлотне енергије за тарифне купце, дистрибутивних услуга и трошкова 
уговарања, обрачуна и наплате испоручене топлотне енергије. 

Члан 55. 
 

 Тарифни елементи за испоручену топлотну енергију за исту категорију 
тарифних купаца једнаки су на целој територији града Зајечара. 

 
Члан 56. 

 
 Тарифни систем за обрачун цене испоручене топлотне енергије, односно 
извршених услуга обављања енергетских делатности, доноси Скупштина града 
Зајечара. 
 

Члан 57. 
 

 Цене топлотне енергије су слободне или регулисане. 
 Цене топлотне енергије за квалификоване купце су слободне и утврђују се 
уговором који закључују квалификовани купац и Енергетски субјект. 
 Цене по којима се топлотна енергија испоручује тарифним купцима и цене 
услуга дистрибуције топлотне енергије су регулисане. 
 Цене по којима се топлотна енергија испоручује тарифним купцима и цене 
услуга које се врше за кориснике утврђује Енергетски субјект, применом Тарифног 
система, уз сагласност Скупштине града Зајечара. 
 У циљу равномерног оптерећења кућног буџета грађана, грејање се плаћа у 
12 једнаких месечних рата уколико се обрачун врши по m² (квадратури). Обрачун и 
потрошња топлотне енергије по утрошку плаћа се 12 месеци фиксни део (дин/м2) и 
варијабилни у току грејне сезоне 6 месеци (дин/кWh). Кориснику се може омогућити 
да утрошену енергију плаћа и свих 12 месеци, уз сагласност Енергетског субјекта и 
по предложеном обрачуну.  

 
Члан 58. 

 
 Цене неенергетских услуга (искључење, накнадно прикључење и сл.) утврђује 
Надзорни одбор Енергетског субјекта, уз сагласност Скупштине града Зајечара.  
 
XIV РЕКЛАМАЦИЈЕ НА СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 
Члан 59. 

 
 Купац може рекламирати квалитет испоручене топлотне енергије на месту 
преузимања (топлотна подстаница). 
 Поред квалитета испоручене топлоте такође се може рекламирати:  

-  обрачун топлотне енергије, 
- друге услуге до прикључног блок-вентила излазних купчевих инсталација из 
топлотне подстанице. 

Члан 60. 
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 Рекламације на испостављени рачун или обрачун за испоручену топлотну 
енергију односно извршене услуге, Енергетски субјект прихвата само у писаној 
форми, у року од 8 дана од дана пријема рачуна или обрачуна. 
 Енергетски субјект дужан је да одговори купцу у року од 8 дана од дана 
пријема рекламације писаним или електронским путем. Рок решавања рекламације 
је 15 дана или други рок уз писану сагласност купца.  
 Приговор на испостављени рачун или обрачун не одлаже плаћање рачуна, 
односно обрачуна за неспорни део. 

 
Члан 61. 

 
 Купац може рекламирати и неодржавање температуре у грејном простору за 
време грејне сезоне и у току грејног дана у писаној форми. Енергетски субјекат 
формира сталну комисију за мерење температуре у објектима купца. Уколико у 
топлотној подстаници нису обезбеђени технички услови за уредну контролу 
квалитета снадбевања (мерни и регулациони системи), на захтев купца Енергетски 
субјект ће извршити мерење температуре ваздуха у просторији, о  чему се саставља 
записник. Уколико су обезбеђени технички услови за контролу параметара у 
топлотној подстаници, Комисија уноси у записник утврђене параметре и започиње 
контролу температуре у објекту купца. 

Комисија пре почетка мерења температуре у објекту корисника констатује 
исправност и функционалност секундарне инсталације (радијатора, вентила, 
доводних цеви од вертикале до радијатора) и уноси у записник. Утврђено стање се 
уноси у Записник.  
 Мерење се спроводи 30 минута након уласка у објекат при чему су прозори и 
врата затворени, без укључених додатних грејних тела. Мерење се врши 
баждареним термометром у средини просторије, на висини од 1,2 m.  
  Контрола квалитета испоручене топлотне енергије тј.мерење температуре 
врши се по писаном захтеву купца најкасније 2 дана од подношења и уколико 
спољна температура није изнад 5°С, ни нижа од -5°С. Корисник грејања уколико 
жели да оствари умањење рачуна по основу ниже температуре од прописане у 
објекту, мора поднети најмање 3 пута у грејној сезони писани захтев за мерење 
температуре. Ако се мерењем утврди и констатује у записнику одступање просечне 
температуре у објекту корисника од температуре прописане чланом 40. ове Одлуке, 
за сваки степен одступања испод  18 °Ц, Комисија предлаже умањење рачуна 
кориснику за по 5%, за целу грејну сезону у којој се утврђује одступање температуре 
од прописане. Када измерене температуре у стамбеним или пословним 
просторијама износе 12°С и ниже, тарифни купац не плаћа испоручену топлотну 
енергију за време трајања наведених околности. Уколико се утврди да је 
температура у прописаним границама, трошкове рада  комисије сноси подносилац 
захтева, у складу са Ценовником енергетског субјекта. 

На налаз Комисије незадовољна страна може уложити приговор Градском 
већу града Зајечара које формира градску комисију и тражити ново мерење а преко 
Енергетског субјекта. 
  

Члан 62. 
 
 У случају техничких или других сметњи у испоруци топлотне енергије за које је 
одговоран Енергетски субјект, купац има право да захтева да се сметње отклоне у 
року од 24 часа, а најдуже два дана од дана пријема обавештења о сметњи. Купац 
Захтев подноси у писаној форми Енергетском субјекту. 
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 Рекламације на испостављени рачун или обрачун за испоручену топлотну 
енергију односно извршене услуге, Енергетски субјект прихвата само у писаној 
форми, у року од 8 дана од дана пријема рачуна или обрачуна. 
 Енергетски субјект дужан је да одговори купцу у року од 8 дана од дана 
пријема рекламације писаним или електронским путем. Рок решавања рекламације 
је 15 дана или други рок уз писану сагласност купца.  
 Приговор на испостављени рачун или обрачун не одлаже плаћање рачуна, 
односно обрачуна за неспорни део. 

 
Члан 61. 

 
 Купац може рекламирати и неодржавање температуре у грејном простору за 
време грејне сезоне и у току грејног дана у писаној форми. Енергетски субјекат 
формира сталну комисију за мерење температуре у објектима купца. Уколико у 
топлотној подстаници нису обезбеђени технички услови за уредну контролу 
квалитета снадбевања (мерни и регулациони системи), на захтев купца Енергетски 
субјект ће извршити мерење температуре ваздуха у просторији, о  чему се саставља 
записник. Уколико су обезбеђени технички услови за контролу параметара у 
топлотној подстаници, Комисија уноси у записник утврђене параметре и започиње 
контролу температуре у објекту купца. 

Комисија пре почетка мерења температуре у објекту корисника констатује 
исправност и функционалност секундарне инсталације (радијатора, вентила, 
доводних цеви од вертикале до радијатора) и уноси у записник. Утврђено стање се 
уноси у Записник.  
 Мерење се спроводи 30 минута након уласка у објекат при чему су прозори и 
врата затворени, без укључених додатних грејних тела. Мерење се врши 
баждареним термометром у средини просторије, на висини од 1,2 m.  
  Контрола квалитета испоручене топлотне енергије тј.мерење температуре 
врши се по писаном захтеву купца најкасније 2 дана од подношења и уколико 
спољна температура није изнад 5°С, ни нижа од -5°С. Корисник грејања уколико 
жели да оствари умањење рачуна по основу ниже температуре од прописане у 
објекту, мора поднети најмање 3 пута у грејној сезони писани захтев за мерење 
температуре. Ако се мерењем утврди и констатује у записнику одступање просечне 
температуре у објекту корисника од температуре прописане чланом 40. ове Одлуке, 
за сваки степен одступања испод  18 °Ц, Комисија предлаже умањење рачуна 
кориснику за по 5%, за целу грејну сезону у којој се утврђује одступање температуре 
од прописане. Када измерене температуре у стамбеним или пословним 
просторијама износе 12°С и ниже, тарифни купац не плаћа испоручену топлотну 
енергију за време трајања наведених околности. Уколико се утврди да је 
температура у прописаним границама, трошкове рада  комисије сноси подносилац 
захтева, у складу са Ценовником енергетског субјекта. 

На налаз Комисије незадовољна страна може уложити приговор Градском 
већу града Зајечара које формира градску комисију и тражити ново мерење а преко 
Енергетског субјекта. 
  

Члан 62. 
 
 У случају техничких или других сметњи у испоруци топлотне енергије за које је 
одговоран Енергетски субјект, купац има право да захтева да се сметње отклоне у 
року од 24 часа, а најдуже два дана од дана пријема обавештења о сметњи. Купац 
Захтев подноси у писаној форми Енергетском субјекту. 

 Трошкове Енергетског субјекта проистекле из интервенције по рекламацијама 
(излазак на терен, мерења, експертизе и сл.), у случају оправдане рекламације 
(недовољно снадбевање, сметње на топлотној опреми Енергетског субјекта) сноси 
Енергетски субјект. У случају неоправдане рекламације или немогућности 
преузимања потребне количине топлотне енергије због квара, односно сметњи на 
купчевој топлотној опреми, купац сноси трошкове материјала а извршене услуге од 
стране енергетског субјекта за отклањање недостатака се обрачунавају у складу са 
Ценовником неенергетских услуга. 
 Енергетски субјект нема обавезу умањења рачуна за даљинско грејање у 
случају када је поремећај у грејању настао због обуставе испоруке електричне 
енергије топлотним изворима, уређајима на дистрибутивном систему и за заједничке 
просторије у којима се налази топлотна подстаница, изузев у случају када је разлог 
обуставе електричне енергије неизмиривање обавеза за електричну енергију од 
стране енергетског субјекта.  
 Енергетски субјекат нема обавезу умањења рачуна за испоруку топлотне 
енергије купцима уколико је поремећај у грејању настао због обуставе воде 
топлотним изворима, дистрибутивном систему и подстаницама, осим у случају када 
је разлог обуставе воде неизмиривање обавеза за воду од стране енергетског 
субјекта. 
 Енергетски субјект нема обавезу умањења рачуна за даљинско грејање у 
случају када се грејане просторије користе за друге намене, супротно од пројектне 
документације (заједничке просторије, вешернице...)  
 
XV ИСКЉУЧЕЊЕ И ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НАСИСТЕМ ДАЉИНСКОГ 
ГРЕЈАЊА 
 

Члан 63. 
 

 Објекат (индивидуални стамбени објекат — кућа) и појединачне стамбене и 
пословне јединице у објектима колективног становања могу се у целости искључити 
са система даљинског грејања у складу са одредбама Правилника о условима за 
подношење и решавање захтева крајњег купца за привремено искључење са 
система грејања. 
 

Члан 64. 
 

Крајњи купац топлотне енергије који је власник стамбеног односно  пословног 
простора коме је  извршено привремено искључење система грејања, може се 
поново прикључити на систем даљинског грејања уколико испуни услове утврђене 
овом Одлуком. 

Прикључење на систем даљинског грејања врши Енергетски субјект, о трошку 
купца. 

 
Члан 65. 

 
Купац стиче право на прикључење стамбеног/пословног простора на систем 

даљинског грејања уколико поднесе писани захтев за прикључење и приложи доказ 
о власништву над предметним стамбеним односно пословним простором. 

Купац је дужан да сноси трошкове радова и материјала који настају због 
прикључења на систем. Трошкови се утврђују на основу стварног утрошка 
материјала и рада за сваки објекат који се прикључује у складу са Ценовником 
неенергетских услуга енергетског субјекта. 
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Купац је дужан да пре прикључења измири сва доспела дуговања према 
Енергетском субјекту. 

Члан 66. 
 
 Уколико је колективни стамбено / пословни објекат био привремено искључен 
са система даљинског грејања у целости, може се поново прикључити на систем 
грејања подношењем писаног захтева и испуњењем следећих услова:  
1. Измирена дуговања из претходног периода према Енергетском субјекту; 
2. Плаћена накнада за поновно прикључење (у складу са Одлуком и ценовником за 
неенергетске услуге), коју плаћају сви власници који ће поново бити прикључени на 
систем грејања; 

Захтев за прикључење целог објекта, уз који је приложена сагласност 
скупштине стамбене заједнице подноси управник стамбене заједнице. 
       Захтев за делимично прикључење - минимум 25% од грејне површине целе 
зграде или 25% инсталисане снаге од укупне инсталисане снаге зграде, подносе 
власници станова / пословног простора који желе да се поново прикључе на систем 
грејања. 

 
XVI НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 67. 
 

 Забрањено је самовласно прикључивање објеката, уређаја или инсталација на 
транспортни или дистрибутивни систем топлотне енергије. 
 Забрањено је коришћење топлотне енергије мимо мерних уређаја (где је 
успостављен систем мерења потрошње топлотне енергије), или мимо услова 
утврђених Уговором о продаји топлотне енергије. 
 Ако купац преузима топлотну енергију без сагласности Енергетског субјекта 
или ако утиче на мерне уређаје на штету Енергетског субјекта, Енергетски субјект је 
овлашћен да потрошену топлотну енергију обрачуна сходно члану 49. и 57. ове 
Одлуке и са урачунавањем највишег фактора преузимања топлоте. 

 
Члан 68. 

 
 Ако трајање неовлашћеног преузимања топлотне енергије није могуће тачно 
одредити, неоправдано преузимање топлотне енергије се зарачунава за 12 
последњих месеци. 
 

Члан 69. 
 

 Купац мора Енергетском субјекту такође платити све трошкове и штету коју је 
произвео неовлашћеним преузимањем топлотне енергије. 

Уколико се у поступку контроле утврди да се купац неовлашћено (самовласно) 
прикључио на систем грејања, или не дозвољава контролу, Енергетски субјект ће 
извршити фактурисање грејања од 01.06. текуће обрачунске грејне сезоне који је 
траје 12 месеци обрачуна (за 6 месеци грејања) m² (квадратури) по важећој цени 
грејања. 

 
 

 
XVII ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
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Купац је дужан да пре прикључења измири сва доспела дуговања према 
Енергетском субјекту. 

Члан 66. 
 
 Уколико је колективни стамбено / пословни објекат био привремено искључен 
са система даљинског грејања у целости, може се поново прикључити на систем 
грејања подношењем писаног захтева и испуњењем следећих услова:  
1. Измирена дуговања из претходног периода према Енергетском субјекту; 
2. Плаћена накнада за поновно прикључење (у складу са Одлуком и ценовником за 
неенергетске услуге), коју плаћају сви власници који ће поново бити прикључени на 
систем грејања; 

Захтев за прикључење целог објекта, уз који је приложена сагласност 
скупштине стамбене заједнице подноси управник стамбене заједнице. 
       Захтев за делимично прикључење - минимум 25% од грејне површине целе 
зграде или 25% инсталисане снаге од укупне инсталисане снаге зграде, подносе 
власници станова / пословног простора који желе да се поново прикључе на систем 
грејања. 

 
XVI НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 67. 
 

 Забрањено је самовласно прикључивање објеката, уређаја или инсталација на 
транспортни или дистрибутивни систем топлотне енергије. 
 Забрањено је коришћење топлотне енергије мимо мерних уређаја (где је 
успостављен систем мерења потрошње топлотне енергије), или мимо услова 
утврђених Уговором о продаји топлотне енергије. 
 Ако купац преузима топлотну енергију без сагласности Енергетског субјекта 
или ако утиче на мерне уређаје на штету Енергетског субјекта, Енергетски субјект је 
овлашћен да потрошену топлотну енергију обрачуна сходно члану 49. и 57. ове 
Одлуке и са урачунавањем највишег фактора преузимања топлоте. 

 
Члан 68. 

 
 Ако трајање неовлашћеног преузимања топлотне енергије није могуће тачно 
одредити, неоправдано преузимање топлотне енергије се зарачунава за 12 
последњих месеци. 
 

Члан 69. 
 

 Купац мора Енергетском субјекту такође платити све трошкове и штету коју је 
произвео неовлашћеним преузимањем топлотне енергије. 

Уколико се у поступку контроле утврди да се купац неовлашћено (самовласно) 
прикључио на систем грејања, или не дозвољава контролу, Енергетски субјект ће 
извршити фактурисање грејања од 01.06. текуће обрачунске грејне сезоне који је 
траје 12 месеци обрачуна (за 6 месеци грејања) m² (квадратури) по важећој цени 
грејања. 

 
 

 
XVII ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 70. 
  
 Енергетски субјект ће обуставити испоруку топлотне енергије купцу уколико 
купац својом опремом уноси сметње у испоруци енергије или се не придржава 
одредби Уговора о продаји топлотне енергије, а у складу са одредбама ове Одлуке. 
 Пре обуставе испоруке топлотне енергије купцу мора бити достављена писана 
опомена, у којој је одеђен рок за отклањање уочених неправилности и недостатака. 
 Рок из претходног става овог члана не може бити краћи од 8 дана од дана 
достављања опомене. Енергетски субјект на основу члана 71. став 1. алинеја 9. ове 
Одлуке, у обавези је да пошаље купцу писано обавештење или обавештење путем 
електронске поште и позив да измири заостала дуговања, у супротном се заказује 
обустава испоруке топлотне енергије за 30 дана.  
 

Члан 71. 
 

 Енергетски субјект обуставља испоруку топлотне енергије, по претходној 
опомени, ако: 
 - за тиме има потребе због одржавања, односно отклањања сметњи у раду на 
сопственој топлотној опреми, 
 - је то потребно због проширења мреже, 
 - купац оштети своју или опрему Енергетског субјекта тако да је угрожен рад 
система даљинског грејања и ако омета снабдевање топлотном енергијом других 
купаца, 
 -  купац одузима топлотну енергију без сагласности Енергетског субјекта,  
 - купац не одржава своју топлотну опрему тако да обезбеђује неометан рад, 
односно снабдевање топлотном енергијом, 
 - купац не омогући Енергетском субјекту сигуран приступ и рад у простору у 
коме је купчева топлотна опрема, 
 - купац писмено не обавести Енергетски субјект о власничким, статусним и 
другим променама, које утичу на односе између купца и енергетског субјекта, 
 -  купац продаје топлотну енергију другим лицима без сагласности Енергетског 
субјекта, 
 - купац не плаћа испоручену топлотну енергију два месеца на предајном месту 
у прикључној подстаници и не измири друге обавезе према Енергетском субјекту, 
 - купац, у року који одреди Енергетски субјект, не закључи писани Уговор о 
снабдевању топлотном енергијом, 

- истекне рок за пробни рад купчеве топлотне опреме, а купац до истека рока 
не добије употребну дозволу. 

 
Члан 72. 

 
 Енергетски субјекат такође обуставља испоруку топлотне енергије и без 
претходног обавештавања: 
 - ако купац одстрани жиг са мерних или регулационих уређаја у прикључној 
подстаници, 
 - ако купац мења хемијске или физичке карактеристике загревне воде, 
 - ако купац узима загревну воду из вреловодне и топловодне мреже 
даљинског система грејања, 
 - ако топлотна опрема Енергетског субјекта угрожава околину, 
 - ако због помањкања топлотне енергије услед квара извора или транспортне 
опреме,  не уважава упутство о ограничењу преузимања топлоте. 
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Члан 73. 
 

 Поновна испорука топлотне енергије по обустави почеће кад се отклоне 
разлози за обуставу и кад се Енергетском субјекту измире сви настали трошкови, 
најкасније 2 дана од дана пријема уплате за заостали дуг или трошкове. 
 
XVIII ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА 
 

Члан 74. 
 

 Енергетски субјект дужан је да: 
 - снабдева купца топлотном енергијом за рад купчеве топлотне опреме са 
прикључном снагом, договореном у уговору о продаји топлотне енергије, 
 - обавештава купца о планираним обуставама испоруке топлотне енергије 
преко средстава јавног информисања,  
 - по изливу загревне воде у купчевој прикључној подстаници, искључи 
прикључну подстаницу са вреловодне и топловодне мреже, 
 - организује дежурну службу за непрекидан пријем рекламација и 
благовремено интервенисање у случају кварова на својој опреми и по 
рекламацијама купаца, 
 - обавештава купце о стању система даљинског грејања и плановима његовог 
развоја, укупној потрошњи и динамици потрошње топлотне енергије, ценама и 
променама цене топлотне енергије и услуга и другим елементима од интереса за 
купце, 
 - осавремењава системе мерења и пропагира и стимулише системе мерења 
који ће омогућавати да сваки купац плаћа само оно што је и потрошио, а у циљу што 
рационалније потрошње топлотне енергије. 
 

Члан 75. 
 

 Енергетски субјект има право проверавања и постављања регулационе 
опреме у прикључној подстаници, да би се испунили радни услови, који произилазе 
из пројектне документације купчеве топлотне опреме и Уговора о продаји топлотне 
енергије, као и Техничких услова за прикључење на вреловодну и топловодну мрежу 
без обзира на промену квалитета грејања код купаца. 
 
XIX ОБАВЕЗЕ КУПАЦА 
 

Члан 76. 
 Купац је обавезан да: 
 

1. обезбеди правилно руковање (рад) и одржавање своје топлотне 
опреме, 

2. не мења постављене протоке и температуре на опреми у топлотној 
подстаници, 

3. не мења своју топлотну опрему, која би могла проузроковати промене 
рада његове топлотне опреме,  без писмене сагласности енергетског 
субјекта, 

4. топлотна подстаница у затвореном простору буде у сваком тренутку 
доступна Енергетском субјекту, 

5. држи у просторији прикључне подстанице радну документацију са 
шемама опреме и налепљеним упутством, 
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Члан 73. 
 

 Поновна испорука топлотне енергије по обустави почеће кад се отклоне 
разлози за обуставу и кад се Енергетском субјекту измире сви настали трошкови, 
најкасније 2 дана од дана пријема уплате за заостали дуг или трошкове. 
 
XVIII ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА 
 

Члан 74. 
 

 Енергетски субјект дужан је да: 
 - снабдева купца топлотном енергијом за рад купчеве топлотне опреме са 
прикључном снагом, договореном у уговору о продаји топлотне енергије, 
 - обавештава купца о планираним обуставама испоруке топлотне енергије 
преко средстава јавног информисања,  
 - по изливу загревне воде у купчевој прикључној подстаници, искључи 
прикључну подстаницу са вреловодне и топловодне мреже, 
 - организује дежурну службу за непрекидан пријем рекламација и 
благовремено интервенисање у случају кварова на својој опреми и по 
рекламацијама купаца, 
 - обавештава купце о стању система даљинског грејања и плановима његовог 
развоја, укупној потрошњи и динамици потрошње топлотне енергије, ценама и 
променама цене топлотне енергије и услуга и другим елементима од интереса за 
купце, 
 - осавремењава системе мерења и пропагира и стимулише системе мерења 
који ће омогућавати да сваки купац плаћа само оно што је и потрошио, а у циљу што 
рационалније потрошње топлотне енергије. 
 

Члан 75. 
 

 Енергетски субјект има право проверавања и постављања регулационе 
опреме у прикључној подстаници, да би се испунили радни услови, који произилазе 
из пројектне документације купчеве топлотне опреме и Уговора о продаји топлотне 
енергије, као и Техничких услова за прикључење на вреловодну и топловодну мрежу 
без обзира на промену квалитета грејања код купаца. 
 
XIX ОБАВЕЗЕ КУПАЦА 
 

Члан 76. 
 Купац је обавезан да: 
 

1. обезбеди правилно руковање (рад) и одржавање своје топлотне 
опреме, 

2. не мења постављене протоке и температуре на опреми у топлотној 
подстаници, 

3. не мења своју топлотну опрему, која би могла проузроковати промене 
рада његове топлотне опреме,  без писмене сагласности енергетског 
субјекта, 

4. топлотна подстаница у затвореном простору буде у сваком тренутку 
доступна Енергетском субјекту, 

5. држи у просторији прикључне подстанице радну документацију са 
шемама опреме и налепљеним упутством, 

6. одржава простор и помоћну опрему те приступ до просторија где је 
његова топлотна опрема, тако да Енергетском субјекту буду обезбеђени 
радни услови који важе за радне просторе, 

7. прати обавештења Енергетског субјекта о сметњама при снадбевању 
топлотом, установљеним на предајном месту, 

8. одговара за штету и последице, које су настале због радне 
онеспособљености његове топлотне опреме, 

9. не дозвољава да његовом топлотном опремом рукују други купци или 
снабдевачи, 

10. не продаје испоручену топлотну енергију другим лицима, без 
сагласности Енергетског субјекта, 

11. омогућава прикључење топлотне опреме трећег лица на прикључни 
цевовод, ако исти подноси додатно оптерећење што одређује 
Енергетски субјект који издаје одговарајуће одобрење за прикључење, 

12. у топлотној подстаници омогућава Енергетском субјекту прикључивање 
уређаја за даљински пренос података о радном стању, 

13. обавештава Енергетског субјекта о квару мерних уређаја, 
14. Енергетском субјекту одговара за штету која је настала збод купчевих 

интервенција на топлотној опреми, 
15. измирује своје обавезе у складу са овом Одлуком и уговором о продаји 

топлотне енергије. 
 

 
XX ОБАВЕШТАВАЊЕ 

Члан 77. 
 

 Енергетски субјект је дужан да организује информациони сервис за директну 
телефонску комуникацију са купцима топлотне енергије и корисницима енергетских 
услуга (бесплатан „Call“ центар), а у циљу уредног пријема и евидентирања 
рекламација, као и ради благовременог и истинитог информисања корисника о 
догађајима у систему. 
 Инфомациони сервис тј. бесплатан „Сall“ центар ради 24 сата дневно 365 дана 
у години, а расположиви бројеви телефона се објављују у средствима јавног 
информисања или на сајту енергетског субјекта. 

 
Члан 78. 

 
 Енергетски субјект и купци су дужни да се узајамно информишу о 
неисправностима које примете на својој опреми, а које би могле утицати на 
нормалан рад опреме Енергетског субјекта и купца. 

 
Члан 79. 

 
 О свим планираним прекидима испоруке, Енергетски субјект је дужан да 
обавести купце преко средстава информисања, најмање 24 сата пре прекида 
испоруке. 
 О принудним прекидима испоруке Енергетски субјект је дужан давати 
информације о узроцима прекида испоруке и предвиђеном трајању отклањања 
поремећаја у снабдевању. 

 
Члан 80. 
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 У случају прекида у снабдевању топлотном енергијом купаца услед штрајка, 
Енергетски субјект је дужан да обезбеди минимум процеса рада и неопходну 
количину топлотне енергије купцима , у складу са Законом и овом Одлуком.  
 Ако се у Енергетском субјекту у случају штрајка не обезбеди и не врши 
минимум процеса рада, а услед тога би могла да наступи непосредна опасност или 
изузетно тешке последице по живот, здравље и безбедност људи и имовине, 
градоначелник града Зајечара је дужан, да без одлагања, предузме мере у складу са 
законом. 
 
  
XXI НАДЗОР 

Члан 81. 
 

 Надзор над применом одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада 
Енергетског субјекта, врши Градска  управа  града Зајечара – Одељење за 
урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове. 
 Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и других аката 
донетих на основу ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове и комуналну 
полицију Градске управе града Зајечара. 
 Комунално-полицијске послове врши комунална полиција, која може издати 
прекршајни налог, уколико је за прекршај по овој Одлуци прописана искључиво 
новчана казна у фиксном износу. 
 
XXII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 82. 
 

 Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
Енергетски субјект, ако: 

1) делатности из члана 6. став 2. и 3. ове Одлуке не обавља  у складу са   
               одредбама ове Одлуке и актима донетим на основу ове Одлуке; 
           2) поступа супротно одредбама из члана 11. ове Одлуке; 
           3) ако не изда одобрење у складу са одребама члана 19. став 1. и члана 20.  
               став 1. ове Одлуке;  

4) не прикључи објекат купца сходно члану 27. став 1. ове Одлуке; 
           5) не поступи у складу са одредбама члана 41. и 42. ове Одлуке; 
           6) не поступи у складу са одредбама члана 60. став 2. ове Одлуке; 

7) не отклони сметње у снабдевању купца топлотном енергијом у року 
утврђеном чланом  
               62. став 1. ове Одлуке;                

8) не поступи у складу са чланом 70. став 1. и 2.  ове Одлуке; 
           9) нe поступа у складу са чланом 74. ове Одлуке; 
          10) не поступа у складу са члановима 77., 79., 80., 84. и 87. ове Одлуке;  

Новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара казниће се за прекршај из става 1. 
овог члана одговорно лице у Енергетском субјекту. 
  

Члан 83. 
 
     Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице као купац, ако: 
           1) не омогући приступ енергетским објектима, сходно члану 13. став 4. ове 
Одлуке; 
           2) не поступа у складу са чланом 14. став 1. ове Одлуке; 
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 У случају прекида у снабдевању топлотном енергијом купаца услед штрајка, 
Енергетски субјект је дужан да обезбеди минимум процеса рада и неопходну 
количину топлотне енергије купцима , у складу са Законом и овом Одлуком.  
 Ако се у Енергетском субјекту у случају штрајка не обезбеди и не врши 
минимум процеса рада, а услед тога би могла да наступи непосредна опасност или 
изузетно тешке последице по живот, здравље и безбедност људи и имовине, 
градоначелник града Зајечара је дужан, да без одлагања, предузме мере у складу са 
законом. 
 
  
XXI НАДЗОР 

Члан 81. 
 

 Надзор над применом одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада 
Енергетског субјекта, врши Градска  управа  града Зајечара – Одељење за 
урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове. 
 Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и других аката 
донетих на основу ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове и комуналну 
полицију Градске управе града Зајечара. 
 Комунално-полицијске послове врши комунална полиција, која може издати 
прекршајни налог, уколико је за прекршај по овој Одлуци прописана искључиво 
новчана казна у фиксном износу. 
 
XXII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 82. 
 

 Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
Енергетски субјект, ако: 

1) делатности из члана 6. став 2. и 3. ове Одлуке не обавља  у складу са   
               одредбама ове Одлуке и актима донетим на основу ове Одлуке; 
           2) поступа супротно одредбама из члана 11. ове Одлуке; 
           3) ако не изда одобрење у складу са одребама члана 19. став 1. и члана 20.  
               став 1. ове Одлуке;  

4) не прикључи објекат купца сходно члану 27. став 1. ове Одлуке; 
           5) не поступи у складу са одредбама члана 41. и 42. ове Одлуке; 
           6) не поступи у складу са одредбама члана 60. став 2. ове Одлуке; 

7) не отклони сметње у снабдевању купца топлотном енергијом у року 
утврђеном чланом  
               62. став 1. ове Одлуке;                

8) не поступи у складу са чланом 70. став 1. и 2.  ове Одлуке; 
           9) нe поступа у складу са чланом 74. ове Одлуке; 
          10) не поступа у складу са члановима 77., 79., 80., 84. и 87. ове Одлуке;  

Новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара казниће се за прекршај из става 1. 
овог члана одговорно лице у Енергетском субјекту. 
  

Члан 83. 
 
     Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице као купац, ако: 
           1) не омогући приступ енергетским објектима, сходно члану 13. став 4. ове 
Одлуке; 
           2) не поступа у складу са чланом 14. став 1. ове Одлуке; 

3) не прибави одобрење за прикључење објекта - топлотних уређаја сходно  
               члану 16. ове Одлуке; 
           4) не поступи у складу са чланом 23. став 1. ове Одлуке; 
           5) поступи противно одредбама члана 25. ове Одлуке; 
           6) не поступи у складу са чланом 36. став 1. ове Одлуке; 
           7) не омогући приступ Енергетском субјекту до мерних уређаја у складу са  
               чланом 51. ове Одлуке; 
 8) ако поступи противно одредбама члана 67. ове Одлуке; 
 9) ако поступи противно одредбама члана 72. ове Одлуке; 
           10) ако поступа противно одредбама члана 76. алинеје 1.- 6. и 9.-13. ове 
Одлуке. 
 
 За прекршај из претходног става овог члана казниће се и одговорно лице у 
правном лицу, новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.  
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, новчаном казном у 
износу од 10.000,00 до 250.000,00 динара.                                                               
 Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице које поступи противно одредбама става 1. овог члана. 
        
XXIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 84. 

 
 Поступци за прикључење на вреловодну и топловодну мрежу или измене већ 
прикључених купчевих топлотних уређаја, који су покренути пре ступања на снагу 
ове Одлуке, завршиће се по одредбама Одлуке о условима и начину снадбевања 
топлотном енергијом („Сл. лист града Зајечара“ бр. 47/15 и 7/17 – др. одлука). 
 

Члан 85. 
  
 Уколико купац не потпише Уговор о продаји топлотне енергије са енергетским 
субјектом, у складу са законом о облигационим односима, уговорни односи настају 
првим даном преузимања топлотне енергије тј. првим грејним даном.  
  

Члан 86. 
 

 Ако до ступања на снагу ове Одлуке купци, који преузимају топлотну енергију 
по заједничком месту преузимања, нису доставили деловник трошкова из члана 35. 
ове Одлуке, морају га доставити Енергетском субјекту најкасније у року од три 
месеца од ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 87. 

 
 Енергетски субјекта је дужан да донесе Правила рада у року од 6 месеци од 
дана ступања на снагу ове Одлуке, уколико већ Правилник није донет и усвојен.  
      Енергетски субјект је дужан да угради одговарајуће мераче за мерење 
испоручене топлотне енергије (на прагу топлане) у дистрибутивну мрежу.  
 Енергетски субјект је дужан да угради одговарајуће мерне уређаје за мерење 
испоручене топлотне енергије купцима у топлотним подстаницама, на местима 
којима није уграђено а на основу захтева корисника а најкасније у року од две године 
од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
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Члан 88. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист града Зајечара“ бр. 47/15 и 7/17 – др. 
одлука). 

 
Члан 89. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
I број 011- 28/2022 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 

      П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                 Стефан Занков.с.р. 
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Члан 88. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист града Зајечара“ бр. 47/15 и 7/17 – др. 
одлука). 

 
Члан 89. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
I број 011- 28/2022 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 

      П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                 Стефан Занков.с.р. 

 
 

          На основу члана 361. став 1. Закона о енергетици (“Сл. гласник РС”, бр. 145/14, 
95/18 – др. закон и 40/21), члана 20. и 23. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. 
закон), члана 40. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, бр. 4/19 и 67/21) 
и члана 63. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист 
града Зајечара“ бр. ) Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 20.09.2022. 
године, донела је  

 
П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА КРАЈЊЕГ КУПЦА 
 ЗА ПРИВРЕМЕНО ИСКЉУЧЕЊЕ  СА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА  

 
Члан 1.  

 
Овим Правилником се дефинишу услови за подношење и решавање захтева 

крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије у индивидуалним стамбеним 
објектима (куће) и колективним стамбеним и пословним јединицама (у даљем тексту 
„привремено искључење са система грејања“).  
 

Члан 2. 
 

Привремено искључење са система грејања у објектима колективног 
становања врши се за стан или пословни простор  у целини. 

 
1. ИСКЉУЧЕЊЕ СА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

 
Члан 3. 

 
Купац може писмено отказати Уговор о снабдевању топлотном енергијом, 

према условима и начину искључења који прописује Јавно комунално – стамбено 
предузеће „Зајечар“ Зајечар (у даљем тексту: Енергетски субјект), у складу са 
одредбама овог Правилника. Отказни рок износи најмање 60 дана пре почетка грејне 
сезоне тј. до 15.08. текуће године за предстојећу грејну сезону. Енергетски субјект 
уважава раскид Уговора, са првим следећим обрачунским периодом. 
 Искључење врши искључиво Енергетски субјект након издавања решења и то 
констатује записником и пратећим прилозима, који се сачињава у два примерка 
након физичког искључења, од којих је један за купца а други за Енергетског 
субјекта, а по испуњавању следећих услова за искључење: 
 1. писани захтев од стране купца, 
 2. код објеката колективног становања - сагласност управника стамбене 
заједнице у складу са одлуком скупштине стамбене заједнице (члан 44. Закона о 
становању и одржавању зграда), односно писана сагласност више од 50% власника 
станова, осим код објеката који поседују Енергетски пасош, 
 3. доказ о измирењу свих обавеза према Енергетском субјекту, односно о 
постигнутом споразуму / репрограму о извршавању финансијске обавезе 

4. потписан записник о условима и начину искључења са евентуално 
утврђеним топлотним добицима. 
 Трошкове искључења сноси сам купац у складу са Ценовником неенергетских 
услуга енергетског субјекта, који садрже вредност материјала и радова за 
искључење. 
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 Након искључења, купац је обавезан да на основу топлотних добитака од 
суседних просторија и вертикала надокнађује трошкове услуге грејања у висини од 
највише 30% грејне површине, што утврђује комисија Енергетског субјекта у 
присуству купца, на следећи начин: 

- за просторије које се налазе изнад просторија које се греју, корекциони фактор 
је 15% од грејне површине; 

- за просторије које се по хоризонтали наслањају на просторије које се греју, 
корекциони фактор је 5% од грејне површине; 

- за просторије које се налазе испод просторија које се греју (не односи се на 
подрум), корекциони фактор је 5% од грејне површине; 

- за вертикале и развод, корекциони фактор је 5% од грејне површине, осим у 
случају да је монтиран адекватан термо изолациони материјал целом 
дужином и у свим просторијама, тада је по том основу корекциони фактор 0%; 

- приземље и поткровље немају топлотне добитке, корекциони фактор је 0%; 
- први спрат и спрат испод поткровља не могу бити третирани као приземље и 

поткровље у случају да су приземља и поткровља искључени са система; 
- у случају да нема директних топлотних добитака на више од 75% преградне 

конструкције (под, плафон и заједнички преградни зид по хоризонтали), тада 
нема топлотних добитака, корекциони фактор је 0%  

 Уколико се купац топлотне енергије који је искључен због техничких или других 
неправилности поново одлучи за снабдевање топлотном енергијом на истом 
предајном месту, пре поновног укључења мора отклонити све недостатке због којих 
је искључен са система. 

 
Члан 4. 

 
Индивидуални стамбени објекат- кућа може се у целости искључити са 

система даљинског грејања у било ком тренутку, на основу писаног захтева. 
Обустава испоруке топлотне енергије појединачних стамбених и пословних 

јединица у колективним објектима није дозвољена у току грејне сезоне услед 
угрожавања испоруке топлотне енергије  осталим купцима (од 01.10. текуће године 
до 03.05. наредне године). 

Захтев за искључење се може доставити Енергетском субјекту у периоду од 
15.04. до 15.08. текуће године и односиће се на целу наредну грејну сезону. Захтев 
подноси власник објекта или друго лице које власник објекта овласти пуномоћјем 
овереним у складу са важећим прописима. Изузетак за подношење захтева може 
бити искључиво у смртном случају купца, где се рок продужава  до почетка нове 
грејне сезоне тј. до 15.10. текуће године. У овом случају, захтев може поднети члан 
уже породице са прилогом - изводом из матичне књиге умрлих, до завршетка 
оставинског поступка пред надлежним судом у коме ће се утврдити нови власник 
објекта, који је у обавези да обавести Енергетског субјекта о новом власнику.  

По захтеву корисника за привремено искључење објекта, Енергетски субјект 
поступа у периоду од 10.05. до 15.09. текуће године. 
 

Члан 5. 
 

Крајњем купцу топлотне енергије који се топлотном енергијом снабдева са 
заједничког мерног места  може се извршити привремено искључење са система 
грејања  без месечне надокнаде топлотних добитака под  условом да: 
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 Након искључења, купац је обавезан да на основу топлотних добитака од 
суседних просторија и вертикала надокнађује трошкове услуге грејања у висини од 
највише 30% грејне површине, што утврђује комисија Енергетског субјекта у 
присуству купца, на следећи начин: 

- за просторије које се налазе изнад просторија које се греју, корекциони фактор 
је 15% од грејне површине; 

- за просторије које се по хоризонтали наслањају на просторије које се греју, 
корекциони фактор је 5% од грејне површине; 

- за просторије које се налазе испод просторија које се греју (не односи се на 
подрум), корекциони фактор је 5% од грејне површине; 

- за вертикале и развод, корекциони фактор је 5% од грејне површине, осим у 
случају да је монтиран адекватан термо изолациони материјал целом 
дужином и у свим просторијама, тада је по том основу корекциони фактор 0%; 

- приземље и поткровље немају топлотне добитке, корекциони фактор је 0%; 
- први спрат и спрат испод поткровља не могу бити третирани као приземље и 

поткровље у случају да су приземља и поткровља искључени са система; 
- у случају да нема директних топлотних добитака на више од 75% преградне 

конструкције (под, плафон и заједнички преградни зид по хоризонтали), тада 
нема топлотних добитака, корекциони фактор је 0%  

 Уколико се купац топлотне енергије који је искључен због техничких или других 
неправилности поново одлучи за снабдевање топлотном енергијом на истом 
предајном месту, пре поновног укључења мора отклонити све недостатке због којих 
је искључен са система. 

 
Члан 4. 

 
Индивидуални стамбени објекат- кућа може се у целости искључити са 

система даљинског грејања у било ком тренутку, на основу писаног захтева. 
Обустава испоруке топлотне енергије појединачних стамбених и пословних 

јединица у колективним објектима није дозвољена у току грејне сезоне услед 
угрожавања испоруке топлотне енергије  осталим купцима (од 01.10. текуће године 
до 03.05. наредне године). 

Захтев за искључење се може доставити Енергетском субјекту у периоду од 
15.04. до 15.08. текуће године и односиће се на целу наредну грејну сезону. Захтев 
подноси власник објекта или друго лице које власник објекта овласти пуномоћјем 
овереним у складу са важећим прописима. Изузетак за подношење захтева може 
бити искључиво у смртном случају купца, где се рок продужава  до почетка нове 
грејне сезоне тј. до 15.10. текуће године. У овом случају, захтев може поднети члан 
уже породице са прилогом - изводом из матичне књиге умрлих, до завршетка 
оставинског поступка пред надлежним судом у коме ће се утврдити нови власник 
објекта, који је у обавези да обавести Енергетског субјекта о новом власнику.  

По захтеву корисника за привремено искључење објекта, Енергетски субјект 
поступа у периоду од 10.05. до 15.09. текуће године. 
 

Члан 5. 
 

Крајњем купцу топлотне енергије који се топлотном енергијом снабдева са 
заједничког мерног места  може се извршити привремено искључење са система 
грејања  без месечне надокнаде топлотних добитака под  условом да: 
 

 
 

   1. постоје техничке могућности за потпуну обуставу испоруке топлотне енергије, 
што се доказује израдом идејног пројекта објекта; 
    2. изради идејни  пројекат  објекта  сагласно члану 145. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21) и Правилнику о садржини, начину и поступку израде и 
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 
(„Сл. гласник РС“ 73/19); 

3. идејним пројектом објекта обезбеди и 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 испоруке 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,  

в) 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,  
       г) привремено искључење са система грејања 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 привремено искључење са система грејања, 
      д) изведе радове којима се обезбеђује привремено искључење са система 
грејања 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; 
       ђ) сноси све трошкове радова и материјала који настају услед привременог 
искључења са система грејања, а који су у складу са идејним пројектом; 
      е) после завршених радова којима се обезбеђује обустава испоруке топлотне 
енергије стану односно пословном простору која се топлотном енергијом снабдева 
са заједничког мерног места сачини извештај управнику стамбене заједнице у складу 
са идејним пројектом и правилима струке. 
 

Члан 6. 
 

Идејни пројекат из члана 5. може да изради правно лице, односно предузетник 
који је уписан у одговарајући регистар за израду техничке документације у 
релевантној области или Енергетски субјект. 
 

Члан 7. 
 

Садржај идејног пројекта дефинисан је члановима 43-49 Ппавилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта . 

Уколико се идејним пројектом предвиђа измештање цевне мреже из простора, 
потребан је хидраулички прорачун цевне мреже.    

Графичка документација мора да садржи цртеже основе и пресеке предметног 
простора дате у видљивој размери, са назначеним положајем грејних тела, 
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вертикала и регистара као и јасно назначене површине које су извор добитака 
топлоте, 

Предмер и предрачун радова служи само као оријентацја висине улагања и 
стварања техничких услова. 
 

Члан 8. 
 

Након добијања Решења из члана 5. овог Правилника  од стране  органа 
надлежног за издавање грађевинске дозволе подносилац захтева - крајњи купац 
топлотне енергије о прибављеном решењу из овог члана обавештава Енергетског 
субјекта и изводи радове уз сагласност и надзор Енергетског субјекта о сопственом 
трошку. 

У року од 14 дана од добијања обавештења сагласно ставу 1. овог члана 
Енергетски субјект  ће извршити привремено искључење пословне / стамбене 
јединице корисника са система грејања, под условом да су испуњени и остали 
услови предвиђени овим Правилником 

Крајњи купац извештај из члана 5., став 1., тачка 3., алинеја е) овог 
Правилника доставља управнику стамбене заједнице и Енеретском субјекту који 
обавља снабдевање топлотном енергијом. 

 
Члан 9. 

 
Привремено искључење са система грејања врши се у складу са решењем 

Енергетског субјекта донетим на основу Правила о раду дистрибутивног система. 
 

 
Члан 10. 

 
О извршеном привременом искључењу са система даљинског грејања 

попуњава се радни налог и записник који потписују обе стране (крајњи купац 
топлотне енергије и Енергетски субјект). 

Приликом потписивања записника о извршеном привременом искључењу са 
система грејања, крајњи купац потписује Услове за искључење објекта из система 
даљинског грејања града којом даје  сагласност да Енергетски субјект може да 
изврши контролу када се за то укаже потреба, као и контролу евентуално утврђених 
топлотних добитака из члана 3 овог Правилника. 
 

Члан 11. 
 

       Комплетни објекти се искључују тако што се затворе главни улазни вреловодни 
и топловодни вентили у топлотној подстаници или у шахту испред објекта. 
 После искључења престаје свака одговорност Енергетског субјекта за опрему 
у топлотној подстаници. 

 
Члан 12. 

 
 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 исти не постоје, грејна тела се физички одвајају од 
система тако што се доводне везе блокирају (затварају) чепом. 
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вертикала и регистара као и јасно назначене површине које су извор добитака 
топлоте, 

Предмер и предрачун радова служи само као оријентацја висине улагања и 
стварања техничких услова. 
 

Члан 8. 
 

Након добијања Решења из члана 5. овог Правилника  од стране  органа 
надлежног за издавање грађевинске дозволе подносилац захтева - крајњи купац 
топлотне енергије о прибављеном решењу из овог члана обавештава Енергетског 
субјекта и изводи радове уз сагласност и надзор Енергетског субјекта о сопственом 
трошку. 

У року од 14 дана од добијања обавештења сагласно ставу 1. овог члана 
Енергетски субјект  ће извршити привремено искључење пословне / стамбене 
јединице корисника са система грејања, под условом да су испуњени и остали 
услови предвиђени овим Правилником 

Крајњи купац извештај из члана 5., став 1., тачка 3., алинеја е) овог 
Правилника доставља управнику стамбене заједнице и Енеретском субјекту који 
обавља снабдевање топлотном енергијом. 

 
Члан 9. 

 
Привремено искључење са система грејања врши се у складу са решењем 

Енергетског субјекта донетим на основу Правила о раду дистрибутивног система. 
 

 
Члан 10. 

 
О извршеном привременом искључењу са система даљинског грејања 

попуњава се радни налог и записник који потписују обе стране (крајњи купац 
топлотне енергије и Енергетски субјект). 

Приликом потписивања записника о извршеном привременом искључењу са 
система грејања, крајњи купац потписује Услове за искључење објекта из система 
даљинског грејања града којом даје  сагласност да Енергетски субјект може да 
изврши контролу када се за то укаже потреба, као и контролу евентуално утврђених 
топлотних добитака из члана 3 овог Правилника. 
 

Члан 11. 
 

       Комплетни објекти се искључују тако што се затворе главни улазни вреловодни 
и топловодни вентили у топлотној подстаници или у шахту испред објекта. 
 После искључења престаје свака одговорност Енергетског субјекта за опрему 
у топлотној подстаници. 

 
Члан 12. 

 
 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 исти не постоје, грејна тела се физички одвајају од 
система тако што се доводне везе блокирају (затварају) чепом. 
 

 
 

Члан 13. 
 

Обавезе купца после привременог искључења са система грејања дефинишу 
се појединачно за сваки објекат решењем.  

Решење о привременом искључењу са система грејања доноси директор 
Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар или лице које он овласти.  
 

Члан 14. 
 

Крајњи купац који је власник стамбеног односно пословног простора у чијем 
објекту је извршено привремено искључење са система грејања у обавези је да води 
рачуна о заједничкој топлотној инсталацији уколико она  остаје у  стану односно 
пословном простору чији је он власник.  

Све штете које могу настати на заједничкој топлотној инсталацији из става 1. 
овог члана, падају на терет крајњег купца.  
 

Члан 15. 
 

Управник стамбене заједнице има право да откаже коришћење топлотне 
енергије за грејање целог објекта.  

У том случају, поред услова предвиђених чланом 4 овог Правилника, 
неопходан услов је да надлежни орган локалне самоуправе изда потврду за 
прикључење објекта на неки други систем снабдевања топлотном енергијом за 
грејање, уз испуњење услова прописаних законом којим се уређују услови и начин 
уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња 
објеката, као и техничким и другим прописима којима је уређена ова област 

 
 
2. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
 

На сва питања која нису регулисана овим Правилником, примењиваће се 
Закон о енергетици, Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом и 
други општи акти. 

 
Члан 17. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Зајечара“. 
 
I бр.110-9/2022 
У Зајечару, 20.09.2022.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                              П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                   Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 

15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 

Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 

20.09.2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности  на Захтев за умањење прописане температуре у 
грејаном простору корисника за један степен у грејној сезони 2022/2023 године 

 Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“   
 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Захтев за умањење прописане температуре у грејаном 

простору корисника за један степен у грејној сезони 2022/2023 године, Јавног 

комунално- стамбеног предузећа "Зајечар".  

 

                                                                      II 
 

 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

I број: 02- 127/2022 

У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
                   П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                           Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 

15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 

Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 

20.09.2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности  на Захтев за умањење прописане температуре у 
грејаном простору корисника за један степен у грејној сезони 2022/2023 године 

 Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“   
 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Захтев за умањење прописане температуре у грејаном 

простору корисника за један степен у грејној сезони 2022/2023 године, Јавног 

комунално- стамбеног предузећа "Зајечар".  

 

                                                                      II 
 

 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

I број: 02- 127/2022 

У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
                   П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                           Стефан Занков,с.р. 

На основу члана 26. став 1. тачка 3. Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама („Службени гласник РС, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 40. тачка 40. 
Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара бр. 04/2019 и 67/2021) и 
Мишљења Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије бр. 20/22 
од 18.7.2022. године, Скупштина града Зајечара на седници одржаној 20.09.2022. 
године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању предлога пројекта  јавно-приватног партнерства без 
елемената концесије за поверавање комуналне делатности производње 

топлотне енергије на територији града Зајечара 

 

Члан 1 

Усваја се предлог пројекта јавно-приватног партнерства без елемената 
концесије за поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на 
територији града Зајечара, а на који је Комисија за јавно приватно партнерство Владе 
Републике Србије дана 18.7.2022. године, под бројем 20/2022, дала позитивно 
мишљење, а које је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део. 

Члан 2 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о усвајању предлога 
пројекта  јавно-приватног партнерства без елемената концесије за поверавање 
комуналне делатности производње топлотне енергије на територији града Зајечара I 
бр. 011-24/2021 од 29.11.2021. године. 

Члан 3 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
града Зајечара. 

 

I бр.011-29/2022 

У Зајечару,20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

       Стефан Занков,с.р. 
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појавила потреба за стварањем одговарајућег правног и институционалног оквира за 
укључивање приватних инвестиција у модернизацију и рационализацију јавне инфраструктуре у 
Републици Србији. 

Стварање правног оквира за реализацију пројеката јавно-приватног партнерства показало се као 
добар пут за решавање питања која су од јавног значаја путем поверавање обављања 
комуналних делатности приватном сектору, на начин да се вршење делатности финансира у 
целости или делимично кроз инвестиције приватног партнера. 

Предмет овог предлога пројекта је финансирање, пројектовање, изградња, управљање и 
одржавање котларница - топлана на територији Града Зајечара на период од 30 година 
закључењем уговора о јавно-приватном партнерству између Града Зајечара и приватног 
партнера. 

Реализација овог пројекта допринела би побољшању и унапређењу нивоа пружања комуналне 
делатности испоруке топлотне енергије, постизању одрживости система грејања у Граду 
Зајечару на дужи временски период коришћењем обновљивих извора енергије (биомаса), као и 
смањењу загађења животне средине редукцијом емисије гасова стаклене баште (продуката 
сагоревања као што су угљен-диоксид, сумпор-диоксид, азотови оксиди) и суспендованих 
чврстих честица сагоревања (као што је чађ и гар) у околину. Пројектом је предвиђено 
производња топлотне енергије из обновљивих извора енергије и то минимално 50 % 
произведене топлотне енергије из биомасе. мањење наведених загађујућих материја 
извршило би се до законом прописаних вредности. 

У циљу избора приватног партнера, који има потребан ниво компетентности и успешност у 
извршавању услуга које су предмет овог предлога пројекта, Град Зајечар је као Јавно тело 
припремило овај Предлог пројекта, које ће поднети Комисији за јавно-приватно партнерство и 
концесије Владе Републике Србије ради добијања мишљења и оцене да ли се конкретан 
пројекат може реализовати у форми ЈПП, а све како би се створили предуслови за побољшање 
општег стања система грејања и смањења загађења животне средине у Граду Зајечару. Комисија 
за ЈПП даје позитивно мишљење на предлог пројекта јавно-приватног партнерства, односно 
предлог концесионог акта ако су испуњени критеријуми у складу са Законом о ЈПП. 

Ако је Република Србија, односно јавно тело Републике Србије предлагач пројекта јавно-
приватног партнерства и ако је процењена вредност тог пројекта већа од 50 милиона евра, што 
у предметном пројекту јесте случај, Комисија за ЈПП, пре давања свог мишљења, обавезно 
претходно прибавља мишљење министарства надлежног за послове финансија.  

Предложени пројекат јавно-приватног партнерства из области производње топлотне енергије 
могуће је реализовати са економско-финансијског и техничко-технолошког становишта. 

Најважнији циљ овог пројекта јесте подизање квалитета и поузданости пружања комуналне 
услуге испоруке топлотне енергије уз постизање ефеката заштите животне средине смањењем 
емисије гасова стаклене баште и осталих продуката сагоревања у околину. 

Предмет пројекта 
Поверавање комуналне делатности производње 
топлотне енергије 
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Јавни партнер 
1. Град Зајечар 
2. ЈКСП "Зајечар" 
 

Представник Јавног 
партнера 

Бошко Ничић, градоначелник 

Седиште Трг Ослобођења 1, 19 000 

Контакт телефон 
тел: 019/444-600 
факс: 019 / 421 - 712 

Интернет страница http://www.zajecar.info/ 
Електронска адреса ozajecar@verat.net 
Процењена вредност 
пројекта 

 58.050.000 евра 

Облик јавно-приватног 
партнерства и рок трајања 
јавног уговора 

Уговорно јавно-приватно партнерство без елемената 
концесије. Рок трајања јавног уговора је 30 година.  

  

Кључне речи: јавно-приватно партнерство, топлана, заштита животне средине, смањење 
емисије CO2, обновљиви извори енергије, финансирање, одржавање, управљање и пружање 
услуге. 
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ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ 

Предмет овог предлога пројекта ЈПП без елемената концесије је поверавање комуналне 
делатности производње топлотне енергије по моделу Уговора о испоруци енергије (Energy 
Supply Contract - ESC). 

Предлог пројекта обухвата финансирање, пројектовање, изградњу, управљање и одржавање 
котларница - топлана на биомасу, са резервним енергентом компримованим природним гасом 
(Compressed Natural Gas – CNG). 

Предвиђено је да приватни партнер управља постројењем, испoручује топлотну енергију на 
граници котларнице - топлане и топловода (калориметар на примарном делу топловода у 
котларници), одржава постројење котларнице , спроводи набавку потребних енергената и 
обезбеђује потребне материјале и радну снагу неопходну за производњу и испоруку топлотне 
енергије. 

Предлог пројекта обухвата топлотни конзум 3 постојеће котларнице: Пивара, Попова Плажа и 
Краљевица, за шта се планира изградња 1 нове котларнице Плажа на локацији између 
котларница Пивара и Попова Плажа, са полагањем недостајућег предизолованог цевовода за 
превезивање топлотног конзума, као и реконструкцију и доградњу 1 постојеће котларнице 
Кључ са припадајућим топлотним конзумом. 

1. Нова котларница на локацији под радним називом ПЛАЖА планира се да покрије топлотни        
конзум постојећих котларница ПИВАРА, КРАЉЕВИЦА и ПОПОВА ПЛАЖА у укупном износу до 18 
МW инсталисане снаге, а која би се састојала из следећих основних елемената: 

- два котла на дрвну сечку, сваки инсталисане снаге од по 4 МW или укупно 8 МW, са 
акумулатором топлоте за покривање базног оптерећења, 

- једног котла на компримовани природни гас инсталисане снаге 10 МW у резервном 
режиму и за покривање вршног оптерећења, 

- система за одржавање притиска, 
- система за хемијску припрему воде, 
- централног система за надзор и управљање, 
- котловских пумпи и циркулационих пумпи за топловодну мрежу, 
- разводних и сабирних цевовода са зауставном и регулационом арматуром,  

2. Реконструкција  и дограња постојеће котларнице Кључ обухватила би проширење 
постојећег и доградњу новог објекта како би се сместили следећи основни елементи:  

- један нови котао на дрвну сечку инсталисане снаге до 1 МW, са акумулатором топлоте 
за покривање базног оптерећења, 

- један котао на компримовани природни гас инсталисане снаге око 2 МW у резервном 
режиму и за покривање вршног оптерећења, 

- систем за одржавање притиска, 
- систем за хемијску припрему воде, 
- централни систем за надзор и управљање, 
- котловске пумпе и циркулационе пумпе за топловодну мрежу, 
- разводни и сабирни цевоводи са зауставном и регулационом арматуром,  
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У оквиру реконструкције постојеће котларнице извршио би се преглед стања постојећег 
мазутног котла, његова репарација и замена горионика са гориоником за CNG, док би се 
резервоар за мазут блиндирао. 

Унутрашња организација котларнице мора да претрпи потпуну функционалну измену у складу 
са пројектно-техничком документацијом.  CNG приколица мора бити смештена  изван објекта, 
са обезбеђеним одговарајућим приступним саобраћајницама, пошто простор унутар објекта 
није довољан за смештај CNG приколице.-Претходно јавни партнер мора да обезбеди довољну 
величину додатне парцеле за смештај и манипулацију приколице. 

3. Недостајући топловод ће преспојити топлотни конзум како би се прикључио на нову 
котларницу. Приватни партнер ће се обавезати да обезбеди топлотни режим у топловоду који 
ће гарантовати температуру у грејаним просторима у дневном режиму у интервалу 20±2◦ у 
складу са уредбом Града Зајечара, а незнатно снижен дневни режим  у режиму ноћног грејања. 
На тај начин систем грејања постаје систем без прекида у грејању. Претходно, јавни партнер 
мора да сведе губитке у постојећој топловодној мрежи даљинског грејања на испод 12% као и 
да у свим подстаницама инсталира калориметре на примарној страни система грејања. 

Суштина овог предлога пројекта ЈПП је замена еколошки неповољног фосилног горива у 
употреби - мазута, са економски повољнијим и еколошки прихватљивијим обновљивим 
извором енергије – дрвном биомасом. С обзиром да територију Тимочке крајине заузима око 
300.000 хектара шуме - око 40% целокупне површине источне Србије, или чак 11,3% укупног 
шумског фонда Србије, намеће се као логично решење употреба дрвне биомасе за производњу 
топлотне енергије. 

Најзначајнији потенцијал обновљивих извора енергије у Србији је енергија из биомасе и 
процењује се на око 3,405 милиона тона еквивалента нафте, а у укупном потенцијалу 
обновљивих извора енергије биомаса учествује са око 60,3 %. 

Стање постојећих котловских јединица у постојећим котларницама – топланама је врло лоше па 
систем грејања ради на незадовљавајућем нивоу и емитује високе вредности загађујућих 
материја у атмосферу. Стога је неопходна изградња две нове котларнице како би се побољшао 
постојећи систем грејања на територији Града Зајечара. Систем грејања би функционисао на 
начин да се део енергије испоручује из биомасе, а део на компримовани природни гас, што 
подразумева инсталирање нових котлова на биомасу и CNG. 

Постојеће котларнице - топлане користе мазут као енергент, који је веома штетан због високих 
вредности емисије загађујућих материја у атмосферу. Због тога је приоритетно у што краћем 
року приступити изградњи једне нове топлане, чиме би се знатно редуковале емисије 
загађујућих материја, које су изнад дозвољених граница према Уредби о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање ("Сл. 
гласник РС" бр. 6/2016). Такође, постојеће котловске јединице су при крају свог животног века, а 
проблеми око нерешених имовинских односа између градске топлане и власника пиваре уносе 
додатну дозу ризика за поуздани рад ситема даљинског грејања у Граду Зајечару. 

Реализација овог пројекта је у јавном интересу јер доприноси задовољавању постојећих потреба 
од јавног значаја, као и решавању проблема у снабдевању топлотном енергијом јавних и 
приватних објеката. У потпуности је у складу са енергетском стратегијом и политиком заштите 
животне средине како Републике Србије тако и Европске Уније.  
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У оквиру реконструкције постојеће котларнице извршио би се преглед стања постојећег 
мазутног котла, његова репарација и замена горионика са гориоником за CNG, док би се 
резервоар за мазут блиндирао. 

Унутрашња организација котларнице мора да претрпи потпуну функционалну измену у складу 
са пројектно-техничком документацијом.  CNG приколица мора бити смештена  изван објекта, 
са обезбеђеним одговарајућим приступним саобраћајницама, пошто простор унутар објекта 
није довољан за смештај CNG приколице.-Претходно јавни партнер мора да обезбеди довољну 
величину додатне парцеле за смештај и манипулацију приколице. 

3. Недостајући топловод ће преспојити топлотни конзум како би се прикључио на нову 
котларницу. Приватни партнер ће се обавезати да обезбеди топлотни режим у топловоду који 
ће гарантовати температуру у грејаним просторима у дневном режиму у интервалу 20±2◦ у 
складу са уредбом Града Зајечара, а незнатно снижен дневни режим  у режиму ноћног грејања. 
На тај начин систем грејања постаје систем без прекида у грејању. Претходно, јавни партнер 
мора да сведе губитке у постојећој топловодној мрежи даљинског грејања на испод 12% као и 
да у свим подстаницама инсталира калориметре на примарној страни система грејања. 

Суштина овог предлога пројекта ЈПП је замена еколошки неповољног фосилног горива у 
употреби - мазута, са економски повољнијим и еколошки прихватљивијим обновљивим 
извором енергије – дрвном биомасом. С обзиром да територију Тимочке крајине заузима око 
300.000 хектара шуме - око 40% целокупне површине источне Србије, или чак 11,3% укупног 
шумског фонда Србије, намеће се као логично решење употреба дрвне биомасе за производњу 
топлотне енергије. 

Најзначајнији потенцијал обновљивих извора енергије у Србији је енергија из биомасе и 
процењује се на око 3,405 милиона тона еквивалента нафте, а у укупном потенцијалу 
обновљивих извора енергије биомаса учествује са око 60,3 %. 

Стање постојећих котловских јединица у постојећим котларницама – топланама је врло лоше па 
систем грејања ради на незадовљавајућем нивоу и емитује високе вредности загађујућих 
материја у атмосферу. Стога је неопходна изградња две нове котларнице како би се побољшао 
постојећи систем грејања на територији Града Зајечара. Систем грејања би функционисао на 
начин да се део енергије испоручује из биомасе, а део на компримовани природни гас, што 
подразумева инсталирање нових котлова на биомасу и CNG. 

Постојеће котларнице - топлане користе мазут као енергент, који је веома штетан због високих 
вредности емисије загађујућих материја у атмосферу. Због тога је приоритетно у што краћем 
року приступити изградњи једне нове топлане, чиме би се знатно редуковале емисије 
загађујућих материја, које су изнад дозвољених граница према Уредби о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање ("Сл. 
гласник РС" бр. 6/2016). Такође, постојеће котловске јединице су при крају свог животног века, а 
проблеми око нерешених имовинских односа између градске топлане и власника пиваре уносе 
додатну дозу ризика за поуздани рад ситема даљинског грејања у Граду Зајечару. 

Реализација овог пројекта је у јавном интересу јер доприноси задовољавању постојећих потреба 
од јавног значаја, као и решавању проблема у снабдевању топлотном енергијом јавних и 
приватних објеката. У потпуности је у складу са енергетском стратегијом и политиком заштите 
животне средине како Републике Србије тако и Европске Уније.  
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Имплементација пројекта ће допринети повећању сигурности и поузданости снабдевања јавних, 
пословних и стамбених објеката топлотном енергијом, унапређењу термичког комфора, 
смањењу трошкова за производњу топлотне енергије, као и редукцији емисије штетних гасова 
и смањењу загађења животне средине услед преласка на еколошки прихватљив енергент – 
дрвну биомасу и природни гас. 

Предлаже се да инвестицију у потпуности покрива приватни партнер, те није потребно издвајати 
буџетска средства за реализацију предметног пројекта. Приватни партнер ће такође  израдити 
потребну пројектну документацију, изградити потребне објекте, инсталирати сву потребну 
опрему и инсталације, те вршити испоруку потребних количина топлотне енергије, уз 
управљање новим системом за производњу топлоте у току трајања уговорног периода. Јавни 
партнер ће Приватном партнеру плаћати накнаду за испоручену топлотну енергију. 

Као оптималан период трајања јавно-приватног партнерства (јавног уговора) предлаже се 
период од 30 година. Пословним планом утврђено је да је тај временски оквир оптималан за 
остваривање жељених циљева јавног партнера, као и да ће бити прихватљив за приватног 
партнера у смислу рентабилности и повраћаја инвестиције. 

ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

Бројне државе у Европи и свету имају вишедеценијско искуство када је реч о примени модела 
јавно-приватног партнерства и давање концесије, и то у различитим областима. Због све веће 
потребе за изградњом нове јавне инфраструктуре, улагањима у добра од општег интереса и 
ефикасним пружањем услуга од јавног значаја, као неопходном се указала потреба за 
стварањем одговарајућег правног и институционалног оквира за привлачење приватних 
инвестиција у Републику Србију. 

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ бр. 88/11, 15/16 и 
104/16, у даљем тексту: ЗЈППК) усвојен је 2011. године и њиме је у правни систем Републике 
Србије уведен појам јавно-приватно партнерство, а Влади Републике Србије, аутономној 
покрајини и јединици локалне самоуправе и другим јавним телима омогућено да донесу одлуку 
о покретању поступка за реализацију пројекта ЈПП са или без елемената концесије.  

ЗЈППК дефинисао је јавно-приватно партнерство (у даљем тексту: ЈПП) као дугорочну сарадњу 
између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, 
реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног 
значаја и пружања услуга од јавног значаја, које може бити уговорно или институционално. 
Уређивање услова, начина и поступка закључивања јавних уговора, заснива се на начелима 
заштите јавног интереса, ефикасности, транспарентности, једнаког и правичног третмана, 
слободне тржишне утакмице, пропорционалности, заштите животне средине, аутономије воље 
и равноправности уговорних страна. 

Чланом 2. тачка 9. ЗЈППК, као и изменама и допунама истог Закона, утврђено је да је јавни 
партнер једно или више јавних тела, одн. правно лице које је у складу са овим Законом надлежно 
за давање концесије, одн. реализације пројекта јавно-приватног партнерства, које са приватним 
партнером или ДПН закључује јавни уговор, или једно или више јавних тела које је са приватним 
партнером повезано чланством у заједничком привредном друштву. 

С тим у вези, Jавни партнер у смислу предметног предлога пројекта јесте: Јавно тело 1. Град 
Зајечар и Јавно тело 2. ЈКСП "Зајечар". 
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Чланом 8. ЗЈППК дефинисано је да уговорне стране међусобна права и обавезе у реализацији 
пројекта ЈПП, са или без елемената концесије, уређују јавним уговором, чија је садржина 
прописана чланом 46. наведеног Закона. 

На питања која се односе на јавне уговоре, а која нису посебно уређена наведеним Законом, 
примењују се одредбе закона којим се уређују облигациони односи. 

Како је предмет овог пројекта поверавање обављања комуналне делатности производње 
топлотне енергије, у складу са Чланом 9. Закона о комуналним делатностима (у даљем тексту 
ЗКД), под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева се временски орочено 
уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности или појединих послова 
из оквира комуналне делатности између једне или више јединица локалне самоуправе и 
вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање комуналних услуга на територији 
једне или више јединица локалне самоуправе или на делу територије јединице локалне 
самоуправе. 

Истим Чланом ЗКД дефинисано је да се на поступак поверавања обављања комуналне 
делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно 
чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника 
комуналних услуга, примењују се одредбе закона којима се уређује јавно-приватно 
партнерство и концесије. 

Новоизграђено постројење за производњу и испоруку топлотне енергије биће у највећем 
проценту базирано на употреби биомасе коју  Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014 
и 95/2018 - др. закон) дефинише као биоразградиви део производа, отпада и остатака 
биолошког порекла из пољопривреде (укључујући биљне и животињске материје), шумарства и 
повезаних индустрија, као и биоразградиви део индустријског и комуналног отпада. 

Чланом 17. Закона о енергетици дефинисани су услови за обављање енергетске делатности, те 
у складу са овим Чланом  енергетску делатност може да обавља јавно предузеће, привредно 
друштво, односно друго правно лице или предузетник који има лиценцу за обављање 
енергетске делатности. 

Подношење захтева за добијање лиценце за обављање енергетске делатности, одвија се у 
складу са Чланом 19., а услови за стицање лиценце за обављање енергетске делатности 
дефинисани су Чланом 22. Закона о енергетици. 

Посебно истичемо чињеницу да за изградњу енергетских објеката који се граде у складу са 
законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, није потребна енергетска 
дозвола, како је и дефинисано Чланом 30. Закона о енергетици, што битно утиче на скраћење 
периода припреме за пружање услуге производње и испоруке топлотне енергије. 

У смислу Закона о ефикасном коришћењу енергије, ESCO (Еnergy Service Company) јесте 
привредно друштво, односно друго правно лице, односно предузетник, регистровано за 
обављање енегетских услуга (у даљем тексту: ESCO) које пружањем енергетских услуга 
повећавају енергетску ефикасност објекта, технолошког процеса и услуге и које до извесног 
степена прихвата финансијски ризик за обављене енергетске услуге, тако што наплату својих 
услуга, потпуно или делимично, остварује на основу постигнутих уштеда насталих на основу 
спроведених мера и задовољења осталих уговорених критеријума учинка. Члан 66. истог Закона, 
дефинише услове за пружање енергетске услуге на следећи начин: Енергетску услугу пружа 
правно лице и предузетник (ESCO) на основу уговора о енергетској услузи.  
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ЗКД), под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева се временски орочено 
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повезаних индустрија, као и биоразградиви део индустријског и комуналног отпада. 

Чланом 17. Закона о енергетици дефинисани су услови за обављање енергетске делатности, те 
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друштво, односно друго правно лице или предузетник који има лиценцу за обављање 
енергетске делатности. 

Подношење захтева за добијање лиценце за обављање енергетске делатности, одвија се у 
складу са Чланом 19., а услови за стицање лиценце за обављање енергетске делатности 
дефинисани су Чланом 22. Закона о енергетици. 

Посебно истичемо чињеницу да за изградњу енергетских објеката који се граде у складу са 
законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, није потребна енергетска 
дозвола, како је и дефинисано Чланом 30. Закона о енергетици, што битно утиче на скраћење 
периода припреме за пружање услуге производње и испоруке топлотне енергије. 

У смислу Закона о ефикасном коришћењу енергије, ESCO (Еnergy Service Company) јесте 
привредно друштво, односно друго правно лице, односно предузетник, регистровано за 
обављање енегетских услуга (у даљем тексту: ESCO) које пружањем енергетских услуга 
повећавају енергетску ефикасност објекта, технолошког процеса и услуге и које до извесног 
степена прихвата финансијски ризик за обављене енергетске услуге, тако што наплату својих 
услуга, потпуно или делимично, остварује на основу постигнутих уштеда насталих на основу 
спроведених мера и задовољења осталих уговорених критеријума учинка. Члан 66. истог Закона, 
дефинише услове за пружање енергетске услуге на следећи начин: Енергетску услугу пружа 
правно лице и предузетник (ESCO) на основу уговора о енергетској услузи.  
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Чланом 3. Закона о обновљивим изворима енергије регулисани су циљеви уређивања ове 
материје, попут коришћења енергије из обновљивих извора. Законом су обухваћене мере и 
активности које се предузимају ради остваривања дугорочних циљева и то: 

 Смањење употребе фосилних горива и повећање коришћења обновљивих извора 
енергије у циљу заштите животне средине;  

 Дугорочно смањење зависности од увоза енергената; 
 Отварање нових радних места и развој предузетништва у области обновљивих извора 

енергије;  
 Подстицање истраживања, иновација и конкурентности у области коришћења 

обновљивих извора енергије;  
 Дигитализација, једноставност, економичност и ефикасност поступака у области 

обновљивих извора енергије;  
 Регионални развој коришћења обновљивих извора енергије;  
 Стабилност система подстицаја и примена оперативне државне помоћи у форми 

тржишне премије, изузев за мала постројења и демонстрационе пројекте,  
 Додељивање подстицаја путем аукција на јаван, транспарентан, конкурентан и 

економичан начин, без дискриминације којим се обезбеђује висок степен реализације 
пројеката, осим у случају малих постројења и демонстрационих пројеката када се 
подстицаји не морају доделити путем аукције;  

 Одрживи и самостални развој кроз максимално коришћење националних научно-
истраживачких, технолошко-развојних и људских капацитета у процесу планирања 
повећања коришћења обновљивих извора енергије. 

Поменути закон предвиђа и енергетску транзицију која подразумева прелазак на технологије 
које не производе угљен-диоксид, коришћење обновљивих извора енергије који су кључни у 
процесу декарбонизације и енергетске транзиције.  

Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије предвиђа оснивање управе 
за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, дигитализацију, примену енергетске 
ефикасности зграда, контролу система за грејање и климатизацију, пружање енергетске услуге, 
нефинансијске подстицаје за високоефикасну когенерацију и нове учеснике на тржишту, 
енергетско означавање и захтеве у погледу еко-дизајна. 

Поменута два закона омогућавају да се у наредих 10 година повећа енергетска ефикасност, како 
би се Република Србија приближила нивоу ЕУ, као и да производња енергије буде 30% до 40% 
искључиво из обновљивих извора енергије. 

Оквирна конвенција Уједињених нација о промени климе има за циљ стабилизацију 
концентрација гасова са ефектом стаклене баште и превенцију негативних антропогених утицаја 
на климатски систем. Република Србија је ратификовала Конвенцију 2001. године.  Основни циљ 
Конвенције је стабилизација концентрације гасова са ефектом стаклене баште. 

Овакав модел пословне сарадње јавног и приватног сектора и увођење приватног капитала у 
развој инфраструктуре је снажно подржан од стране Владе Републике Србије, док сваки 
појединачни пројекат захтева претходну проверу од стране Комисије за јавно-приватно 
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партнерство и концесије Владе Републике Србије, ради давања мишљења и оцене да ли се 
конкретни пројекат може реализовати у форми ЈПП.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Komisija je obrazovana Odlukom o obrazovanju komisije za javno-privatno partnerstvo („Službeni glasnik RS“, broj 13/12), koju je donela 
Vlada Republike Srbije, a na osnovu zakona kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije u Republici Srbiji. 
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ОПИС ЈАВНОГ ПАРТНЕРА 

4.1. ГРАД ЗАЈЕЧАР 
 

 

 

Град Зајечар је град у источној Србији на граници са Бугарском. Налази се у централном делу 
Тимочке крајине, у Зајечарском округу, у који још спадају општине Сокобања, Књажевац и 
Бољевац. Средиште је градско насеље Зајечар које представља административни, културни, 
привредни, економски, политички и верски центар, како општине, тако и самог округа. 
 
Град Зајечар обухвата површину од 1.068 km². Територију пресеца Црни и Бели Тимок који 
спајањем чине Велики Тимок који протиче и кроз град Зајечар. На територији града постоје три 
вештачка акумулациона језера: Грлишко, Рготско и Совинац. Недалеко од Зајечара налази се 
бањско лечилиште Гамзиградска Бања са уређеним термоминералним изворима, а близу њега 
се налази значајан археолошки локалитет Гамзиград  (Felix Romuliana). 
 
Зајечар је административни центар Зајечарског окуруга и уједно је један од већих градова 
Источне Србије. Према попису из 2011. било је 43.860 становника (према попису из 2002. било 
је 39.625 становника). У овом попису је у урбано градско насеље први пут урачунато више 
приграских насеља која гравитирају ка насељу Зајечар. То су Грљан, Звездан и Велики Извор. 
Рачунајући и становнике на привременом раду у иностранству, број становника у Зајечару 
прелази 63.000.  
 
У самом насељу Зајечар живи 32.337 пунолетних становника, а просечна старост становништва 
износи 40,2 година (39,3 код мушкараца и 41,1 код жена). У насељу има 13733 домаћинства, а 
просечан број чланова по домаћинству је 2,88. Ово насеље је великим делом насељено Србима 
(према попису из 2002. године). 
 
Овде се налази Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар и Зајечарска пивара. 
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Град Зајечар је административни центар Тимочке крајине и уједно највећи град Источне Србије. 
Налази се на 43° 54' и 43°42' северне географске ширине и 22°07' и 22°24' источне географске 
дужине на 137 м апсолутне надморске висине, на 11 км од границе према Бугарској, у међуречју 
и на саставцима Црног и Белог Тимока.  
 
Подручје града захвата 1.069 км2, а на територији града живи, према последњем попису (2011. 
год.), 38.165 становника. На територији града Зајечара преовлађује брдско-планинско 
земљиште, са зајечарском котлином у центру. Сама котлина се налази између два планинска 
лука, карпатског и балканског. Смештена је у западном делу Тимочког басена. Котлина се 
протеже од Вражогрнца до вратарничке клисуре, на западу до гребена Ласовачке планине, као 
дела Тупижнице где је делимично растављена од црноречке котлине планином Тупижницом, 
али је морфолошка граница опет обележена ниском пречагом у којој је Црни Тимок усекао 
клисуру Баба Јону.  
 
Зајечарска општина се налази у континенталном климатском појасу. Клима је влажно умерена, 
са топлим и сувим летом и умерено хладном зимом, штo указује да Зајечар и околина имају 
умерено континенталну климу. Град припада II грађевинској климатској зони, са пројектном 
спољном температупом од -18 степени.  
 
Најхладнији месеци су у просеку јануар и фебруар, а најтоплији јул. У последњој деценији клима 
је се знатно изменила. Присутне су њене варијације које указују да више нема прецизног 
временског периода у којем траје зима или лето, као што је то било раније. Сада су летњи месеци 
изузетно жарки са дневним температурама које достижу и до 40°Ц, док су ноћи у просеку свеже. 
По тој разлици дневне и ноћне температуре у току лета, сувим и жарким летима клима у овом 
крају све више поприма обележја пустињске климе. Зиме су благе и са мало падавина, али у 
појединим периодима температура силази и преко 15°C испод нуле.  
 
У зајечарском басену дувају ветрови слични кошави, најчешће североисточни, док повремено 
дувају ветрови са правца Карпата и Старе планине. Ветрови су најчешћи у пролеће. 
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4.2.  ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР 
 

 

Јавно комунално стамбено предузеће ,,Зајечар“ обавља послове од општег интереса којима се 
обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на територији града  Зајечара. 

Оснивач предузећа је Град Зајечар са 100 % учешћа у капиталу. Претежне делатности су 
снадбевање паром, климатизација и сакупљање отпада који није опасан. Предузеће је 
регистровано и за завршне грађевинарске радове, поправку металних производа и друге 
делатности по Статуту . Јавно комунално – стамбено предузеће “Зајечар” – Зајечар у овом облику 
постоји од 10. октобра 2012. године. 

Првобитни облик организовања је био у виду Завода за изградњу и експлатацију стамбених и 
пословних зграда и урбанизам (основан од стране Скупштине општине Зајечар 1. јануара 1964 
године), Предузећа за стамбену привреду, основаног 1. априла 1966. године, а касније кроз 
друштвене трансформације као Стручна служба СИЗ-а стамбено-комуналних делатности и 
путева општине Зајечар, као РО Завод за стамбено – комуналну изградњу “Развој” и након тога 
као Радна заједница СИЗ-а становања, комуналних делатности и локалних и некатегорисаних 
путева општине Зајечар. 

Главне активности које се нису мењале током пословања су стамбена изградња и одржавање 
стамбених зграда. У неким периодима пословање је било везано и за комплетну комуналну 
изградњу и одржавање градске инфраструктуре и локалних путева. 

Данас Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар обавља следеће делатности: 

 производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и 
дистрибуција у више објеката – водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, у 
циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга; 

 одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, 
поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног 
отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама 
јавне намене. 
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Поред претежне делатности предузеће обавља и друге делатности као што су: 

Поизводња металних конструкција и делова конструкција, Производња металних врата и 
прозора, Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера, Обрада и 
превлачење метала, Машинска обрада метала, Производња осталих металних производа, 
Поправка металних производа, Поправка машина, Поправка остале опреме, Монтажа 
индустријских машина и опреме, Дистрибуција гасовитих горива гасоводом, Уклањање 
отпадних вода, Сакупљање отпада који није опасан, Третман и одлагање отпада који није опасан, 
Поновна употреба разврстаних материјала, Санација, рекултивација и друге услуге у области 
управљања отпадом, Разрада грађевинских пројеката, Изградња цевовода, Постављање 
водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, Остали инсталациони радови 
у грађевинарству, Уградња столарије, Бојење и застакљивање, Остали завршни радови, Остали 
спечифично грађевински радови, Трговина на велико металном робом, инсталационим 
материјалима, опремом и прибором за грејање, Неспецијализована трговина на велико, 
Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама, Остале 
непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова, Куповина и продаја 
властитих некретнина, Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање 
њима, Услуге осталог чишћења, Услуге уређења и одржавања околине, Комбиноване 
канцеларијско – административне услуге. 

Топловодна мрежа Јавно комунално - стамбеног предузећа Зајечар покрива око 200.000 
квадратних метара стамбеног и пословног простора у граду. Њихови корисници су власници 
стамбеног простора, пословног простора, као и бројних државних и градских институција. 
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РАЗЛОЗИ ЗА УГОВАРАЊЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

Сврха примене ЈПП-а у делу друштвених и економских активности у подручју јавних инвестиција, 
била би потреба да се усклади однос трошкова јавних инвестиција са користима и квалитетом 
јавних услуга које се посредством тих инвестиција пружају члановима друштва, тј. потребно је 
постићи највећу могућу вредност јавних услуга за новац који у буџет уплаћују порески 
обвезници. 

Разлози за уговарање јавно-приватног партнерства се огледају у следећем: 

 смањењу јавних расхода; 
 смањењу асиметрије информација између пореских обвезника и јавне администрације; 
 повећању транспарентности преусмеравања јавног новца у области јавних инвестиција; 
 одржање једнаког односа квалитета и цене у укупном животном веку пројекта; 
 смањење јавног дуга, итд. 

Важно је напоменути да порески обвезници, када су у питању јавне инвестиције, не плаћају само 
цену изградње или опремања, већ овакви пројекти коштају онолико колико ће за њих платити у 
њиховом укупном животном веку (нпр. 20 и више година). 

Предност ЈПП у односу на традиционални модел набавке је то што код традиционалног модела 
почетно смањење вредности трошкова изградње или опремања може проузроковати веће 
трошкове у фази употребе, а о тим вредностима порески обвезници немају информацију. 

Модел ЈПП са или без елемената концесије изискује сложен и свеобухватан приступ, односно 
израду различитих анализа попут економске и финансијске, анализе ризика, анализе заштите 
животне средине, итд., што у коначном исходу показује да ли је одређени пројекат исплатив и 
на колико година би га требало реализовати, што ће бити случај и са предметним пројектом у 
наставку. 

Пројекат јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности-производња 
топлотне енергије на територији Града Зајечара , реализоваће се у складу са чланом 8. ЗЈППК, 
односно као уговорно ЈПП без елемената концесије. 

Након спроведеног поступка избора приватног партнера, јавно тело и одабрани приватни 
партнер закључују јавни уговор. 

Предметни пројекат довео би до смањења буџетских трошкова, стварања одрживог система 
грејања као једног од највећих изазова урбаних и комуналних захтева и подизања нивоа 
ефикасности у пружању услуга корисницима ове комуналне делатности.   

У циљу несметаног спровођења услуге грејања у оквиру ЈКП Топлана, потребно је обезбедити 
између осталих и услове за снабдевање топлотном енергијом и техничко и технолошко 
јединство топлотног система, уредити и обезбедити обављање ове услуге, њен развој и 
организацију управљања. 

За разматрање могућности покретања поступка ЈПП неопходно је било анализирати тренутно 
стање система грејања и израдити анализу на основу података из претходних година како би 
пронашло решење које би задовољило реалне потребе становништва на теритирији града 
Зајечара и на тај начин решити проблем неодговарајуће производње топлотне енергије. 
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5.1. Тренутно стање постојећег система грејања  
 
У циљу несметаног спровођења услуге грејања у оквиру градске Топлане, потребно је 
обезбедити између осталих и услове за снабдевање топлотном енергијом, техничко и 
технолошко јединство топлотног система, уредити и обезбедити обављање ове услуге, њен 
развој и организацију управљања. 

За разматрање могућности покретања поступка ЈПП неопходно је било анализирати тренутно 
стање система грејања и израдити анализу на основу података из претходних година како би се 
задовољиле реалне потребе становништва на теритирији града Зајечара и на тај начин решити 
проблем неодговарајуће дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. 

Уколико се не предузму одређени кораци ка побољшању управљања постојећим системом, 
тренутни капацитет система за грејање неће одговорити потребама становништва, с обзиром да 
су постојећи котлови непоуздани, застарели, истрошени и енергетски неефикасни због чега им 
се сваког дана краткорочно продужава животни век. 

Из тог разлога, обезбеђење грејања, реконструкција котларнице и подизање квалитета пружања 
услуге мора се кретати ка дугорочној политици уградње нове, ефикасније, економичније опреме 
чијом уградњом и коришћењем би се постигао оптималан ниво пружања услуге грејања тј. 
значајно унапредио постојећи систем грејања. 

Систем даљинског грејања града Зајечара 

Системом даљинског грејања (СДГ) са топлотном енергијом се снабдева око 2.890 домаћинстава 
и 145 објеката категорије установа и институција у ужем градском подручју. Покривеност СДГ је 
доста мала и износи око 20 %. Корисника услуге грејања који спадају у категорију привреда у 
класичном смислу готово да нема. Преко СДГ се врши загревање око 197.737 м2 простора. 
 
Систем даљинског грејања на подручју града Зајечара чини систем који се састоји од четири 
независна топлотна извора (котларнице) који произведену топлотну енергију системом 
бесканално положених предизолованих цеви транспортују до блоковских топлотних подстаница 
и појединачних топлотних подстаница потрошача. Топлотни извори и независни системи 
даљинског грејања су: 

 

1. ТИ „Пивара“; 
2. ТИ „Краљевица“; 
3. ТИ „Кључ“ и 
4. ТИ „Попова Плажа“. 

 

Укупна инсталисана снага свих топлотних извора на подручју града износи 32 МW. Сви топлотни 
извори су предвиђени за сагоревање погонског горива уље за ложење средње (мазут). Годишња 
потрошња енергената варира у зависности од времнеских прилика и износи од 3.100 ÷3.500 
т/год. 

Приказ појединачних топлотних извора: 
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5.1. Тренутно стање постојећег система грејања  
 
У циљу несметаног спровођења услуге грејања у оквиру градске Топлане, потребно је 
обезбедити између осталих и услове за снабдевање топлотном енергијом, техничко и 
технолошко јединство топлотног система, уредити и обезбедити обављање ове услуге, њен 
развој и организацију управљања. 

За разматрање могућности покретања поступка ЈПП неопходно је било анализирати тренутно 
стање система грејања и израдити анализу на основу података из претходних година како би се 
задовољиле реалне потребе становништва на теритирији града Зајечара и на тај начин решити 
проблем неодговарајуће дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. 

Уколико се не предузму одређени кораци ка побољшању управљања постојећим системом, 
тренутни капацитет система за грејање неће одговорити потребама становништва, с обзиром да 
су постојећи котлови непоуздани, застарели, истрошени и енергетски неефикасни због чега им 
се сваког дана краткорочно продужава животни век. 

Из тог разлога, обезбеђење грејања, реконструкција котларнице и подизање квалитета пружања 
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чијом уградњом и коришћењем би се постигао оптималан ниво пружања услуге грејања тј. 
значајно унапредио постојећи систем грејања. 

Систем даљинског грејања града Зајечара 

Системом даљинског грејања (СДГ) са топлотном енергијом се снабдева око 2.890 домаћинстава 
и 145 објеката категорије установа и институција у ужем градском подручју. Покривеност СДГ је 
доста мала и износи око 20 %. Корисника услуге грејања који спадају у категорију привреда у 
класичном смислу готово да нема. Преко СДГ се врши загревање око 197.737 м2 простора. 
 
Систем даљинског грејања на подручју града Зајечара чини систем који се састоји од четири 
независна топлотна извора (котларнице) који произведену топлотну енергију системом 
бесканално положених предизолованих цеви транспортују до блоковских топлотних подстаница 
и појединачних топлотних подстаница потрошача. Топлотни извори и независни системи 
даљинског грејања су: 

 

1. ТИ „Пивара“; 
2. ТИ „Краљевица“; 
3. ТИ „Кључ“ и 
4. ТИ „Попова Плажа“. 

 

Укупна инсталисана снага свих топлотних извора на подручју града износи 32 МW. Сви топлотни 
извори су предвиђени за сагоревање погонског горива уље за ложење средње (мазут). Годишња 
потрошња енергената варира у зависности од времнеских прилика и износи од 3.100 ÷3.500 
т/год. 

Приказ појединачних топлотних извора: 
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1.  ТИ „Пивара“: 

Топлотни извор „Пивара“ је највећи систем у оквиру СДГ града Зајечар. Преко овог система 
топлотном енергијом се снабдева 60 % укупног топлотног конзума односно 1.464 корисника са 
око 113.127 м2 грејне површине. Топлотном енергијом се снабдевају потрошачи у ужем 
градском језгру и периферним насељима. Топлотни извор чине парна котларница, измењивачка 
станица, пара - врела вода и дистрибутивни систем даљинског грејања. 
 

Производња топлотне енергије се врши у парној котларници у кругу фабрике пива „Heineken“ 
Зајечар. 

У овој котларници инсталисан је парни котао, произвођач „MINEL“ тип: TЕ114. са максималном 
продукцијом паре 30 t/h, номиналном продукцијом 24 t/h паре радног притиска p=8 bara, 
односно номиналног топлотног капацитета Q= 11 MW топлотне енергије. 
 
Производња сувозасићене паре за потребе СДГ у котловској јединици Мinel T-114 се врши 
сагоревањем уља за ложење средње помоћу горионика Sacke tip SKV-100. Произведена 
сувозасићена пара се даље цевоводом транспортује до блоковске топлотне подстанице пара - 
врела вода где се врши претварање топлотне енергије сувозасићене паре у топлотну енергију 
вреле воде. У топлотној подстaници су инсталисана три измењивача пара - врела вода 
произвођача „IMP“ – Љубљана, противструјни апарати капацитета 12 Gcal/h што чини укупан 
инсталисани капацитет блоковске подстнаице од 36 Gcal/h. Топлотна енергија која се преда 
врелој води се преко циркулационих пумпи: 
 

Произвођач 
 

   „Јастребац “- Ниш 

Тип 
                SPS 88 
 

      Проток 
 

      4800 ÷ 7500 (lit/min) 

Напор 
             66 ÷ 54 (m) 
 

Бр.обртаја               1450 (o/min) 

Снага                100 kW 
 

 

даље дитрибутивним СДГ транспортује до блоковских топлотних подстаница (три блоковске 
подстанице) и топлотних подстаница директних потрошача. Радни режим блоковске подстанице 
у систему врела вода је 110/80 О C. На систем даљинског грејања „Пивара“, преко индиректних 
потрошача прикључено је 712 потрошача са укупно 71.552 м2 грејне површине, а преко 
блоковских подстаница прикључено је још 752 потрошача са укупно 41.575 м2 грејне површине. 

У СДГ „Пивара“ постоје и три индиректне блоковске подстанице 
и то:  

У  
1.1. БТП „Миленко Брковић Црни“; 
1.2. БТП „Интерсос“ и 
1.3. БТП „Крска“. 
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1.1. БТП „Миленко Брковић Црни“ је највећа блоковска подстаница у СДГ топлотног извора 
„Пивара“. Опремљена је са четири плочаста измењивача топлоте укупног капацитета 6.750 kW, 
опремом за осигурање експанзије радног флуида, арматуром и осталом сигурносно техничком 
опремом. Ова блоковска топлотна подстаница служи за снабдевање потрошача у насељу 
„Брковић Црни“ и насељу „Два брата“. Укупна дужина топловодних инсталација СДГ овог 
система износи око 3.330 m еквивалентног пречника ДН100. 

1.2. БТП „Интерсос“ је крајња топлотна подстаница на тзв. левом вреловодном краку СДГ 
топлотног извора „Пивара“. Служи за снабдевање топлотном енергијом потрошача у насељу 
„Влачићи“. Опремљена је са четири плочаста измењивача топлоте укупног капацитета 2.770 
kW, опремом за осигурање експанзије радног флуида, арматуром и осталом сигурносно 
техничком опремом. Укупна дужина топловодних инсталација СДГ овог система износи око 
1.950 m еквивалентног пречника ДН100. 

1.3. БТП „Крфска“ је блоковска подстаница намењена за снабдевање топлотном енергијом 
потрошача у истоименом насељу. Опремљена је једним плочастим измењивачем топлоте 
укупног капацитета 2.770 kW, опремом за осигурање експанзије радног флуида, арматуром и 
осталом сигурносно техничком опремом. Укупна дужина топловодних инсталација СДГ овог 
система износи око 1.218 м, еквивалентног пречника ДН80. 

Дистрибутнивни СДГ ради у радном режиму врела вода 110/80ОЦ, ПН16. Дистрибутивни СДГ 
топлотног извора „Пивара“ изграђен је од предизолованих цеви које су бесканално положене у 
земљу. По изласку из блоковске подстанице „Пивара“ вреловодна инсталација СДГ се грана на 
два крака „Леви“ и „Десни“ називног пречника ДН350. Ови цевовди се протежу ужим центром 
града кроз асфалтну површину коловоза и воде све до ободних насеља „Влачићи“ и 
„Краљевица“. Укупна дужина цевовода вреловодних инсталација СДГ овог система износи око 
23.226 м, еквивалентног пречника ДН250. 

 2. ТИ „Краљевица“:  
Топлотни извор котларница „Краљевица“ служи за производњу топлотне енергије за 
снабдевање потрошача топлотне енергије у истоименом насељу које чине претежно објекти 
колективног становања – стамбене зграде. Преко овог система топлотном енергијом се 
снабдева 838 корисника са око 43.115 м2 грејне површине. 

Котларница је вреловодног типа опремљена са два вреловодна котла и то: 

 

Произвођач Топлинг грејање – Београд 
Тип                    ТК4500 
Величина                     4500 
Капацитет (кW)                     4500 

и 

Произвођач Топлинг грејање - Београд 
Тип ТК2500 
Величина 2500 
Капацитет (кW) 2500 

   

Производња топлотне енергије се врши сагоревањем уља за ложење средње помоћу горионика: 
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опремом. Ова блоковска топлотна подстаница служи за снабдевање потрошача у насељу 
„Брковић Црни“ и насељу „Два брата“. Укупна дужина топловодних инсталација СДГ овог 
система износи око 3.330 m еквивалентног пречника ДН100. 

1.2. БТП „Интерсос“ је крајња топлотна подстаница на тзв. левом вреловодном краку СДГ 
топлотног извора „Пивара“. Служи за снабдевање топлотном енергијом потрошача у насељу 
„Влачићи“. Опремљена је са четири плочаста измењивача топлоте укупног капацитета 2.770 
kW, опремом за осигурање експанзије радног флуида, арматуром и осталом сигурносно 
техничком опремом. Укупна дужина топловодних инсталација СДГ овог система износи око 
1.950 m еквивалентног пречника ДН100. 

1.3. БТП „Крфска“ је блоковска подстаница намењена за снабдевање топлотном енергијом 
потрошача у истоименом насељу. Опремљена је једним плочастим измењивачем топлоте 
укупног капацитета 2.770 kW, опремом за осигурање експанзије радног флуида, арматуром и 
осталом сигурносно техничком опремом. Укупна дужина топловодних инсталација СДГ овог 
система износи око 1.218 м, еквивалентног пречника ДН80. 

Дистрибутнивни СДГ ради у радном режиму врела вода 110/80ОЦ, ПН16. Дистрибутивни СДГ 
топлотног извора „Пивара“ изграђен је од предизолованих цеви које су бесканално положене у 
земљу. По изласку из блоковске подстанице „Пивара“ вреловодна инсталација СДГ се грана на 
два крака „Леви“ и „Десни“ називног пречника ДН350. Ови цевовди се протежу ужим центром 
града кроз асфалтну површину коловоза и воде све до ободних насеља „Влачићи“ и 
„Краљевица“. Укупна дужина цевовода вреловодних инсталација СДГ овог система износи око 
23.226 м, еквивалентног пречника ДН250. 

 2. ТИ „Краљевица“:  
Топлотни извор котларница „Краљевица“ служи за производњу топлотне енергије за 
снабдевање потрошача топлотне енергије у истоименом насељу које чине претежно објекти 
колективног становања – стамбене зграде. Преко овог система топлотном енергијом се 
снабдева 838 корисника са око 43.115 м2 грејне површине. 

Котларница је вреловодног типа опремљена са два вреловодна котла и то: 

 

Произвођач Топлинг грејање – Београд 
Тип                    ТК4500 
Величина                     4500 
Капацитет (кW)                     4500 

и 

Произвођач Топлинг грејање - Београд 
Тип ТК2500 
Величина 2500 
Капацитет (кW) 2500 

   

Производња топлотне енергије се врши сагоревањем уља за ложење средње помоћу горионика: 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности производње топлоотне 
енергије на територији града Зајечара 

Страна 20 од 75 
 

 

 

 

 

И пумпама за одржавање притиска: 

 

 

 

 

 

 

 

Дистрибутнивни СДГ ради у радном режиму врела вода 110/ 80О Ц, ПН 16. Дистрибутивни СДГ 
топлотног извора „Краљевица“ изграђен је од предизолованих цеви које су бесканално 
положене у земљу. Ови цевовди се протежу кроз асфалтну површину коловоза и воде до 
топлотних подстаница потрошача. Укупна дужина цевовода вреловодних инсталација СДГ овог 
система износи око 2.052 м, еквивалентног пречника ДН 100. 

 

 

Произвођач   Weishaupt - Немачка 
Тип RMS 50/2-A 
Oпсег топлотног капацитета    1460÷6170 кW 
Подешени капацитет 4945 кW 

И 

Произвођач   Weishaupt - Немачка 
Тип MS40ZC 1-B 
Oпсег топлотног капацитета 1010÷2980 кW 
      Подешени капацитет 2747 кW 

 

Врела вода из котловских јединица се циркулационим пумпама: 

Произвођач GRUNDFOS - Немачка 
Тип NК 125-400-А-BAQE 
Kапацитета                   251 m3/ h 
  Maкс. Напор                     486 кPа 

 

 

транспортује вреловодним СДГ до топлотних подстаница потрошача. 

Систем експанзије радног флуида је обезбеђен Диктир системом са експанзионим судом: 

 

   Произвођач ,,Minel termoremont“ – 
Београд 

      
          Тип 

                       IP 4 

 
Kапацитет (m3)                        4 

Произвођач    Comprex - Србија 

            Тип HVP 315 

Kaпацитета                    11 m3/h 

Mакс. Напор                    75 m 
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3. Котларница „Кључ“: 

Топлотни извор котларница „Кључ“ служи за производњу топлотне енергије за снабдевање 
потрошача топлотном енергијом у истоименом насељу који чине претежно објекти колективног 
становања – стамбене зграде. Преко овог система топлотном енергијом се снабдева 633 
корисника са око 36.239 м2 грејне површине. 

Котларница је вреловодног типа опремљена са два вреловодна котла и то: 

 

 

 

 

и 

 

 

 

 

 

 

Производња топлотне енергије се врши сагоревањем уља за ложење средње помоћу горионика: 

Произвођач Weishaupt - Немачка 

Тип RMS 11.3МД 

Опсег топлотног 
капацитета 

1460 ÷ 6170 kW 

Подешени капацитет 4945 кW 

и 

Произвођач Weishaupt - Немачка 

Тип МS 7Z 

Опсег топлотног 
капацитета 

1010 ÷ 2980 кW 

Подешени капацитет 2747 kW 

 

Врела вода из котловских јединица се циркулационим пумпама: 

                 Произвођач Јастребац - Ниш 

                       Тип 
SCPT 125-315/A 

2330-3830 (lit/min), 
H=30-22 m 

Снага N=22kW 

Произвођач      Топлинг грејање - Београд 

Тип ТК4500 

Величина 4500 

Капацитет (кW) 4500 

Произвођач      Топлинг грејање - Београд   

Тип ТК2500 

Величина 2500 

Капацитет (кW) 2500 

       |  СТРАНА     БРОЈ 32     S L U Ж B E N I  L I S T                       20. СЕПТЕМБАР 2022.196



Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности производње топлоотне 
енергије на територији града Зајечара 

Страна 21 од 75 
 

3. Котларница „Кључ“: 

Топлотни извор котларница „Кључ“ служи за производњу топлотне енергије за снабдевање 
потрошача топлотном енергијом у истоименом насељу који чине претежно објекти колективног 
становања – стамбене зграде. Преко овог система топлотном енергијом се снабдева 633 
корисника са око 36.239 м2 грејне површине. 

Котларница је вреловодног типа опремљена са два вреловодна котла и то: 

 

 

 

 

и 

 

 

 

 

 

 

Производња топлотне енергије се врши сагоревањем уља за ложење средње помоћу горионика: 

Произвођач Weishaupt - Немачка 

Тип RMS 11.3МД 

Опсег топлотног 
капацитета 

1460 ÷ 6170 kW 

Подешени капацитет 4945 кW 

и 

Произвођач Weishaupt - Немачка 

Тип МS 7Z 

Опсег топлотног 
капацитета 

1010 ÷ 2980 кW 

Подешени капацитет 2747 kW 

 

Врела вода из котловских јединица се циркулационим пумпама: 

                 Произвођач Јастребац - Ниш 

                       Тип 
SCPT 125-315/A 

2330-3830 (lit/min), 
H=30-22 m 

Снага N=22kW 

Произвођач      Топлинг грејање - Београд 

Тип ТК4500 

Величина 4500 

Капацитет (кW) 4500 

Произвођач      Топлинг грејање - Београд   

Тип ТК2500 

Величина 2500 

Капацитет (кW) 2500 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности производње топлоотне 
енергије на територији града Зајечара 

Страна 22 од 75 
 

 

Транспортује вреловодним СДГ до топлотних подстаница потрошача. 

Систем експанзије радног флуида је обезбеђен експанзионим судом са гасним јастуком. 

 

Произвођач MIP - Ћуприја 

Тип ZEP 3000 

Капацитет (m3) 3 

 

Дистрибутнивни СДГ ради у радном режиму врела вода 110/ 80ОЦ, ПН16. Дистрибутивни СДГ 
топлотног извора „Кључ“ изграђен је од предизолованих цеви које су бесканално положене у 
земљу. Ови цевовди се протежу кроз асфалтну површину коловоза и воде до топлотних 
подстаница потрошача. Укупна дужина цевовда вреловодних инсталација СДГ овог система 
износи око 7.632 м, еквивалентног пречника ДН125. 

4.  Котларница „Попова Плажа“: 

Топлотни извор котларница „Попова Плажа“ служи за производњу топлотне енергије за 
снабдевање потрошача топлотне енергије у истоименом насељу које чине претежно објекти 
колективног становања – стамбене зграде. Преко овог система топлотном енергијом се снабдева 
99 корисника са око 5.255 м2 грејне површине. 

Котларница за производњу топлотне енергије опремљена је једним вреловодним котлом: 

                

Произвођач Топлинг грејање - Београд 

 
Тип 

TK1600 
(тропромајни вреловдни 

котао) 
 

Капацитет (кW) 1600 

 

Производња топлотне енергије се врши сагоревањем уља за ложење средње помоћу горионика: 

 

Произвођач Weishaupt - Немачка 

Тип MS7Z 

Опсег топлотног 
капацитета 450 ÷1965 кW 

Подешени капацитет 1600 kW 

 

Врела вода из котловских јединица се циркулационим пумпама: 
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Произвођач Comprex - Ваљево 

Тип CPL 80 - 1 

Капацитета 30m3/ h 

Maкс. Напор 20 m 

 

транспортује примарном кругу до хидрауличке скретнице. За транспорт вреле воде у 
вреловодном СДГ уграђена је мрежна циркулациона пумпа: 

 

Произвођач Comprex - Ваљево 

Тип PCPL 80/180 
 

Капацитета 70m3/h 

Maкс. Напор 20 m 

 

Систем експанзије радног флуида је обезбеђен Диктир системом са експанзионим судом: 

Произвођач Топлинг грејање - Београд 

Тип V 1,2 

Капацитет 1,2 

 

И пумпама за одржавање притиска: 

 

Произвођач Comprex- Ваљево 

Тип VVP 1/6 

Капацитета 5 m3/h 

Maкс. Напор 65 m 

 

Дистрибутнивни СДГ ради у радном режиму врела вода 110/80ОЦ, ПН16. Дистрибутивни 
СДГ топлотног извора „Попова Плажа“ изграђен је од предизолованих цеви које су 
бесканално положене у земљу. Ови цевоводи се протежу кроз асфалтну површину коловоза 
и воде до топлотних подстаница потрошача. Укупна дужина цевовда вреловодних 
инсталација СДГ овог система износи око 1.538 м, еквивалентног пречника ДН150. 

Накнада за пружање услуга  

У Службеном листу Јавно комунално - стамбеног предузећа „Зајечар“ је на основу члана чл. 
69. ст. 1. тач. 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ 15/16) и на основу члана 28. 
став 2. а у вези са чланом 2. став 3. тачка 3. Закона о комуналним делатностима („ Сл. 
Гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара 
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Произвођач Comprex - Ваљево 

Тип CPL 80 - 1 

Капацитета 30m3/ h 

Maкс. Напор 20 m 

 

транспортује примарном кругу до хидрауличке скретнице. За транспорт вреле воде у 
вреловодном СДГ уграђена је мрежна циркулациона пумпа: 

 

Произвођач Comprex - Ваљево 

Тип PCPL 80/180 
 

Капацитета 70m3/h 

Maкс. Напор 20 m 

 

Систем експанзије радног флуида је обезбеђен Диктир системом са експанзионим судом: 

Произвођач Топлинг грејање - Београд 

Тип V 1,2 

Капацитет 1,2 

 

И пумпама за одржавање притиска: 

 

Произвођач Comprex- Ваљево 

Тип VVP 1/6 

Капацитета 5 m3/h 

Maкс. Напор 65 m 

 

Дистрибутнивни СДГ ради у радном режиму врела вода 110/80ОЦ, ПН16. Дистрибутивни 
СДГ топлотног извора „Попова Плажа“ изграђен је од предизолованих цеви које су 
бесканално положене у земљу. Ови цевоводи се протежу кроз асфалтну површину коловоза 
и воде до топлотних подстаница потрошача. Укупна дужина цевовда вреловодних 
инсталација СДГ овог система износи око 1.538 м, еквивалентног пречника ДН150. 

Накнада за пружање услуга  

У Службеном листу Јавно комунално - стамбеног предузећа „Зајечар“ је на основу члана чл. 
69. ст. 1. тач. 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ 15/16) и на основу члана 28. 
став 2. а у вези са чланом 2. став 3. тачка 3. Закона о комуналним делатностима („ Сл. 
Гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара 
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(„Сл. Лист града Зајечара“, бр. 4/19) објављено решење о давању сагласности ЈКСП „Зајечар“ 
у Зајечару на цену топлотне енергије за грејну сезону 2019/2020. године. 

 Поменуто решење усвојено је од стране  Скупштине Града Зајечара на седници одржаној 
29.11.2019. године.  

Износ цена топлотне енергије утврђен је на следећи начин: 

 
Тарифне 
rpyпe 
(TP) 

 
Начин мерења 

Тарифни елементи (Те) 

те1 
Енергија 

Те2 Површина/ 
инсталисана 
снага 

Te3 
ЗБНРН
А 
ТАРИФ
А 

Тр1- 
“Стамбен
и 
простор“ 

Тм1-заједнички мерач 5,58 
(дин/кWh) 

39,00 (дин/т*) 
287,00 (дин/кW) 

 

Тм2-уређај за расподелу трошкова 
топлотне енергије са заједничког 
мерног места 

5,58 
(дин/кWh) 

3 ›,00 (дин/т^) 
287,00 (Дин/кW) 

 

Тмпс-наплата према јединици 
грејне површине(по месецу,свих 12 
месеци) 

65,10 
(дин/т*) 

39,00 (дин/т°) 
287,00 (дин/кW) 

104,10(дин/т*) 

Тр2- 
“Пословни 
простор" 

ТмЗ - заједнички мерач 6,98 
(дин/кWh) 

48,75 (дин/т°) 
358,75 (дин/кW) 

 

Tм4 - ypeђај за расподелу трошкова 
Топлотне енер 

6,98 
(дин/кWh) 

48,75 (дин/т*) 
358,75 (дин/кW) 

 

Тмпп – наплата 81,38 према јединици 
(дин/т°) 

48,75 (дин/т*) 
358,75 (дин/кW) 

130,13(дин/т') 
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5.2. Будуће стање 
 
Будуће стање 

 

Циљ овог пројекта јесте да се пронађе најадекватније решење за предметну комуналну 
делатност, због чега ће приватни партнер морати да обезбеди одрживи систем који ће 
функционисати дужи временски период. Град Зајечар би реализацијом унапређења ове 
комуналне делатности омогућио својим грађанима пружање услуге на високом нивоу. 
Стварањем оваквог система видљиви су бенефити и за јавног и за приватног партнера. 

У принципу, објекти котларарница на дрвну сечку састоје се од просторије за краткотрајно 
складиштење сечке, које је опремљено системом за за транспорт сечке до котловских јединица. 
Диспозиција ће бити дефинисана пројектном документацијом зависно од геометрије терена и 
решења пројектаната у циљу најбоље функционалности котларнице као технолошке целине, са 
свим неопходним пратећим уређајима, осветљењем, и другим системима који ће бити прецизно 
дефинисани у пројектној документацији. 

Постоје две локације на којима се планирају нове котларница: 

Локација 1: ПЛАЖА (између котларница Пивара и Попова Плажа, КП бр. 8525/4 и КП 8525/5, 
у делу) – Изградња котларнице  

Котларница би се састојала из: 

 Два котла на дрвну сечку инсталисане снаге од по 4 МW или укупно 8 МW. 
 Пратећих система за правилан рад котларнице као што су: систем за одржавање 

притиска, систем за хемијску припрему воде, централни систем надзора и управљања, 
систем цевовода са котловским и дистибутивним пумпама, као и систем за заштиту 
котловских једница. 

 Акумулатора топлотне енергије и измењивачких група (по потреби). 
 Објекта за смештај једног котла на компримовани природни гас укупне инсталисане 

снаге око 10 МW. Зависно од пројектног решења, котао може бити смештен у 
котларници на биомасу, издвојени према захтевима противпожарне заштите. 

 Простора за складиштење компримованог гаса. 

Локација 2: КЉУЧ – Рекострукција постојеће котларница са проширењем/доградњом (КП 
бр. 5685/8) 

Котларница би се састојала из: 

- Једног котла на дрвну сечку инсталисане снаге до 1 МW. 
- Пратећих система за правилан рад котларнице као што су: систем за одржавање 

притиска, систем за хемијску припрему воде, централни систем надзора и управљања, 
система цевовода са котловским и дистибутивним пумпама, као и систем за заштиту 
котловских једница. 

- Акумулатора топлотне енергије и измењивачких група (по потреби). 
- Објекта за смештај једног котла на компримовани природни гас укупне инсталисане 

снаге око 2 МW. Зависно од пројектног решења, котлови могу бити смештени у 
котларници на биомасу, издвојени према захтевима противпожарне заштите. 

- Простора за складиштење компримованог гаса.  
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За котао на компримовани природни гас - CNG извршио би се преглед стања постојећег мазутног 
котла, његова репарација и замена горионика. Резервоар за мазут би се блиндирао, а у одвојеној 
просторији, ограђеној бетонским зидовима у складу са прописима извршило би се постављање 
CNG приколице. Унутрашња организација котларнице мора да претрпи потпуну функционалну 
реорганизацију у складу са пројектно-техничком документацијом коју израђује приватни 
партнер. CNG приколица може бити смештена и изван објекта, уколико простор унутар објекта 
није довољан. 

5.3. Накнада за пружање услуга 
 

Приливи приватног партнера представљају приливе који би били остварени испоруком топлотне 
енергије јавном партнеру. Анализом финансијских података и улазних параметара за 
формирање цене коштања, формирана је цена испоруке енергије по MWH испоручене енергије 
на следећи начин: 

1. Фиксни део накнаде износио би 20% вредности укупне накнаде, односно 387.000,00 евра 

(нето) годишње. То је део накнаде који би се исплаћивао за расположивост и доступност 

инфрастуктуре. 

2. Варијабилни део накнаде, који би износио 51,60 евра (нето) по испорученом MWH 

енергије. 

Планирано је да се у током реализације пројекта испоручује максимално 30.000,00 MWH 
годишње, колико је и претпостављена потрошња постојећег система са планираним 
проширењима. Обавезан откуп од стране Јавног партнера износи 25.000,00 MWH годишње. 

Укупна годишња накнада која би приватни партнер остварио износила би: 

30.000,00 MWH * 51,60 евра (нето) + 387.000,00 евра = 1.935.000,00 евра (нето) годишње. 

Месечна фиксна накнада приватном партнеру за доступност новоинсталираних котларница 
односно за уложену инвестицију, усклађиваће се на месечном нивоу са кретањем цене на мало 
у евро зони, изражава се у еврима/месец, и обрачунава се за сваки месец трајања Главне 
обавезе. 

Обрачун се врши према формули: FC = FCO (1+it) 

Где су: 

- FC фиксни део накнаде 

- FCO претходни фиксни део накнаде 

- it  месечна стопа кретања цена на мало у еврозони (HICP) за претходни месец 

Фиксни део накнаде (FC) је накнада која је израчуната на основу ове методологије и израчунава 
се за сваки месец трајања Главне обавезе. У случају првог обрачунског месеца, обрачунава се 
укупна стопа инфлације за период протекао од дана давања понуде до дана обрачуна накнаде 
за први месец. 
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Накнада за испоручену топлотну енергију (варијабилни део накнаде) одређиваће се према 
количини која ће се мерити на калориметрима. Накнада приватном партнеру за испоручену 
топлотну енергију изражава се у еврима/kWh и обрачунава се за сваки месец трајања Главне 
обавезе.  

Накнада за топлотну енергију је заснована на износу укупно испоручене топлотне енергије 
(измереном у кWh) у сваком обрачунском месецу (Тт) помноженим са јединичном ценом за 
топлотну енергију (ЈЦт ), као што је описано у следећој формули: 

Нт  =  Тт  x  Цт 

Где је: 

- Нт - накнада за испоручену топлотну енергију за обрачунски месец изражен у еврима, 

- Тт – износ укупне количине испоручене топлотне енергије за обрачунски месец на свим 
местима преноса енергије изражен у kWh, 

- Цт – јединична цена топлотне енергије за обрачунски месец изражене у еврима/кWh.  

Јединична цена топлоте варира у складу са кретањем тржишне цене употребног енергента који 
се користи у котларницама, тачније са ценом биомасе (дрвета), са ценом природног гаса (ЦНГ-
а), као и са ценом електричне енергије, која се користи за рад котларнице. Учешће цене 
електричне енергије у јединичној цени топлоте износи 10%. Јединична цена топлоте (ЈЦт) 
изражава се у еврима/kWh и обрачунава се сваког месеца, почевши од првог месеца Периода 
Главне обавезе према следећој формули:  

 

Цт = 0,90 * Ц0 *[(Кг/ Тт)*(Гт/Г0) + (Кб/ Тт)*(Бт/Б0)] + 0,10 * Ц0 * (Ет/Е0)* [(Кг/ Тт)*(Гт/Г0) + (Кб/ 
Тт)*(Бт/Б0)] 

 

Где су: 

- Цт – јединична цена топлотне енергије за текући месец, 

- Ц0 – јединична цена топлотне енергије за претходни месец,  

- Кг – износ количине испоручене топлотне енергије на месту преноса енергије на 
котловима на природни гас, за обрачунски месец, изражен у кWh, 

- Кб - износ количине испоручене топлотне енергије на месту преноса енергије на 
котловима на биомасу, за обрачунски месец, изражен у кWh, 

- Тт – износ укупне количине испоручене топлотне енергије за обрачунски месец на месту 
преноса енергије на свим котловима (и на котловима на природни гас и на котловима на 
биомасу) изражен у кWh, 

- Гт - цена природног гаса истакнута на рачуну снабдевача ЦНГ-ом или природним гасом 
за обрачунски месец, 

- Г0 – цена природног гаса истакнута на рачуну снабдевача ЦНГ-ом или природним гасом 
у претходном месецу, односно у случају првог месеца главне обавезе, Г0 је цена природног гаса 
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- Гт - цена природног гаса истакнута на рачуну снабдевача ЦНГ-ом или природним гасом 
за обрачунски месец, 

- Г0 – цена природног гаса истакнута на рачуну снабдевача ЦНГ-ом или природним гасом 
у претходном месецу, односно у случају првог месеца главне обавезе, Г0 је цена природног гаса 
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која је била важећа у време припреме предлога пројекта, то јест у априлу 2022. и износи 0,42 
ЕУР/Sm3,  

- Бт - цена огревног дрвета по m3 која је истакнута у званичном ценовнику Србијашума ЈП 
Србијашуме за сортимент Огревно дрво меких тврдих лишћара и четинара „Вишеметарско 
огревно дрво I класе“ за обрачунски месец, 

- Б0 - цена по m3 која је била истакнута у званичном ценовнику ЈП Србијашуме Ценовник 
основних производа шумарства – дрвних сортимената бр. 84/2018-3 od 30. новембра 2018. 
године за претходни месец за сортимент Огревно дрво меких тврдих лишћара и четинара 
„Вишеметарско огревно дрво I класе“, односно у случају првог месеца главне обавезе, Б0 је цена 
дрвета у званичном ценовнику Србијашума која је била важећа у време припреме предлога 
пројекта, то јест у априлу 2022 и која износи 4.165 РСД/ Sm3, 

- Ет – цена електричне енергије која је истакнута на рачуну за електричну енергију која се 
користи за рад котларнице за обрачунски месец, 

- Е0 - цена електричне енергије која је истакнута на рачуну за електричну енергију која се 
користи за рад котларнице за претходни месец, односно у случају првог месеца главне обавезе, 
Е0 је цена електричне енергије која је била исказана на рачунима за електричну енергију ЈКСП 
Зајечар у време припреме предлога пројекта, то јест у априлу 2022.  

Накнада са може повећавати под утицајем промене појединих елемената цена, на начин 
опредељен јавним уговором, накнада може бити повећана и у случају промене законских 
прописа који би увели обавезе за приватног партнера, које нису биле предвиђене овим 
предлогом пројекта, у обиму и на начин ближе дефинисан у јавном уговору. 

Напомена: Вредност накнаде коју ће Јавни партнер плаћати Приватном партнеру за испоручену топлотну 
енергију може како је објашњено напред варирати, у складу са количином испоручене енергије и ценом 
енергената, што ће бити разрађено кроз Модел уговора у у оквиру Конкурсне документације за избор 
приватног партнера. Цена kWh топлотне енергије из понуде приватног партнера, тј. цена из претходног 
обрачунског периода током трајања уговора, например се може мењати пратећи цену дрвета према 
званичном ценовнику Србијашума - Ценовник основних производа шумарства – дрвних сортимената, 
(релевантан сортимент за анализу будућих трошкова је огревно дрво тврдих лишћара , и то вишеметарско 
огревно дрво 1. класе). Такође, може пратити цену ЦНГ-а према рачунима код снабдевача ЦНГ-ом и цену 
електричне енергије. Уколико се са кориштења ЦНГ-а пређе на коришћење природног гаса, цена топлотне 
енергије може се мењати према рачунима снабдевача природним гасом. Цена топлотне енергије може 
варирати у складу са ценом енергента, например пропорционално количини произведених kWh из једног, 
односно другог енергента, а у износу од например 10%. На цену топлотне енергије може утицати и 
промена цене електричне енергије.  

5.4. Друштво посебне намене 
 

Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама друштво посебне намене (у даљем 
тексту: ДПН) дефинисао је као привредно друштво које оснива приватни, односно јавни партнер 
за потребе закључења јавног уговора, односно за потребе реализације пројекта јавно-приватног 
партнерства. Сходно члану 15. наведеног Закона: 

•    ДПН се обавезно оснива ради реализације јавног уговора, осим ако предлогом пројекта ЈПП 
није другачије одређено и може учествовати искључиво у спровођењу пројекта ЈПП у чију сврху 
је основано; 
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•  ДПН се оснива у складу са одредбама закона којим се уређује положај привредних друштава. 

Предности ДПН-а огледају се у генерисању искључиво новчаних токова пројекта и одвајању 
имовине и обавеза приватног партнера од имовине пројекта, а јавни сектор се штити од стечаја 
матичног друштва приватног партнера. Конкретно у овом случају, друштво посебне намене се 
оснива само и искључиво ради реализације пројекта јавно-приватног партнерства за 
поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији Града 
Зајечара. 

ДИНАМИКА И ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 

План је да се пре закључења јавног уговора или одмах по закључењу уговора, приватни партнер 
отпочне са оснивањем друштва посебне намене, запошљава нове кадрове у случају потребе за 
тим, прибаве потребне дозволе, сагласности и лиценце надлежних органа за изгрању новог 
постројења и вршења услуге производње и испоруке топлотне енергије, као и да врши друге 
припремне активности.  

У овом периоду, приватни партнер је у обавези да у складу са чланом 15. ЗЈППК оснује друштво 
посебне намене ради реализације јавног уговора и које може учествовати искључиво у 
спровођењу овог пројекта ЈПП и у чију је сврху и основано. 

Град ће бити у обавези да омогући исходовање свих неопходних дозвола и да активно учествује 
и исходовању истих код свих јавних и других надлежних тела како би се овај план реализовао. 

Након завршетка изградње новог постројења, одн. након добијања употребне дозволе и 
испуњавања свих услова дефинисаних Чланом 22. Закона о енергетици, приватни партнер 
подноси захтев за добијање лиценце за производњу топлотне енергије, а на начин описан у 
Члану 19. истог Закона. 

Уколико се период исходовања потребних дозвола лиценци буде продужио због разлога на које 
приватни партнер не буде могао да утиче, период пружања уговорене услуге ће почети тек након 
исходовања потребних дозвола. 

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

Потрошња енергије у Србији је бар два до три пута већа него у Европској унији. Наши системи 
даљинског грејања су веома неефикасни и поседујемо већином застарела енергетска решења, а 
мали степен коришћења еколошки прихватљивих извора енергије говоре у прилог томе да је 
предложени пројекат изградња постројења са обновљивим енергетским изворима друштвено 
економски потпуно оправдам. 

Улагање у изградњу нове и реконструкцију постојеће котларнице резултираће економским, 
безбедносним, еколошким и другим ефектима, као и бољим нивоом услуге за становнике Града 
Зајечара. 

Дефинисањем циљева које треба предвидети пројектом се уједно дефинишу и права и обавезе 
Јавног и Приватног партнера.  

Циљеви које треба остварити реализацијом предложеног пројекта су:  

       |  СТРАНА     БРОЈ 32     S L U Ж B E N I  L I S T                       20. СЕПТЕМБАР 2022.204



Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности производње топлоотне 
енергије на територији града Зајечара 

Страна 29 од 75 
 

•  ДПН се оснива у складу са одредбама закона којим се уређује положај привредних друштава. 

Предности ДПН-а огледају се у генерисању искључиво новчаних токова пројекта и одвајању 
имовине и обавеза приватног партнера од имовине пројекта, а јавни сектор се штити од стечаја 
матичног друштва приватног партнера. Конкретно у овом случају, друштво посебне намене се 
оснива само и искључиво ради реализације пројекта јавно-приватног партнерства за 
поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији Града 
Зајечара. 

ДИНАМИКА И ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 

План је да се пре закључења јавног уговора или одмах по закључењу уговора, приватни партнер 
отпочне са оснивањем друштва посебне намене, запошљава нове кадрове у случају потребе за 
тим, прибаве потребне дозволе, сагласности и лиценце надлежних органа за изгрању новог 
постројења и вршења услуге производње и испоруке топлотне енергије, као и да врши друге 
припремне активности.  

У овом периоду, приватни партнер је у обавези да у складу са чланом 15. ЗЈППК оснује друштво 
посебне намене ради реализације јавног уговора и које може учествовати искључиво у 
спровођењу овог пројекта ЈПП и у чију је сврху и основано. 

Град ће бити у обавези да омогући исходовање свих неопходних дозвола и да активно учествује 
и исходовању истих код свих јавних и других надлежних тела како би се овај план реализовао. 

Након завршетка изградње новог постројења, одн. након добијања употребне дозволе и 
испуњавања свих услова дефинисаних Чланом 22. Закона о енергетици, приватни партнер 
подноси захтев за добијање лиценце за производњу топлотне енергије, а на начин описан у 
Члану 19. истог Закона. 

Уколико се период исходовања потребних дозвола лиценци буде продужио због разлога на које 
приватни партнер не буде могао да утиче, период пружања уговорене услуге ће почети тек након 
исходовања потребних дозвола. 

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

Потрошња енергије у Србији је бар два до три пута већа него у Европској унији. Наши системи 
даљинског грејања су веома неефикасни и поседујемо већином застарела енергетска решења, а 
мали степен коришћења еколошки прихватљивих извора енергије говоре у прилог томе да је 
предложени пројекат изградња постројења са обновљивим енергетским изворима друштвено 
економски потпуно оправдам. 

Улагање у изградњу нове и реконструкцију постојеће котларнице резултираће економским, 
безбедносним, еколошким и другим ефектима, као и бољим нивоом услуге за становнике Града 
Зајечара. 

Дефинисањем циљева које треба предвидети пројектом се уједно дефинишу и права и обавезе 
Јавног и Приватног партнера.  

Циљеви које треба остварити реализацијом предложеног пројекта су:  
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 Оптимизовани производни трошкови и смањење јединичне цене испоручене топлотне 
енергије  - Управљање радом нових топлотних извора преузима приватни партнер; 

 производњи топлотне енергије из обновљивих извора енергије и то минимално 50 % 
произведене топлотне енергије из биомасе; 

 Враћање пословања топлане у законске оквире кроз унапређење заштите животне 
средине – смањење емисије СО2, SO2 и честица чађи употребом нових котлова и 
еколошки прихватљивих горива - биомасе и природог гаса (компримованог). 

 Одржавање и унапређење квалитета пружања предметне делатности; 
 Обезбеђивање енергетске стабилности;  
 Квалитетније грејање; 
 Бољи финансијски резултати за јавног партнера; 
 Сигурније снабдевање објеката у Граду топлотном енергијом; 
 Увођење технологије која смањује материјалне трошкове ”Топлане”; 
 Подстицање коришћења еколошки чистијих и енергетски ефикаснијих енергената; 
 Подстицање одрживог развоја; 
 Подстицање образованих, едукативних, истраживачких и развојних студија; 
 Подизање свести јавности о животној средини; 
 Повећање енергетске ефикасности и смањење топлотних губитака; 
 Контрола потрошње енергената и параметара производње топлоте; 
 Препуштање услуге производње топлотне енергије за грејање и свих повезаних 

техничких и финансијских ризика приватном партнеру; 
 Оптималније управљање будућим новоизграђеним производним капацитетима у циљу  

стварања додатног простора (капацитета) за прикључење нових корисника, те 
последичног повећања профита за Топлану без додатних инвестиција у изворе. 

Поред наведених, један од циљева јавног уговора је искоришћавање расположивих енергетских 
уштеда, али и свођење ризика Приватног партнера на прихватљив ниво у односу на преузете 
обавезе. 

ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 

Процес реализације пројекта биће подељен у три периода. ЈКСП „Зајечар“ Зајечар је у обавези 
да обезбеди Приватном партнеру приступ локацијама и котларницама и свим пратећим 
објектима који су неопходни да би се пројекат реализовао, укључујући и топловоде. Јавно-
комунално стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар ће пружити неопходну помоћ приликом 
подношења захтева за дозволе и сагласности код надлежних органа и уложити напор како би се 
ове процедуре спровеле у што краћем временском периоду. 

Прва фаза – период припреме обухвата пројектовање, израду и прибављање неопходне 
документације (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење), 
исходовање неопходних дозвола и припрема за изградњу. Период припреме траје најдуже 6 
месеци. У периоду припреме се још увек не врши наплата за реализацију пројекта. 

Поред ових обавеза, Приватни партнер је у обавези и да изради захтев за проценом потребе 
израде студије утицаја на животну средину, обезбеди одговорног пројектанта који поседује 
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одговарајућу лиценцу, да именује главног пројектанта који је одговоран за усклађеност извода 
из пројекта са подацима из пројекта за дозволу за извођење и који својим потписом потврђује 
усаглашеност свих појединачних делова пројекта, техничку контролу пројектно-техничке 
документације, сноси трошкове прибављања грађевинске дозволе, као и да изради геодетске 
елаборате изведених објеката за потребе техничког пријема, оформи комисију за технички 
пријем објекта,  као и друге потребне процедуре.  

ЈКСП Зајечар у припремном периоду има обавезу да реконструише и санира проблематичне 
делове топловодне мреже, као и да обезбеди права проласка преко катастарских парцела 
неопходних за повезне топловоде које изводи приватни партнер. Одржавање топловода и 
топлотних подстаница код потрошача остају обавеза Јавног партнера. 

Друга фаза – период имплементације обухвата набавку опреме и материјала, припрему објекта 
за изградњу, радове на изградњи, пуштање у рад и остало. Инвеститор (Приватни партнер) је у 
обавези да решењем именује надзорни орган током извођења радова, у складу са законом 
којим се уређује планирање и изградња и да обезбеди стручни надзор у току изградње, односно 
извођења радова, уколико је то потребно у складу са законом којим се уређује изградња 
објеката овог типа.  

Трајање периода имплементације је најдуже 12 месеци. У фази имплементације се још увек не 
врши наплата за реализацију пројекта. 

Инвеститор радове спроводи у складу са законом којим се уређује планирање и изградња и 
посебним узансама о грађењу. 

За све време трајања периода имплементације, инвеститор је дужан да се придржава одредби 
закона којим се уређује безбедност и здравље на раду и закона којим се уређује заштита 
животне средине. 

Трећа фаза – период пружања услуге производње и испоруке топлотне енергије обухвата 
период након пуштања изграђене и реконструисане котларнице у рад, односно пружање услуге 
од стране Приватног партнера, као и исплата накнаде Приватном партнеру на месечном нивоу. 
У овом периоду Приватни партнер почиње са вршењем делатности производње и испоруке 
топлотне енергије. Приватни партнер ће у овом периоду вршити услуге одржавања, 
организације, контроле и наплате ових услуга у оквиру својих котларница. 

Период пружања услуге производње и испоруке топлотне енергије на биомасу и компримовани 
гас траје 30 година. 

Спровеђењем наведених активности у свим периодима трајања Уговора, Приватни партнер би 
требало да омогући постизање следећих резултата пројекта: 

 Изградња система производње топлотне енергије је финансирана и спроведена у 
целости од стране Приватног партнера, тако да Јавни партнер не преузима никакав 
технички и финансијски ризик за реализацију пројекта; 

 Котлови ће бити са аутоматском регулацијом учинка, те довести до оптималнијег 
снабдевања топлотном енергијом. С обзиром на услове експлоатације котлови треба да 
обезбеде одговарајућу количину топлотне енергије, чији ће минимум бити дефинисан 
уговором; 
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одговарајућу лиценцу, да именује главног пројектанта који је одговоран за усклађеност извода 
из пројекта са подацима из пројекта за дозволу за извођење и који својим потписом потврђује 
усаглашеност свих појединачних делова пројекта, техничку контролу пројектно-техничке 
документације, сноси трошкове прибављања грађевинске дозволе, као и да изради геодетске 
елаборате изведених објеката за потребе техничког пријема, оформи комисију за технички 
пријем објекта,  као и друге потребне процедуре.  

ЈКСП Зајечар у припремном периоду има обавезу да реконструише и санира проблематичне 
делове топловодне мреже, као и да обезбеди права проласка преко катастарских парцела 
неопходних за повезне топловоде које изводи приватни партнер. Одржавање топловода и 
топлотних подстаница код потрошача остају обавеза Јавног партнера. 

Друга фаза – период имплементације обухвата набавку опреме и материјала, припрему објекта 
за изградњу, радове на изградњи, пуштање у рад и остало. Инвеститор (Приватни партнер) је у 
обавези да решењем именује надзорни орган током извођења радова, у складу са законом 
којим се уређује планирање и изградња и да обезбеди стручни надзор у току изградње, односно 
извођења радова, уколико је то потребно у складу са законом којим се уређује изградња 
објеката овог типа.  

Трајање периода имплементације је најдуже 12 месеци. У фази имплементације се још увек не 
врши наплата за реализацију пројекта. 

Инвеститор радове спроводи у складу са законом којим се уређује планирање и изградња и 
посебним узансама о грађењу. 

За све време трајања периода имплементације, инвеститор је дужан да се придржава одредби 
закона којим се уређује безбедност и здравље на раду и закона којим се уређује заштита 
животне средине. 

Трећа фаза – период пружања услуге производње и испоруке топлотне енергије обухвата 
период након пуштања изграђене и реконструисане котларнице у рад, односно пружање услуге 
од стране Приватног партнера, као и исплата накнаде Приватном партнеру на месечном нивоу. 
У овом периоду Приватни партнер почиње са вршењем делатности производње и испоруке 
топлотне енергије. Приватни партнер ће у овом периоду вршити услуге одржавања, 
организације, контроле и наплате ових услуга у оквиру својих котларница. 

Период пружања услуге производње и испоруке топлотне енергије на биомасу и компримовани 
гас траје 30 година. 

Спровеђењем наведених активности у свим периодима трајања Уговора, Приватни партнер би 
требало да омогући постизање следећих резултата пројекта: 

 Изградња система производње топлотне енергије је финансирана и спроведена у 
целости од стране Приватног партнера, тако да Јавни партнер не преузима никакав 
технички и финансијски ризик за реализацију пројекта; 

 Котлови ће бити са аутоматском регулацијом учинка, те довести до оптималнијег 
снабдевања топлотном енергијом. С обзиром на услове експлоатације котлови треба да 
обезбеде одговарајућу количину топлотне енергије, чији ће минимум бити дефинисан 
уговором; 
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 Будуће уштеде у трошковима за производњу топлотне енергије које ће бити остварене 
реализацијом овог пројекта биће резултат коришћења изузетно ефикасних котлова; 

 Квалитет и сигурност снабдевања топлотном енергијом се повећава изградњом новог  
извора грејања. Потребне количине топлотне енергије су дефинисане на основу 
досадашње просечне потрошње. Минимални захтев је да ниво термичког комфора и 
квалитета унутрашњег ваздуха, након имплементације пројекта буде на оном нивоу на 
којем је био у референтном периоду пре имплементације пројекта. С обзиром на 
важност постизања и одржавања одговарајућих унутрашњих услова, пројектовање ће се 
вршити у складу са важећим стандардима; 

 Приватни партнер је дужан да, у складу са законом, изврши редовну калибрацију 
калориметрa.; 

 Одржавање нових постојења производње топлотне енергије биће поверено Приватном 
партнеру. 
 

ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА 

Обавезе приватног партнера биле би да обезбеди финансијска и техничка средства за 
спровођење пројекта пружања ове делатности кроз следеће активности: 

 

 Приватни партнер 

 
1. Отпочиње са оснивањем друштва посебне намене, запошљава кадрове; 
2. Прибавља потребне дозволе и сагласности надлежних органа за изгрању новог 

постројења, укључујући и недостајући топловод, као и вршења услуге производње и 
испоруке топлотне енергије, те да врши друге припремне активности; 

3. Изгради ново постројење на биомасу и компромовани гас за производњу и испоруку 
топлотне енергије; 

4. Исходује лиценцу за обављање енергетске делатности; 
5. У обавези је да током целокупног трајања уговора испоручује од 25.000 МWh до 

30.000 МWh топлотне енергије на годишњем нивоу;  
6. Приватни партнер обавезује да ће у складу са уредбом града обезбедити 20+-2 

степена у дневном режиму, а технолошки минимум грејања у режиму ноћног 
грејања, под условом смањења губитака на мрежи на укупно испод 12% и испуњења 
свих техничких услова на страни потрошача; 

7. Гарантује доступност енергије (и енергената); 
8. У обавези је да обезбеди одговарајућу и квалитетну сервисну подршку; 
9. Вршење услуге производње и испоруке топлотне енергије у складу са квалитетом 

дефинисаним јавним уговором; приватни партнер ће током целог трајања уговора 
испуњавати услове неопходне за обављање ове услуге према условима 
предвиђеним у конкурсној документацији, јавном уговору и у складу са законом; 

10. Извештавања скупштине града о пословању (обавезама, приходима, расходима) од 
стране друштва посебне намене на сваких 6 месеци. 
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 Јавни партнер – Град Зајечар 

1. Спровођење поступка одабира приватног партнера; 
2. Активно учествовање у исходовању свих дозвола, сагласности, лиценци и друге 

неопходне документације у циљу квалитетне реализације пројекта.  
3. Јавни партнер ће сносити све трошкове довођења инфраструктурних прикључака до 

објеката, све у складу са пројектно техничком документацијом коју изради Приватни 
партнер. Под инфраструктурним прикључцима сматрају се водоводни прикључци, 
прикључци за фекалну и атмосферску канализацију, довођење напојних каблова до 
главног разводног ормана котларнице и довођење телекомуникационих и 
сигналних инсталација до одговарајућих ормана унутар котларнице, најкасније 2 
месеца након отпочињања периода имплементације. Јавни партнер ће сносити 
пенале за случај пропуштања да уредно и благовремено изврши ову обавезу.  Све 
ово ће бити ближе дефинисано јавним уговором који закључују Јавни партнер и 
Приватни партнер и/или ДПН; 

4. Да до катастарких парцела (предвиђених локација) изгради и доведе одговарајуће 
приступне саобраћајнице..  Јавни партнер ће сносити пенале за случај пропуштања 
да уредно и благовремено изврши ову обавезу.  Све ово ће бити ближе дефинисано 
јавним уговором који закључују Јавни партнер и Приватни партнер и/или ДПН; 

5. Јавни партнер ће учествовати у плаћању трошкова електричне енергије за 
циркулационе пумпе, одржавања притиска, хемијске припреме воде (цена се 
формира збиром цена трошка воде, трошка соли за хемију припрему воде и трошка 
хемикалија за кондиционирање воде) и других трошкова везаних за функционисање 
екстерног топловода ван котларница, укључујући и одвоз комуналног отпада (струју 
ће за комплетне објекте директно плаћати приватни партнер, док ће преко 
контролног мерила бити утврђен трошак струје за наведене потрошаче у односу на 
укупан трошак, па ће се исти процентуално префактурисати Јавном партнеру), што 
ће све бити ближе дефинисано јавним уговором који закључују Јавни партнер и 
Приватни партнер и/или ДПН; 

6. Да сноси трошкове прибављања дозвола и обезбеди приватном партнеру све 
неопходне податке потребне за израду пројектне и остале документације до почетка 
припремног периода; 

7. Обезбеди све неопходне дозволе и услове за прикључење топловода на постојећи 
топловод, најкасније 2 месеца после завршетка радова на изградњи топловода; 

8. Обезбеди и преда Приватном партнеру све парцеле за реализацију пројекта, као и 
додатне парцеле а (посебно 8525/1), те да регулише све имовинско правне односе 
у погледу парцела на којима ће се градити котларнице, најкасније до потписивања 
јавног уговора; 

9. Да обезбеди употребну дозволу за постојећу котларнице на локацији 2, као услов за 
почетак припремног периода; 

10. Да обезбеди употребну дозволу за постојећи топловод, као и да обезбеди право 
проласка преко свих катастарских парцела неопходних за реконструкцију и 
доградњу топловода коју ће извршити Приватни партнер, најкасније до почетка 
припремног периода; 

11. Да у року од три године од дана закључења јавног уговора санира топловодну мрежу 
и смањи губитке у истој на мање од 12% укупно, као и да Јавни партнер угради 
калориметре на примарним странама у свим подстаницама; 

12. Да у току трајања уговора одржава и унапређује топловодну мрежу; 
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 Јавни партнер – Град Зајечар 

1. Спровођење поступка одабира приватног партнера; 
2. Активно учествовање у исходовању свих дозвола, сагласности, лиценци и друге 

неопходне документације у циљу квалитетне реализације пројекта.  
3. Јавни партнер ће сносити све трошкове довођења инфраструктурних прикључака до 

објеката, све у складу са пројектно техничком документацијом коју изради Приватни 
партнер. Под инфраструктурним прикључцима сматрају се водоводни прикључци, 
прикључци за фекалну и атмосферску канализацију, довођење напојних каблова до 
главног разводног ормана котларнице и довођење телекомуникационих и 
сигналних инсталација до одговарајућих ормана унутар котларнице, најкасније 2 
месеца након отпочињања периода имплементације. Јавни партнер ће сносити 
пенале за случај пропуштања да уредно и благовремено изврши ову обавезу.  Све 
ово ће бити ближе дефинисано јавним уговором који закључују Јавни партнер и 
Приватни партнер и/или ДПН; 

4. Да до катастарких парцела (предвиђених локација) изгради и доведе одговарајуће 
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5. Јавни партнер ће учествовати у плаћању трошкова електричне енергије за 
циркулационе пумпе, одржавања притиска, хемијске припреме воде (цена се 
формира збиром цена трошка воде, трошка соли за хемију припрему воде и трошка 
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припремног периода; 

7. Обезбеди све неопходне дозволе и услове за прикључење топловода на постојећи 
топловод, најкасније 2 месеца после завршетка радова на изградњи топловода; 

8. Обезбеди и преда Приватном партнеру све парцеле за реализацију пројекта, као и 
додатне парцеле а (посебно 8525/1), те да регулише све имовинско правне односе 
у погледу парцела на којима ће се градити котларнице, најкасније до потписивања 
јавног уговора; 

9. Да обезбеди употребну дозволу за постојећу котларнице на локацији 2, као услов за 
почетак припремног периода; 

10. Да обезбеди употребну дозволу за постојећи топловод, као и да обезбеди право 
проласка преко свих катастарских парцела неопходних за реконструкцију и 
доградњу топловода коју ће извршити Приватни партнер, најкасније до почетка 
припремног периода; 

11. Да у року од три године од дана закључења јавног уговора санира топловодну мрежу 
и смањи губитке у истој на мање од 12% укупно, као и да Јавни партнер угради 
калориметре на примарним странама у свим подстаницама; 

12. Да у току трајања уговора одржава и унапређује топловодну мрежу; 
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13. У обавези је да током целокупног трајања уговора откупљује минимум 25.000 MWh 
топлотне енергије на годишњем нивоу, односно да Приватном партнеру плати 
одговарајућу накнаду; 

14. Организује наплату грејања од корисника и редовно извршава плаћања новчане 
накнаде приватном партнеру за испоручену енергију; 

15. Контролише и мери количину испоруке енергије из топлане заједно са приватним 
партнером; 

16. Да инвестира у унапређење квалитета топлотних подстаница; 
17. У случају да током периода трајања јавног уговора дође до промене прописа у 

погледу такси/накнада за емисију CO2 (ЦО2) или других штетних емисија, услед које 
дође до повећања трошкова на страни Приватног партнера и/или ДПН, увођења 
накнада, такси и других новчаних обавеза везаних за штетне емисије, Приватни 
партнер/ДПН је овлашћен да у накнаду укључи износе тих накнада, такси и других 
новчаних обавеза, на начин који ће бити ближе дефинисан јавним уговором који 
закључују Јавни партнер и Приватни партнер и/или ДПН.   

18. Да у периоду Главне обавезе уредно и благовремено извршава све доспеле обавезе 
плаћања за испоручену топлотну енергију. 
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 ПОСЛОВНИ ПЛАН И ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА САМОИНИЦИЈАТИВНОГ ПРЕДЛОГА 

ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

10.1. Методологија добијене вредности у односу на уложени новац и процена 
трошкова 

 

Предмет овог самоиницијативног предлога пројекта ЈПП јесте финансирање, изградња 
управљање и одржавање две котларнице - топлане на територији града Зајечара на период од 
30 година закључењем уговора о јавно-приватном партнерсту између Града Зајечара, ЈКСП 
„Зајечар“ и Приватног партнера. 

Имплементацијом овог пројекта дошло би се до побољшања и унапређења комуналне 
делатности, стварања одрживог система даљинског грејања на дужи временски период 
коришћењем обновљивих извора енергије, као и смањења загађености животне средине 
смањењем емисије CO2.      

Реализација предлога пројекта ЈПП подразумева да је неопходно направити анализу потребних 
улагања и ефеката који се остварују реализацијом пројекта. 

Како би се постигао оптимални ниво пружања услуге неопходно је адекватно планирати како 
иницијална улагања, тако и трошкове који настају у периоду реализације пројекта, а који се у 
ширем смислу односе на трошкове одржавања, управљања и функционисања изграђеног и 
реконструисаног система.  

У сврху реализације пројекта направљена је анализа потребних финансијских (новчаних), 
техничких, кадровских и других улагања. 

 
10.2. Методологија добијене вредности у односу на уложени новац 

 

Анализа вредности која се добија у односу на уложени новац обавезно се спроводи код 
пројеката јавно-приватног партнерства. Утврђивање добијене вредности у односу на уложени 
новац (енг. value for money, VfM) примена је аналитичког поступка у оквиру кога се настоји 
квантитативним путем утврдити да ли је за пореске обвезнике од веће користи да се примени 
традиционални модел инвестирања у коме се јавно тело појављује у улози инвеститора, 
преузимајући све или претежан део ризика јавне инвестиције, или им се више исплати да набаве 
услугу од понуђача из приватног сектора, преносећи (алоцирајући) већину ризика на њега, као 
што је то код јавно-приватног партнерства. Дакле, у основи идеје максимизације добијене 
вредности за јавни новац је пренос одређених ризика јавне инвестиције на приватног партнера. 
У том смислу, Европска комисија дефинише јавно-приватно партнерство као партнерство између 
јавног и приватног сектора које има за циљ пружање услуге коју по закону обезбеђује јавни 
сектор. Јавни сектор се јавља у улози наручиоца који има за циљ да обезбеди пружање јавне 
услуге крајњем кориснику, док се приватни сектор јавља у улози извршиоца и има за циљ да 
пружи јавним уговором дефинисане услуге. 

За јавног партнера је пројекат ЈПП успешан ако пружа "вредност за новац", што обухвата 
трошковну ефикасност, поуздану и правовремену услугу по уговореним ценама и по уговореном 
квалитету, онако како је то дефинисано у јавном уговору. Поређење (компарација) начина 
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реализације јавне инвестиције подразумева упоредну анализу традиционалног модела и 
модела ЈПП. У том смислу, "вредност за новац" се рачуна на основу поређења ефеката ових 
модела реализације јавне инвестиције. 

За анализу добијене вредности у односу на уложена средства у јавно-приватном партнерству и 
концесијама од великог значаја су законске границе задуживања јединица локалне самоуправе, 
који се прописују буџетским и фискалним законима.   

Приликом поређивања ЈПП модела у односу на традиционални модел уочава се више 
предности, а једна од њих се огледа и кроз компаратор трошкова јавног партнера. Наиме, 
приликом израчунавања вредности набавке, узимају се у обзир укупни животни трошкови, док 
се код традиционалног модела узимају у обзир само капитални трошкови. Сва средства 
потребна за измирење укупних животних трошкова (капиталних, оперативних и финансијских) 
осигурава у целости приватни партнер. 

 
10.3. Компаратор трошкова јавног сектора 

 

Компаратор трошкова јавног сектора (енг. Public Sector Comparator, PSC, у даљем тексту: 
Компаратор) представља инструмент помоћу кога јавни партнер пореди укупне животне 
трошкове пројекта који планира да реализује путем јавно-приватног партнерства у односу на 
досадашњи начин који користи јавни сектор. Компаратор даје мерила за процену „вредности за 
новац” поређењем алтернативних модела. Код Компаратора велику улогу има правилна 
анализа укупних животних трошкова и расподела ризика између јавног и приватног сектора.  

Процена укупних животних трошкова служи за економску и инжењерску процену при избору 
алтернативних решења, упоређујући све значајне опције пројектовања, финансирања, 
изградње, реконструкције, одржавања, рехабилитације и употребе током одређеног периода. 

Припрема Компаратора укључује следеће категорије које је потребно детаљно анализирати: 

• Капитални трошкови; 

• Оперативни трошкови; 

• Пројекције прихода; 

• Вредност имовине; 

• Матрица алокације ризика; 

• Анализа осетљивости; 

• Дисконтовани токови новца; 

• Поређење алтернативних варијанти. 
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10.3. Капитални трошови 
 

За потребе финансијске анализе реализације пројекта направљена је спецификација 
иницијалних капиталних улагања тј. трошкова који настају како би се изградила топлана на 
биомасу. 

Капитална улагања у тзв. нултој години реализације пројекта (нулта година представља 
временски период у којем ће комплетна капитална улагања бити завршена и није исто што и 
календарска година тј. може трајати краће или дуже од 12 месеци) обухватила би следеће: 

 

1. Изградњу котларнице на биомасу: 8 MW (2*4); 

2. Изградњу котларнице на природни компримовани гас (CNG): 10 MW; 

3. Изградња топловода ДН400/560 и ДН 200/315; 

4. Изградњу котларнице на биомасу: до 1 MW; 

5. Изградњу котларнице на природни компримовани гас (CNG): 2 MW. 

 

Укупан износ процењених капиталних улагања износио би 9.250.000,00 евра (изражено у нето 
износу) и представљен је у табели у наставку текста: 

Табела 1: Преглед капиталних улагања 

 

 

10.4. Оперативни трошкови будућег стања 
 

Оперативни трошкови представљају редовне годишње трошкове који настају како би пружање 
услуге функционисало на оптималном нивоу. За пружање наведене комуналне услуге у 
будућности очекују се оперативни трошкови који би обухватили следеће трошкове: 

ККааппииттааллннии  рраассххооддии  
РРееддннии  
ббрроојј  ООппиисс  ииннввеессттииццииоонноогг  ууллааггаањњаа  

ИИззнноосс  ЕЕУУРР  
((ннееттоо))  

1 
Изградња котларнице на биомасу 

(8MW*850.000 eur) 6.800.000,00 

2 
Изградња котларнице на CNG 

(10MW*95.000 eur) 950.000,00 

3 
Изградња топловода ДН400/560 и 

ДН 200/315 500.000,00 

5 
Изградња котларнице на биомасу 

(1MW*850.000 eur) 850.000,00 

6 
Изградња котларнице на CNG (2 

MW*75.000 eur) 150.000,00 
УУккууппнноо::  99..225500..000000,,0000  
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2. Изградњу котларнице на природни компримовани гас (CNG): 10 MW; 

3. Изградња топловода ДН400/560 и ДН 200/315; 

4. Изградњу котларнице на биомасу: до 1 MW; 

5. Изградњу котларнице на природни компримовани гас (CNG): 2 MW. 

 

Укупан износ процењених капиталних улагања износио би 9.250.000,00 евра (изражено у нето 
износу) и представљен је у табели у наставку текста: 

Табела 1: Преглед капиталних улагања 
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Оперативни трошкови представљају редовне годишње трошкове који настају како би пружање 
услуге функционисало на оптималном нивоу. За пружање наведене комуналне услуге у 
будућности очекују се оперативни трошкови који би обухватили следеће трошкове: 

ККааппииттааллннии  рраассххооддии  
РРееддннии  
ббрроојј  ООппиисс  ииннввеессттииццииоонноогг  ууллааггаањњаа  

ИИззнноосс  ЕЕУУРР  
((ннееттоо))  

1 
Изградња котларнице на биомасу 

(8MW*850.000 eur) 6.800.000,00 

2 
Изградња котларнице на CNG 

(10MW*95.000 eur) 950.000,00 

3 
Изградња топловода ДН400/560 и 

ДН 200/315 500.000,00 

5 
Изградња котларнице на биомасу 

(1MW*850.000 eur) 850.000,00 

6 
Изградња котларнице на CNG (2 

MW*75.000 eur) 150.000,00 
УУккууппнноо::  99..225500..000000,,0000  
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1. Трошкове постројења за хемијску прераду воде; 

2. Трошкове утрошене воде; 

3. Трошкове утрошене електричне енергије; 

4. Трошкове амортизације; 

5. Трошкове ангажоване радне снаге; 

6. Трошкове утрошеног енергента (дрвна сечка); 

7. Трошкове утрошеног енергента (CNG); 

8. Трошкове ремонта (годишњи мали ремонт); 

9. Трошкове ремонта (велики ремонт); 

10. Трошкове функционисања друштва за посебне намене. 

 

Процењује се да је за обављање делатности на годишњем нивоу неопходно издвојити 
1.108.747,00 евра (нето).  

У наредној табели представљена је структура оперативних трошкова: 

Трошкови постројења за хемијску прераду воде процењени су на 45.000,00 евра нето годишње, 
док се трошкови утрошене воде процењују на 20.000,00 евра нето годишње. Трошкови утрошене 
електричне енергије процењују на 100.000,00 евра нето, при чему је количина енергије која се 
троши процењена на бази инсталисане снаге потрошача од 800 KW. 

ООппееррааттииввннии  ттрроошшккооввии  ппррииввааттнноогг  ппааррттннеерраа  
РРееддннии  
ббрроојј  ООппиисс  ооппееррааттииввнниихх  ттрроошшккоовваа  

ИИззнноосс  ЕЕУУРР  
ннееттоо  

1 
Трошкови постројења за хемијску прераду 
воде 45.000,00 

2 Трошкови утрошене воде 20.000,00 

3 
Трошкови утрошене електричне енергије (800 
KW) 100.000,00 

4 Трошкови амортизације 231.250,00 
5 Трошкови ангажоване радне снаге 50.000,00 

6 
Потрошња енергента - дрвна сечка – локација 
Пивара  350.250,00 

7 Потрошња енергента - CNG – локација Пивара  184.000,00 

10 
Потрошња енергента - дрвна сечка – локација 
Кључ  84.375,00 

11 Потрошња енергента - CNG – локација Кључ  24.472,00 

12 
Трошкови ремонта (годишњи ремонт - мали 
ремонт) 7.000,00 

13 Трошкови ремонта (велики ремонт) 10.000,00 

14 
Трошкови функционисања друштва посебне 
намене 2.400,00 

УУккууппнноо::  11..110088..774477,,0000  
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Трошкови амортизације представљају безготовински износ трошкова који ће се годишње 
издвајати како би се могла извршити обнова инвестиционог улагања након истека трајања 
пројекта тј. након периода од 30 година. Процењена висина трошкова амортизације износила 
би 231.250,00 евра годишње у складу са тим да је процењени корисни век трајања опреме 40 
година, а примењена амортизациона стопа 2,5%. 

Како би услуга обезбеђивања неопходне енергије и пружања услуге на најоптималнијем нивоу 
могла да се пружи неопходно је ангажовати одређени број радника. Трошкови ангажовања 
одговарајуће радне снаге процењују се на 50.000,00 евра годишње и значајно су мањи у односу 
на тренутне трошове зарада и накнада зарада ангажованих радника Топлане.  

Потрошња енергента представља највиши и уједно и најнеопходнији трошак како би услуга 
могла бити пружена. У конкретном случају говоримо о потрошњи две врсте енергента, а то је 
потрошња дрвне сечке и компримованог природног гаса односно CNG. То значи да би трошкови 
утрошеног енергента - дрвна сечка износили 434.625,00 евра (нето), а трошкови утрошеног 
енергента ЦНГ 208.472,00 евра (нето) за обе локације на којима би се трошио енергент тј. ПЛАЖА 
(локација озмеђу топлана Пивара и Попова Плажа) и локација Кључ. 

Трошкови ремонта представљају трошкове тзв. “великог и малог ремонта” инсталиране опреме. 
Предвиђено је да се “велики” ремонт обавља на период од 5 година и да износи 50.000,00 евра 
(нето), па годишњи износ представљен у табели износи 10.000,00 евра (нето). Што се тиче 
“малог” ремонта предвиђено је да трошкови износе 7.000,00 евра (нето) годишње и да се односе 
на текуће одржавање инсталиране опреме. 

Поред свих наведених трошкова будући систем обухватао би и трошкове функционисања 
друштва посебне намене који представљају трошкове приватног партнера. Функционисање 
друштва посебне намене подразумева следеће трошкове: трошкове оснивања друштва посебне 
намене, трошкове књиговодствених услуга, пореске трошкове, трошкове телефона и интернета 
и друге административне трошкове. Ови трошкови процењују се на 2.400,00 евра (нето) годише 
односно 200,00 евра месечно. 

У табелама у наставку представљен је графички приказ оперативних трошкова и процентуални 
удео у укупним годишњим трошковима: 
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одговарајуће радне снаге процењују се на 50.000,00 евра годишње и значајно су мањи у односу 
на тренутне трошове зарада и накнада зарада ангажованих радника Топлане.  

Потрошња енергента представља највиши и уједно и најнеопходнији трошак како би услуга 
могла бити пружена. У конкретном случају говоримо о потрошњи две врсте енергента, а то је 
потрошња дрвне сечке и компримованог природног гаса односно CNG. То значи да би трошкови 
утрошеног енергента - дрвна сечка износили 434.625,00 евра (нето), а трошкови утрошеног 
енергента ЦНГ 208.472,00 евра (нето) за обе локације на којима би се трошио енергент тј. ПЛАЖА 
(локација озмеђу топлана Пивара и Попова Плажа) и локација Кључ. 

Трошкови ремонта представљају трошкове тзв. “великог и малог ремонта” инсталиране опреме. 
Предвиђено је да се “велики” ремонт обавља на период од 5 година и да износи 50.000,00 евра 
(нето), па годишњи износ представљен у табели износи 10.000,00 евра (нето). Што се тиче 
“малог” ремонта предвиђено је да трошкови износе 7.000,00 евра (нето) годишње и да се односе 
на текуће одржавање инсталиране опреме. 

Поред свих наведених трошкова будући систем обухватао би и трошкове функционисања 
друштва посебне намене који представљају трошкове приватног партнера. Функционисање 
друштва посебне намене подразумева следеће трошкове: трошкове оснивања друштва посебне 
намене, трошкове књиговодствених услуга, пореске трошкове, трошкове телефона и интернета 
и друге административне трошкове. Ови трошкови процењују се на 2.400,00 евра (нето) годише 
односно 200,00 евра месечно. 

У табелама у наставку представљен је графички приказ оперативних трошкова и процентуални 
удео у укупним годишњим трошковима: 
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10.5. Оперативни трошкови тренутног стања  
 

Начин функционисања постојећег система грејања и Топлане детаљније је описан у делу 3.2. – 
Тренутно стање. Трошкови тренутног система за обезбеђивање услуге грејања у току 2020. 
године износили су 3.437.634,04 евра (нето) тј. Топлана је у току грејне сезоне 2021/2022 имала 
следеће пословне расходе (на основу прелиминарно достављених података): 

1. Трошкове материјала и енергије у износу од 2.541.217,02 евра (нето); 

2. Трошкове зарада и накнада зарада у износу од 519.089,36 евра (нето); 

3. Трошкове производних услуга и остале трошкове у износу од 377.327,66 евра (нето). 
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Као што је већ описано у поглављу 3.2. пружање услуге је тренутно веома неефикасно и доводи 
до значајних губитака. Приходи који се остваре у току обрачунског периода нису довољни да 
покрију трошкове пословања па се пословање обавља са губитком. Приходи који су остварени у 
току грејне сезоне 2021/2022 износили су 1.824.612,77 евра (нето), што је недовољно за покриће 
остварених расхода па је пословна година завршена са губитком. 

 

10.6. Приливи пројекта и подаци о потенцијалном износу остварених уштеда 
реализацијом пројекта 

 

Приливи пројекта ЈПП представљају редовне годишње приливе који служе за отплату годишњих 
оперативних трошкова, као и за покриће дела капиталних улагања. Приливи се у оквиру овог 
пројекта могу класификовати на следећи начин: 

1. Приливи од продаје енергије екстерним корисницима тј. грађанима, корисницима 
стамбеног и пословног простора, индустријским објектима и сл.; 

2. Приливи од испоруке енергије – приливи које би приватни партнер остваривао уколико 
би се пројекат реализовао; 

3. Уштеде у трошковима које би јавни партнер имао уколико би се пројекат реализовао. 

Како грејна сезона 2021/2022 представља последњи обрачунски период приходи који су 
пружањем услуге у тој години остварени представљају репрезентативне податке на основу којих 
ће бити извршено планирање новчаних токова. Износ прилива који би био остварен у наредних 
30 година представља збир свих потенцијалних годишњих наплата које би јавни партнер имао 
тј. 1.824.612,77 евра (нето) годишње тј. 54.738.382,98 евра (нето) за свих 30 година периода 
реализације пројекта. Реализација пројекта довела би до побољшања услуге па се претпоставља 
да би се број корисника услуге повећао што би довело до повећања прихода јавног партнера, 
али планирање базирамо на конзервативнијем приступу па ће износи остварних прилива бити 
непромењени. 

Приливи које би приватни партнер остварио представљају приливе који би били остварени 
испоруком енергије јавном партнеру. Анализом финансијских података и улазних параметара за 
формирање цене коштања формирана је цена испоруке енергије по MWH испоручене енергије: 

1. Фиксни део накнаде износио би 20% вредности укупне накнаде односно 387.000,00 евра 
(нето). То је истовремено део накнаде који би се исплаћивао за доступност 
инфрастуктуре. 

2. Варијабилни део накнаде који би износио 51,60 евра (нето) по испорученом MWH 
енергије.   

Планирано је да се у током реализације пројекта испоручује 30.000,00 MWH. Накнада која би 
била остварена износила би: 30.000,00 MWH * 51,60 евра (нето) + 387.000,00 евра = 1.935.000,00 
евра (нето). 

Месечна фиксна накнада приватном партнеру за доступност новоинсталираних котларница 
односно за уложену инвестицију, усклађиваће се на месечном нивоу са кретањем цене на мало 
у евро зони, изражава се у еврима/месец, и обрачунава се за сваки месец трајања Главне 
обавезе. 
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Обрачун се врши према формули: FC = FCO (1+it) 

Где су: 

- FC фиксни део накнаде 

- FCO претходни фиксни део накнаде 

- it  месечна стопа кретања цена на мало у еврозони (HICP) за претходни месец 

Фиксни део накнаде (FC) је накнада која је израчуната на основу ове методологије и израчунава 
се за сваки месец трајања Главне обавезе. У случају првог обрачунског месеца, обрачунава се 
укупна стопа инфлације за период протекао од дана давања понуде до дана обрачуна накнаде 
за први месец. 

Накнада за испоручену топлотну енергију (варијабилни део накнаде) одређиваће се према 
количини која ће се мерити на калориметрима. Накнада приватном партнеру за испоручену 
топлотну енергију изражава се у еврима/kWh и обрачунава се за сваки месец трајања Главне 
обавезе.  

Накнада за топлотну енергију је заснована на износу укупно испоручене топлотне енергије 
(измереном у кWh) у сваком обрачунском месецу (Тт) помноженим са јединичном ценом за 
топлотну енергију (ЈЦт ), као што је описано у следећој формули: 

Нт  =  Тт  x  Цт 

Где је: 

- Нт - накнада за испоручену топлотну енергију за обрачунски месец изражен у еврима, 

- Тт – износ укупне количине испоручене топлотне енергије за обрачунски месец на свим 
местима преноса енергије изражен у kWh, 

- Цт – јединична цена топлотне енергије за обрачунски месец изражене у еврима/кWh.  

Јединична цена топлоте варира у складу са кретањем тржишне цене употребног енергента који 
се користи у котларницама, тачније са ценом биомасе (дрвета), са ценом природног гаса (или 
ЦНГ-а), као и са ценом електричне енергије, која се користи за рад котларнице. Учешће цене 
електричне енергије у јединичној цени топлоте износи 10%. Јединична цена топлоте (ЈЦт) 
изражава се у еврима/kWh и обрачунава се сваког месеца, почевши од првог месеца Периода 
Главне обавезе према следећој формули:  

 

Цт = 0,90 * Ц0 *[(Кг/ Тт)*(Гт/Г0) + (Кб/ Тт)*(Бт/Б0)] + 0,10 * Ц0 * (Ет/Е0)* [(Кг/ Тт)*(Гт/Г0) + (Кб/ 
Тт)*(Бт/Б0)] 

 

Где су: 

- Цт – јединична цена топлотне енергије за текући месец, 

- Ц0 – јединична цена топлотне енергије за претходни месец,  

- Кг – износ количине испоручене топлотне енергије на месту преноса енергије на 
котловима на природни гас, за обрачунски месец, изражен у кWh, 
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Обрачун се врши према формули: FC = FCO (1+it) 

Где су: 

- FC фиксни део накнаде 

- FCO претходни фиксни део накнаде 

- it  месечна стопа кретања цена на мало у еврозони (HICP) за претходни месец 

Фиксни део накнаде (FC) је накнада која је израчуната на основу ове методологије и израчунава 
се за сваки месец трајања Главне обавезе. У случају првог обрачунског месеца, обрачунава се 
укупна стопа инфлације за период протекао од дана давања понуде до дана обрачуна накнаде 
за први месец. 

Накнада за испоручену топлотну енергију (варијабилни део накнаде) одређиваће се према 
количини која ће се мерити на калориметрима. Накнада приватном партнеру за испоручену 
топлотну енергију изражава се у еврима/kWh и обрачунава се за сваки месец трајања Главне 
обавезе.  

Накнада за топлотну енергију је заснована на износу укупно испоручене топлотне енергије 
(измереном у кWh) у сваком обрачунском месецу (Тт) помноженим са јединичном ценом за 
топлотну енергију (ЈЦт ), као што је описано у следећој формули: 

Нт  =  Тт  x  Цт 

Где је: 

- Нт - накнада за испоручену топлотну енергију за обрачунски месец изражен у еврима, 

- Тт – износ укупне количине испоручене топлотне енергије за обрачунски месец на свим 
местима преноса енергије изражен у kWh, 

- Цт – јединична цена топлотне енергије за обрачунски месец изражене у еврима/кWh.  

Јединична цена топлоте варира у складу са кретањем тржишне цене употребног енергента који 
се користи у котларницама, тачније са ценом биомасе (дрвета), са ценом природног гаса (или 
ЦНГ-а), као и са ценом електричне енергије, која се користи за рад котларнице. Учешће цене 
електричне енергије у јединичној цени топлоте износи 10%. Јединична цена топлоте (ЈЦт) 
изражава се у еврима/kWh и обрачунава се сваког месеца, почевши од првог месеца Периода 
Главне обавезе према следећој формули:  

 

Цт = 0,90 * Ц0 *[(Кг/ Тт)*(Гт/Г0) + (Кб/ Тт)*(Бт/Б0)] + 0,10 * Ц0 * (Ет/Е0)* [(Кг/ Тт)*(Гт/Г0) + (Кб/ 
Тт)*(Бт/Б0)] 

 

Где су: 

- Цт – јединична цена топлотне енергије за текући месец, 

- Ц0 – јединична цена топлотне енергије за претходни месец,  

- Кг – износ количине испоручене топлотне енергије на месту преноса енергије на 
котловима на природни гас, за обрачунски месец, изражен у кWh, 
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- Кб - износ количине испоручене топлотне енергије на месту преноса енергије на 
котловима на биомасу, за обрачунски месец, изражен у кWh, 

- Тт – износ укупне количине испоручене топлотне енергије за обрачунски месец на месту 
преноса енергије на свим котловима (и на котловима на природни гас и на котловима на 
биомасу) изражен у кWh, 

- Гт - цена природног гаса истакнута на рачуну снабдевача ЦНГ-ом или природним гасом 
за обрачунски месец, 

- Г0 – цена природног гаса истакнута на рачуну снабдевача ЦНГ-ом или природним гасом 
у претходном месецу, односно у случају првог месеца главне обавезе, Г0 је цена природног гаса 
која је била важећа у време припреме предлога пројекта, то јест у априлу 2022. и износи 0,42 
ЕУР/Sm3,  

- Бт - цена огревног дрвета по m3 која је истакнута у званичном ценовнику Србијашума ЈП 
Србијашуме за сортимент Огревно дрво меких тврдих лишћара и четинара „Вишеметарско 
огревно дрво I класе“ за обрачунски месец, 

- Б0 - цена по m3 која је била истакнута у званичном ценовнику ЈП Србијашуме Ценовник 
основних производа шумарства – дрвних сортимената бр. 84/2018-3 od 30. новембра 2018. 
године за претходни месец за сортимент Огревно дрво меких тврдих лишћара и четинара 
„Вишеметарско огревно дрво I класе“, односно у случају првог месеца главне обавезе, Б0 је цена 
дрвета у званичном ценовнику Србијашума која је била важећа у време припреме предлога 
пројекта, то јест у априлу 2022 и која износи 4.165 РСД/ Sm3, 

- Ет – цена електричне енергије која је истакнута на рачуну за електричну енергију која се 
користи за рад котларнице за обрачунски месец, 

- Е0 - цена електричне енергије која је истакнута на рачуну за електричну енергију која се 
користи за рад котларнице за претходни месец, односно у случају првог месеца главне обавезе, 
Е0 је цена електричне енергије која је била исказана на рачунима за електричну енергију ЈКСП 
Зајечар у време припреме предлога пројекта, то јест у априлу 2022.  

 

Накнада са може повећавати под утицајем промене појединих елемената цена, на начин 
опредељен јавним уговором, накнада може бити повећана и у случају промене законских 
прописа који би увели обавезе за приватног партнера, које нису биле предвиђене овим 
предлогом пројекта, у обиму и на начин ближе дефинисан у јавном уговору.
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Укупне уштеде које би јавни партнер остварио за тридесет година реализације пројекта износе 
37.292.680,85 евра (нето) тј. просечна годишња уштеда трошкова износила би 1.243.089,36 евра 
(нето). 

 

10.7. Анализа ризика и матрица расподеле ризик 
 

Ризик у пројекту представља будући догађај који може и не мора да се догоди и има одређену 
вероватноћу наступања. Уколико се оствари имаће утицај на најмање један од циљева пројекта 
– рокове, трошкове, приходе, добит, квалитет или предмет пројекта.  

Квалитативна анализа ризика у обзир узима најзначајније финансијске, еколошке, оперативне, 
институционалне и друштвено-економске ризике везане за пројекат и његово спровођење. 
Процењује се вероватноћа остварења тих ризика и тежина негативних последица, а предлажу се 
мере за ублажавање ризика. 

Обим преузетих ризика које једна страна може да предвиди, контролише и којима може да се 
бави утичу на величину премије ризика. Неадекватна или једнострана расподела ризика може 
угрозити одрживост пројеката ЈПП. 

Због тога је анализа ризика важан корак у структурирању ЈПП. Анализа би требало да укључује 
идентифкацију ризика, процену ризика, алокацију ризика и ублажавање ризика. Циљеви ове 
анализе јесу побољшање расподеле ризика, тј. постизање оптимума између исплативог 
преузимања ризика и вероватноће појављивања ризичних догађаја. 

Управљање ризицима је саставни део укупног процеса управљања пројектима. Управљање 
ризиком обухвата скуп метода које омогућавају минимизирање губитака и доводе у склад 
смањење вероватноће остварења губитака, са трошковима које захтева ово смањење. 

Ради постизања жељених циљева и смањења неповољних догађаја потребно је управљати 
ризиком пројеката и контролисати ризик. Приликом управљања ризиком тешко се може вршити 
контрола ризичних догађаја, припрема за наступање ризичних догађаја и могућност смањења 
њиховог утицаја на пројекат. 

Приликом реализације инфраструктурних пројеката, ствара се већа могућност за појаву 
непредвиђених околности, с обзиром на врсту објекта, дужину трајања јавно-приватног 
партнерства, број субјеката који су укључени у реализацију пројекта, неизвесност око 
генерисања пројектованих прихода и др. Због тога треба на време извршити идентификацију 
ризика, лоцирати узроке и појаве, као и управљати ризиком, што представља основне елементе 
за успешну реализацију објеката. 

Ризици који се појављују током реализације пројеката трансферишу се са јавног сектора на 
приватни. Период наступања ризика је продужен, с обзиром на то да пројектима ове врсте 
постоји додатни период у ком приватни партнер треба да поврати уложени капитал и оствари 
добит. 

У пројектима јавно-приватног партнерства могу се идентификовати две групе ризика и то: 
ризици на које инвеститори пројекта немају никакав утицај и специфични ризици које је могуће 
контролисати од стране инвеститора. 
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Ризици на које инвеститори пројекта немају никакав утицај 

Политички ризик – везан је за политичку ситуацију земље, промене у пореском систему, ризик 
експропријације и национализације пројекта, одузимање концесије и слични фактори. 

Кредитни ризик – одражава трајну или привремену немогућност дужника да у уговореном року 
испуни обавезу или је у том року само делимично испуни. Кредитни ризик условљен је 
околностима везаним за пословање зајмопримца, било да је реч о конкретном предузећу или 
пројекту као дужнику. 

С обзиром да је финансирање неког пројекта сложено, мора се у обзир узети много више 
фактора. Због тога су процене ризика много детаљније и мора се водити рачуна о процени услова 
пословања пројекта у дугом временском периоду и свих фактора који могу утицати на 
производне и профитне перформансе пројекта. Од процене кредитног ризика, зависе и услови 
за добијање кредита (висина кредита, рок отплате, каматна стопа). 

Ризик девизних курсева – девизни ризик наступа када је финансирање пројекта (отплата дуга) у 
једној валути, а приходи у другој валути, и због промене курса долази до последице да је 
потребно сразмерно већи део текућих прихода пројекта издвојити за сервисирање дугова. 

Ризик каматне стопе – одражава неизвесност у погледу прихода и трошкова услед промене 
каматне стопе. Као решење овог ризика, најповољније би било добијање дугорочног кредита од 
агенција које финансирају развој, мада су и оне сада прешле на систем периодичног 
усклађивања каматних стопа. 

Специфични ризици 

Специфичне ризике приватни партнер углавном може да контролише и могу се поделити у 
следеће категорије: 

Ризик добијања лиценци и дозвола – може доћи до одређених проблема приликом исходовања 
лиценци и дозвола, као и планирања тачног времема почетка реализације пројекта по добијању 
исти. Једина заштита од овог ризика је претходно добијање документације, што није увек 
могуће. 

Ризик менаџмента – тим који учествује при реализацији пројекта мора бити искусан, поуздан и 
да има добар однос са финасијерима. Због тога је битна и добра интерна контрола. 

Ризици везани за развој пројекта – односе се на фазу спровођења лицитационе процедуре, 
односно могућност понуђача да буде надигран од стране других учесника лицитације или да не 
закључи концесиони уговор. 

Ризик пројектовања – подразумева грешку у пројектовању садржану у конкурсној 
документацији, као и грешку коју начини пројектант у току пројектовања. 

Ризик изградње/завршетка пројекта – све док пројекат не почне да доноси профит, постоји 
могућност за ризик изградње/завршетка пројекта. 

При томе се може јавити ризик да стварне цене изградње могу бити веће од пројектованих, да 
радови трају дуже, грешке при извођењу радова, као и да изградња пројекта не буде завршена. 
Више цене од пројектованих и продужени рок изградње и продужени рок изградње могу 
утицати на висину интерне стопе повраћаја капитала, док у случају незавршетка објекта могу 
бити изгубљена комплетна средства инвестирана у пројекат.  
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Ризици на које инвеститори пројекта немају никакав утицај 

Политички ризик – везан је за политичку ситуацију земље, промене у пореском систему, ризик 
експропријације и национализације пројекта, одузимање концесије и слични фактори. 

Кредитни ризик – одражава трајну или привремену немогућност дужника да у уговореном року 
испуни обавезу или је у том року само делимично испуни. Кредитни ризик условљен је 
околностима везаним за пословање зајмопримца, било да је реч о конкретном предузећу или 
пројекту као дужнику. 

С обзиром да је финансирање неког пројекта сложено, мора се у обзир узети много више 
фактора. Због тога су процене ризика много детаљније и мора се водити рачуна о процени услова 
пословања пројекта у дугом временском периоду и свих фактора који могу утицати на 
производне и профитне перформансе пројекта. Од процене кредитног ризика, зависе и услови 
за добијање кредита (висина кредита, рок отплате, каматна стопа). 

Ризик девизних курсева – девизни ризик наступа када је финансирање пројекта (отплата дуга) у 
једној валути, а приходи у другој валути, и због промене курса долази до последице да је 
потребно сразмерно већи део текућих прихода пројекта издвојити за сервисирање дугова. 

Ризик каматне стопе – одражава неизвесност у погледу прихода и трошкова услед промене 
каматне стопе. Као решење овог ризика, најповољније би било добијање дугорочног кредита од 
агенција које финансирају развој, мада су и оне сада прешле на систем периодичног 
усклађивања каматних стопа. 

Специфични ризици 

Специфичне ризике приватни партнер углавном може да контролише и могу се поделити у 
следеће категорије: 

Ризик добијања лиценци и дозвола – може доћи до одређених проблема приликом исходовања 
лиценци и дозвола, као и планирања тачног времема почетка реализације пројекта по добијању 
исти. Једина заштита од овог ризика је претходно добијање документације, што није увек 
могуће. 

Ризик менаџмента – тим који учествује при реализацији пројекта мора бити искусан, поуздан и 
да има добар однос са финасијерима. Због тога је битна и добра интерна контрола. 

Ризици везани за развој пројекта – односе се на фазу спровођења лицитационе процедуре, 
односно могућност понуђача да буде надигран од стране других учесника лицитације или да не 
закључи концесиони уговор. 

Ризик пројектовања – подразумева грешку у пројектовању садржану у конкурсној 
документацији, као и грешку коју начини пројектант у току пројектовања. 

Ризик изградње/завршетка пројекта – све док пројекат не почне да доноси профит, постоји 
могућност за ризик изградње/завршетка пројекта. 

При томе се може јавити ризик да стварне цене изградње могу бити веће од пројектованих, да 
радови трају дуже, грешке при извођењу радова, као и да изградња пројекта не буде завршена. 
Више цене од пројектованих и продужени рок изградње и продужени рок изградње могу 
утицати на висину интерне стопе повраћаја капитала, док у случају незавршетка објекта могу 
бити изгубљена комплетна средства инвестирана у пројекат.  

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности производње топлоотне 
енергије на територији града Зајечара 
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Ови ризици се могу превазићи јасним прецизирањем уговорних обавеза. 

Операциони ризик – огледа се у неизвесности пројекта да ће након завршетка градње и пуштања 
у рад остваривати одређене резултате. Утицај ове врсте ризика може се смањити избором 
проверених технологија и опреме, ангажовањем реномираних и искусних оператора, као и 
гаранцијама произвођача у погледу техничких параметара опреме и постројења. Операциони 
ризик може бити подељен у пет главних категорија. 

- ризик везан за инфраструктурне пројекте  

- технички ризик укључује и грешке у пројектовању и изградњи објекта и кварове на 

опреми 

- ризик потражње 

- ризик снабдевања 

- ризик управљања 

Ризик више силе – означава могуће губитке проузроковане догађајима који су изван контроле 
учесника у реализацији пројеката. 

Ризици везани за заштиту животне средине – још у фази припреме пројекта потребно је 
сагледати утицај пројекта на животну средину, потенцијалне трошкове, прописе о животној 
средини и предвидети осигурање од ових ризика. 

Матрица ризика – вероватноћа и утицаја представља листу вероватноћа појаве ризика на једној 
и листу утицаја појаве ризика на другој страни. 

 

  УТИЦАЈ 

   минимални средњи велики катастрофални 

ВЕРОВАТНОЋА 

вероватно (В) С С В В 

могуће (М) Н С С В 

мало вероватно 

(МВ) 
Н Н С В 

 

На основу врсте ризика, вероватноће њиховог наступања, ефеката који могу произвести, 
могућности алокације и контроле направљена је квантитативна анализа ризика. 
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Ризици у оквиру Компаратора јавно-приватног партнерства су приказани у следећој табели: 

 

Квантификацијом ризика долази се до прорачуна да су укупни ризици реализације пројекта 
процењени на 4.327.162,50 евра, док се расподелом ризика у моделу ЈПП чак 3.750.656,25 евра 
преноси на приватног партнера, што износи 87% свих укалкулисаних ризика. 

10.8. Дисконтовани токови новца 
 

Дисконтовањем новчаног тока пројектованих прилива и одлива новца, можемо оценити 
финансијску исплативост пројекта, на основу показатеља финансијске рентабилности. Оцена 
финансијске рентабилности пројекта врши се за расходе пројекта, без узимања у обзир извора 
финансирања пројекта.  

Сходно томе, показатељи финансијске рентабилности пројекта, без обзира на начин њиховог 
финансирања су: 

 Нето садашња вредност пројекта 

 Стопа рентабилности пројекта 

 Период поврата инвестиције 

 Коефицијент користи и трошкова пројекта 
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Дисконтна стопа представља минималну прихватљиву стопу рентабилности, која се користи за 
обрачун показатеља финансијске рентабилности пројекта, односно нето садашње вредности 
прихода и расхода пројекта и периода повраћаја инвестиције. За потребе пројектовања 
новчаних токова пројекта за дисконтовање је коришћена дисконтна стопа од 3%, која је утврђена 
од стране Народне банке Србије. 

У складу са до сада презентованим подацима о очекиваним приливима и одливима новца у току 
периода реализације пројекта, као и о ризицима који би се могли појавити у току реализације, 
направљена је cost benefit анализа реализације пројекта. 

Први сценарио који је разматран односи се на самосталну реализацију пројекта од стране Града 
уз претпоставку да Град поседује новчана средства за реализацију поменутног пројекта. На бази 
анализе представљени су најзначајнији финансијски показатељи којима се доказује исплативост 
пројекта. 

10.9. Финансијска анализа прихватљивости пројекта за Јавног и Приватног партнера 
и пословни план 

У наредном кораку извршићемо анализу прихватљивости пројекта за јавног и приватног 
партнера, као и анализу прихватљивости пројекта у оквиру опције јавно-приватног партнерства 
дисконтовањем свих прилива и одлива пројекта, као и  поређењем исплативости добијених 
резултата. 

Први сценарио који ћемо разматрати односи се на самосталну реализацију пројекта од стране 
Јавног партнера уколико се инвестирање врши из сопствених средстава и без квантификације 
ризика који могу настати током реализације пројекта.
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У претходној табели приказан је новчани ток пројектованих укупних прилива и одлива Јавног 
партнера са финансирањем инвестиције из сопствених средстава и без ризика, на основу кога се 
може оценити финансијска одрживост пројекта.   

Показатељи финансијске рентабилности улагања финансијских средства у пројекат, за период 
од 30 година при дисконтној стопи од 3% су: 

 финансијска нето садашња вредност капитала (НСВ) је -4.366.033 евра; 

 интерна стопа приноса износи – 1,32%; 

 период повраћаја износи 72,53 година. 

Нето садашња вредност представља вредност за jавног партнера која преостаје након 
реализације пројекта. Оцена исплативости пројекта тј. одабир између исплативих и 
неисплативих пројеката се своди на избор нето садашње вредности чија је вредност већа од 0 
јер је тада целокупна инвестиција враћена, а вредност која је преостала позитивна. 

Нето садашња вредност која је негативна указује на то да се инвестирањем у пројекат уложена 
средства неће вратити до краја планиране реализације пројекта и самим тим да је улагање у 
пројекат неисплативо. 

Период повраћаја инвестиције представља период за који ће инвестиција тј. уложена средства 
бити враћена. 

Анализом представљених показатеља можемо доћи до закључка да је пројекат у опцији 
саосталне реализације изузетно неисплатив. 

 

Извори финансирања пројекта 
 

Капитални инвестициони расходи пројекта могу бити финансирани из буџета, примања од 
задуживања и/или капитала приватног партнера, путем јавно-приватног партнерства. 

Постоји још много градација алокације ризика и много начина да се ублаже стварна излагања 
ризику обе стране. Када је у питању партнерство у пројектима изградње и реконструкције 
инфраструктуре, постоји обично више од две стране које су укључене, не само приватни и јавни 
партнер, већ и финансијске институције које дају кредит за финансирање изградње и тако и оне 
преузимају на себе одређене ризике. Кључна ставка јесте чињеница да је трансфер ризика 
кључна тачка пројеката ЈПП, с тим да је степен ризика већи код оних пројеката код којих је и 
улагање капитала веће. 

У овом кораку ћемо анализирати могућност финансирања пројекта из примања од задуживања 
Града, тако да рацио однос дуга и буџетских средстава износи 70% према 30%.  

Капитални инвестиоциони расходи од 9.250.000,00 евра могу бити финансирани под тренутно 
важећим условима задуживања на финансијском тржишту Републике Србије. 
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Укупни трошкови повраћаја главнице, камата и накнаде приликом повлачења кредита износе 
7.426.454,54 евра. Трошкови повраћаја главнице кредита износе 6.475.000,00 евра, док 
трошкови камате и накнаде износе 951.454,54 евра. 

 

У наредној табели ћемо анализирати финансијске показатеље и новчани ток јавног партнера 
уколико би се финансирање инвестиције вршило у складу са презентованим условима 
задуживања. 
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Нето садашња вредност пројекта је и у овом случају негативна, увећана за вредност трошкова 
задуживања и износи – 5.237.604,00 евра, интерна стопа приноса износи -1,93%, а период 
повраћаја инвестиције 81,02 година, што указује на неисплативост пројекта за Јавног партнера и 
у овом случају.  

Презентовани модели реализације пројекта не укључују процењене ризике тј. новчани износ 
трошкова који могу настати уколико све ризике реализације пројекта задржава jавни партнер, 
па самим тим анализани модел не представља репрезентативни модел на основу којег је могуће 
одлучити да ли је пројекат прихватљив или не. 
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Нето садашња вредност је и у овом случају негативна и узима у обзир вредност ризика у периоду 
припреме пројекта, реализације пројекта и за време трајања уговора. Нето садашња вредност 
уколико јавни партнер реализује пројекат самостално са изворима финансирања и задржава све 
процењене ризике износи – 9.129.686,00 евра и указује да је пројекат у случају самосталне 
реализације изузетно неисплатив. 

Сада ћемо размотрити опцију реализације пројекта у јавно-приватном партнерству у којем се 
финансирање инвестиције врши од стране приватног партнера и где се највећи проценат ризика 
реализације пројекта преноси на приватног партнера. 
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ЗБИРНИ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ИСПЛАТИВОСТИ ПРОЈЕКТА 

 

Анализом збирног прегледа финансијских показатеља исплативости пројекта закључује се да би 
у случају самосталне реализације пројекта од стране јавног партнера нето садашња вредност 
(НСВ) била негативна, док би период повраћаја био дужи 30 година. У случају реализације 
предметног пројекта моделом јавно-приватног партнерства нето садашња вредност (НСВ) 
јавног партнера би била 30.418.372,00 евра, док би НСВ приватног партнера била 6.073.352,00 
евра, а  интерна стопа приноса (ИСП) 7,22%. 

Дакле, несумњиво је да је једино исплативо решење за јавног партнера уколико би се 
предложени пројекат реализовао моделом јавно-приватног партнерства. 
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ЗБИРНИ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ИСПЛАТИВОСТИ ПРОЈЕКТА 

 

Анализом збирног прегледа финансијских показатеља исплативости пројекта закључује се да би 
у случају самосталне реализације пројекта од стране јавног партнера нето садашња вредност 
(НСВ) била негативна, док би период повраћаја био дужи 30 година. У случају реализације 
предметног пројекта моделом јавно-приватног партнерства нето садашња вредност (НСВ) 
јавног партнера би била 30.418.372,00 евра, док би НСВ приватног партнера била 6.073.352,00 
евра, а  интерна стопа приноса (ИСП) 7,22%. 

Дакле, несумњиво је да је једино исплативо решење за јавног партнера уколико би се 
предложени пројекат реализовао моделом јавно-приватног партнерства. 
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ВРСТЕ И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПРОЈЕКТУ ЈПП  

Приватни партнер обезбеђује банкарске гаранције или менице за озбиљност понуде и за добро 
извршење посла у износу који је у складу са Законом о јавним набавкама, с тим што вредност 
на коју гласи инструмент обезбеђења за озбиљност понуде не може бити већа од 2% од 
вредности јавне набавке без ПДВ-а. У случају банкарске гаранције, исте морају бити безусловне, 
неопозиве и плативе на први позив, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за 
закључење јавног уговора, односно са роком важности од одређеног броја месеци од дана 
завршетка уговора. Док ће тачни износи и рокови важности гаранција бити одређени 
конкурсном документацијом. 
 
Јавни партнер ће за извршење својих обавеза дати приватном партнеру разумна средства 
обезбеђења у виду меница, муниципалних меница и/или овлашћења на задужење 
концолидованог рачуна трезора. 
 
У случају давања меница, јавни партнер је дужан да преда приватном партнеру бланко соло 
менице, прописно оверене и потписане од овлашћених лица јавног партнера. Јавно тело 1 и 
Јавно тело 2 солидарно гарантују издавањем меница за испуњење своје обавезе плаћања 
накнаде у Периоду главне обавезе. Број издатих меница мора бити једнак броју година трајања 
јавног уговора. Јавни партнер  ће сваке године издавати приватном партнеру 1 бланко соло 
меницу на износ од 100% од годишње накнаде, односно као средство обезбеђења за вршење 
плаћања накнада за испоручену топлотну енергију у Периоду главне обавезе и реализоване 
мере унапређења тренутног стања. 

Након истека угвора приватни и јавни партнер су дужни да у најкраћем року размене/врате дате 
менице и њихова овлашћења.  

Поред овако описаних средстава финансијског обезбеђења, приватни партнер, у складу са 
јавним  уговором може издати казну/пенал за случај да јавни партнер, у складу са роковима 
дефинисаним јавним уговором, не изврши преузете уговорне обавезе које утичу на реализацију 
пројекта ЈПП и уредно извршење уговорних обавеза на страни приватног партнера. 

13. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА 

Врста поступка набавке и коначни критеријуми биће утврђени приликом сачињавања конкурсне 
документације, коју ће израдити пројектни тим јавног тела, односно комисија за спровођење 
поступка јавне набавке, а након исходовања позитивног мишљења Комисије за ЈПП и концесије.  
Предметна набавка ће обухватити припрему, израду техничке документације, набавку, 
транспорт и уградњу опреме, финансирање, осигурање, управљање и одржавање системом за 
производњу топлотне енергије у напред наведеним топлотним изворима. Приватни партнер 
пре реализације пројекта мора да обезбеди инфраструктуру у складу са стандардима и 
принципима које важе на територији Републике Србије.  
 
Важно је нагласити да технички услови опреме нису најзначајнији приликом одабира партнера, 
пре свега имајући у виду чињеницу да је уговор дугогодишњи, у којем приватни партнер 
гарантује квалитет пружања услуге и безбедност у складу са важећим стандардима и 
правилницима, као и да гарантује доступност. Стога, понуђачи ће због такве прерасподеле 
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ризика, односно ризика који је скоро у целости на њиховој страни, одабрати квалитетну и 
одговарајућу опрему за пружање одређеног нивоа услуге који је одређен стандардима и 
правилницима. Ово је посебно важно због квалитетног спровођења поступка јавне набавке у 
којем ће се вршити одабир приватног партнера да не би дошло до постављања 
дискриминационих и неконкурентних услова супротних основним начелима Закона о јавним 
набавкама. Потребно је избећи негативну праксу спровођења набавки у Србији где се без 
разлога постављају специфични услови опреме и др. који нису значајни за овај поступак. Исто 
важи и за остале услове и критеријуме, а уговор који је одређен у складу са законом обезбеђује 
јавном партнеру значајну сигурност.  
 
Поред обавезних услова које сви учесници у поступку избора приватног партнера морају 
доказати да испуњавају, а који су дефинисани чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), додатни услови који се односе на пословни, 
економски, финансијски, кадровски и технички капацитет које учесници у поступку избора 
приватног партнера треба да испуњавају прецизно ће бити дефинисан у оквиру јавног позива и 
конкурсне документације.  

14. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ, ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ  И ПРЕГЛЕД САДРЖИНЕ 

ЈАВНОГ УГОВОРА  

14.1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ 
ЈАВНОГ УГОВОРА 

 

Поступак доделе јавног уговора за ЈПП без елемената концесије, покреће се објављивањем 
јавног позива на српском језику и на страном језику који се уобичајено користи у међународној 
трговини. У складу са чланом 20. ЗЈППиК за избор приватног партнера у случају када је ЈПП без 
елемената концесије примењује се закон који уређују јавне набавке. 
 
Јавни позив се у истоветном тексту објављује у "Службеном гласнику Републике Србије", као и у 
средству јавног информисања које се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на 
интернет-страници јавног тела и на порталу јавних набавки, са навођењем дана када је јавни 
позив објављен у "Службеном гласнику Републике Србије". Јавни позив се по потреби објављује 
електронски на интернет страници “Tenders Electronic Daily” и интернет издању додатка 
”Службеном листу” Европске уније, а обавезно за пројекте вредности преко пет милиона евра.  
 
Трошкове објављивања јавног позива сноси надлежно јавно тело које спроводи поступак. 
Сходно члану 14. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, учесник у поступку 
доделе јавног уговора може бити свако домаће или страно физичко, односно правно лице.  
Групе привредних субјеката могу подносити понуде или наступати као учесници у поступку. 
Јавна тела не морају тражити од ових група лица да имају одређену правну форму како би 
учествовала у поступку.  
 
Сходно члану 19. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, јавно тело има право да 
размотри и прихвати предлог заинтересованих лица за реализацију пројекта ЈПП без елемената 
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концесије, под условом да се тај предлог не односи на пројекат за који је покренут поступак 
доделе јавног уговора или објављен јавни позив, а што је овде случај. У року од 90 дана од 
пријема конкретног самоиницијативног предлога, јавно тело утврђује да ли сматра да је 
пројекат у јавном интересу и у том смислу обавештава предлагача. Јавно тело има право да 
расправља о сваком аспекту пројекта који је предложио предлагач, укључујући оправданост 
трошкова израде документације.  
 
Уколико сматра да је самоиницијативни предлог у јавном интересу и ако одлучи да покрене тај 
поступак, јавно тело подноси предлог пројекта ЈПП ради давања сагласности и усвајања 
следећим органима за одобравање пројекта: 
 
1) Влади, ако је јавни партнер Република Србија или друго јавно тело Републике Србије; 
2) Влади аутономне покрајине, ако је јавни партнер аутономна покрајина или друго јавно тело 
те аутономне покрајине; 
3) Скупштини јединице локалне самоуправе, ако је јавни партнер јединица локалне самоуправе 
или друго јавно тело те јединице локалне самоуправе. 
 
У поступку прибављања сагласности, предлог пројекта се доставља и Комисији за јавно-
приватно партнерство ради давања мишљења и оцене да ли се конкретни пројекат може 
реализовати у форми ЈПП. 
 
Поступак избора најповољније понуде и доделе уговора је могуће спровести тек након 
добијања позитивног мишљења Комисије за јавно-приватно партнерство и концесије. 
Сходно члану 20. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, поступак избора 
приватног партнера спровешће се као поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним 
набавкама или у складу са поступком набавки установљеним међудржавним уговором или 
другим актом на основу којег је настала међудржавна обавеза, док се јавни уговор закључује 
као уговор о јавно-приватном партнерству. 
 
Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије јавни партнер доноси 
одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Поступак јавне 
набавке се завршава закључењем уговора о јавној набавци, односно јавног уговора у поступку 
јавно-приватног партнерства. 
 

14.2. РОК НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ЈАВНИ УГОВОР 
 

У складу са чланом 18. Закона о јавно-приватном партнерству, рок на који се закључује јавни 
уговор одређује се на начин који не ограничава тржишну утакмицу више него што је то потребно 
да се обезбеди амортизација улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног 
капитала, истовремено узимајући у обзир ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем 
предмета уговора. Рок не може бити краћи од пет година ни дужи од 50 година, уз могућност 
да се након истека уговореног периода закључи нови уговор уз избор приватног партнера на 
начин и у поступку прописаном Законом о ЈПП. Трајање уговора почиње да тече од дана 
потписивања јавног уговора, осим ако није другачије предвиђено у јавном уговору, односно 
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конкурсној документацији. Рок на који је закључен јавни уговор не може се продужити, осим у 
случају када је приватни партнер, без своје кривице онемогућен у спровођењу својих уговорних 
обавеза. 
 
Предложени пројекат јавно-приватног партнерства је планиран да траје 30 година након 
почетка периода пружања услуге .  
 

14.3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА 
 

Одабрани поступак избора приватног партнера и доделе уговора о јавно-приватном 
партнерству јесте отворени поступак јавне набавке. 
 
Наручилац – јавни партнер је дужан да у конкурсној документацији и позиву за подношење 
понуда одреди критеријуме за избор и елементе критеријума на основу члана 21. Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесијама јесте економски најповољнија понуда.  
У овом случају сам критеријум треба креирати тако да поред тога што задовољава претходни 
услов исти буде разумљив и лако упоредив на тај начин да се задржи конкурентност.  
У поступку јавне набавке Јавни партнер додељује уговор економски најповољнијој понуди коју 
одређује на основу једног од следећих критеријума: 
 
1) цене или 
2) трошкова применом приступа трошковне ефикасности, као што је трошак животног циклуса у 
складу са чланом 134. ЗЈН 
3) односа цене и квалитета, односно трошка и квалитета који се оцењује на основу критеријума, 
укључујући квалитативне, еколошке и/или социјалне аспекте, повезане са предметом уговора о 
јавној набавци, који нарочито могу да обухвате. 
 
Критеријум ѕа доделу уговора ће бити детаљно обрађен у конкурсној документацији за избор 
приватног партнера. 
 
 

14.4. САДРЖИНА ЈАВНОГ УГОВОРА  
 

Међусобна права и обавезе које уговорне стране имају приликом реализације пројекта ЈПП без 
елемената концесије, уређују се јавним уговором, чија је садржина прописана чланом 46. 
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама. 
 
Сходно наведеном члану, јавни уговор садржи све одредбе, услове и друге клаузуле које јавни 
партнер сматра корисним за испуњавање задатка приватног партнера и за однос приватног 
партнера са другим учесницима који играју значајну улогу у реализацији пројекта ЈПП без 
елемената концесије.  
 
Приликом одређивања одредаба и услова јавног уговора, јавни партнер уређује следећа 
питања: 
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1. карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да обезбеди 
приватни партнер и услове за њихово обезбеђење, под условом да су наведени у јавном позиву; 
2. расподела ризика између јавног и приватног партнера; 
3. одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и радова у интересу 
јавности или корисника услуга или јавних објеката, као и последице неиспуњења ових захтева у 
погледу квалитета, под условом да не представљају повећање или смањење накнаде 
приватном партнеру из тачке 9) овог става; 
4. обим искључивих права приватног партнера, ако постоје; 
5. евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном партнеру за добијање 
дозвола и одобрења потребних за реализацију пројекта ЈПП или концесије; 
6. захтеве у вези са ДПН у погледу: правне форме, оснивања, минималног капитала и 
минималних других средстава или људских ресурса, структуре акционара, организационе 
структуре и пословних просторија као и пословних активности ДПН; 
7. власништво над средствима која се односе на пројекат и по потреби, обавезе уговорних 
страна у погледу стицања пројектних средстава и евентуално потребних службености; 
8. висина и начин израчунавања концесионе накнаде, ако је има;  
9. накнада приватном партнеру, без обзира да ли се састоји од тарифа или накнада за 
обезбеђене објекте или услуге, начин и формула за утврђивање, периодично усклађивање и 
прилагођавање тих тарифа или накнада, евентуалне исплате које јавни партнер треба да изврши 
приватном партнеру; 
10. механизми за смањење накнаде (без обзира на правни облик) приватном партнеру у 
случају лошијег квалитета његових услуга/објеката; 
11. поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање пројеката, планова 
изградње и спецификација, као и поступци за тестирање и коначну инспекцију, одобрење и 
пријем инфраструктурног објекта као и извршених услуга, ако је потребно; 
12. поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако их једнострано 
утврђује јавни партнер и поступци за сагласност о евентуалном продужењу рокова и/или 
повећању накнаде (укључујући трошкове финансирања); 
13. обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди измену објеката или 
услуга у току трајања уговора да би се удовољило измењеној стварној тражњи за услугом, 
њеном континуитету и њеном пружању под суштински истим условима свим корисницима, као 
и последице тога на накнаду (и трошкове финансирања) за приватног партнера; 
14. могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која имају право да 
то захтевају и механизам за усаглашавање тих измена; 
15. евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри закључење 
најважнијих подизвођачких уговора или уговора са зависним друштвима приватног партнера 
или са другим повезаним лицима или других уговора којима се поверава обављање одређених 
послова од стране приватног партнера трећим лицима, ако је такво поверавање предвиђено 
предлогом пројекта ЈПП, односно концесионим актом; 
16. јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер (укључујући јемства 
јавног партнера финансијерима) или други начин обезбеђења плаћања; 
17. покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер; 
18. расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не изврши своје 
уговорне обавезе; 
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19. мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности за 
неизвршење или кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед околности реално ван њене 
контроле (виша сила, промена закона и сл.); 
20. рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након његовог истека 
(укључујући и стање у којем се имовина мора предати јавном партнеру), поступак продужења 
уговореног рока укључујући његове последице на финансирање пројекта; 
21. компензација и пребијање потраживања;  
22. последице штетне промене прописа; 
23. разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ који се мора 
исплатити јавном или приватном партнеру, начин исплате накнаде и средства из којих ће бити 
исплаћена накнада), уговорне казне и одговарајуће одредбе предвиђене у тачки 19. овог става; 
24. евентуална ограничења одговорности уговорних страна; 
25. сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући и оне намењене 
лакшем финансирању трошкова везаних за пројекат, као и ефекте тих уговора на јавни уговор. 
То нарочито обухвата посебне одредбе којима се јавном партнеру дозвољава да закључи уговор 
са финансијерима приватног партнера и да обезбеди права на пренос јавног уговора на лице 
које наведу финансијери у одређеним околностима; 
26. меродавно право и механизам за решавање спорова; 
27. околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може (привремено или 
на други начин) преузети вођење објекта или другу функцију приватног партнера како би се 
обезбедило делотворно и непрекидно вршење услуге и/или објеката који су предмет уговора у 
случају озбиљних пропуста приватног партнера у извршавању његових обавеза; 
27а) евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да у циљу заштите 
јавног интереса као и у случају постојања опасности за јавну безбедност или угрожавање 
животне средине и здравља људи или повреде обавеза приватног партнера/концесионара из 
јавног уговора, у потпуности или делимично прекине извршење уговора или преузме извршење 
одговарајућих обавеза приватног партнера/концесионара (степ-ин ригхт), уз дефинисање 
последица коришћења тог права; 
28. Опорезивање и фискална питања – ако постоје.  
29. Модалитете финансирања -јавни уговор може бити финансиран од стране приватног 
партнера кроз комбинацију директних улагања у капитал или путем задужења, укључујући без 
ограничења структурирано или пројектно финансирање и сл. обезбеђено од стране 
међународних финансијских институција, банака, односно трећих лица - финансијера. Уз 
претходну сагласност јавног партнера, приватни партнер биће овлашћен да додели, оптерети 
хипотеком, заложи, у периоду и обиму који је у складу са применљивим прописом било које 
своје право, односно обавезу из јавног уговора или другу имовину везану за пројекат, 
укључујући власничке уделе у ДПН-у,  у корист финансијера, а у циљу обезбеђивања плаћања 
било ког насталог или будућег потраживања у вези са изградњом и финансирањем, односно 
рефинансирањем предмета пројекта. Јавни партнер ће дати сагласност приватном партнеру за 
сврху реализације пројекта ЈПП. На захтев финансијера и приватног партнера, јавни партнер 
може прихватити да дâ одређена разумно захтевана обезбеђења и прихвати преузимање 
одређених одговорности које су неопходне приватном партнеру у вези са било којом обавезом 
из јавног уговора ако такви захтеви не нарушавају расподелу пројектних ризика дефинисаних у 
већ закљученом уговору. 
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исплаћена накнада), уговорне казне и одговарајуће одредбе предвиђене у тачки 19. овог става; 
24. евентуална ограничења одговорности уговорних страна; 
25. сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући и оне намењене 
лакшем финансирању трошкова везаних за пројекат, као и ефекте тих уговора на јавни уговор. 
То нарочито обухвата посебне одредбе којима се јавном партнеру дозвољава да закључи уговор 
са финансијерима приватног партнера и да обезбеди права на пренос јавног уговора на лице 
које наведу финансијери у одређеним околностима; 
26. меродавно право и механизам за решавање спорова; 
27. околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може (привремено или 
на други начин) преузети вођење објекта или другу функцију приватног партнера како би се 
обезбедило делотворно и непрекидно вршење услуге и/или објеката који су предмет уговора у 
случају озбиљних пропуста приватног партнера у извршавању његових обавеза; 
27а) евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да у циљу заштите 
јавног интереса као и у случају постојања опасности за јавну безбедност или угрожавање 
животне средине и здравља људи или повреде обавеза приватног партнера/концесионара из 
јавног уговора, у потпуности или делимично прекине извршење уговора или преузме извршење 
одговарајућих обавеза приватног партнера/концесионара (степ-ин ригхт), уз дефинисање 
последица коришћења тог права; 
28. Опорезивање и фискална питања – ако постоје.  
29. Модалитете финансирања -јавни уговор може бити финансиран од стране приватног 
партнера кроз комбинацију директних улагања у капитал или путем задужења, укључујући без 
ограничења структурирано или пројектно финансирање и сл. обезбеђено од стране 
међународних финансијских институција, банака, односно трећих лица - финансијера. Уз 
претходну сагласност јавног партнера, приватни партнер биће овлашћен да додели, оптерети 
хипотеком, заложи, у периоду и обиму који је у складу са применљивим прописом било које 
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било ког насталог или будућег потраживања у вези са изградњом и финансирањем, односно 
рефинансирањем предмета пројекта. Јавни партнер ће дати сагласност приватном партнеру за 
сврху реализације пројекта ЈПП. На захтев финансијера и приватног партнера, јавни партнер 
може прихватити да дâ одређена разумно захтевана обезбеђења и прихвати преузимање 
одређених одговорности које су неопходне приватном партнеру у вези са било којом обавезом 
из јавног уговора ако такви захтеви не нарушавају расподелу пројектних ризика дефинисаних у 
већ закљученом уговору. 
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Ако јавни уговор, независно које јавно тело га закључује, садржи одредбе које на било који 
начин доводе до одговорности Републике Србије или имају директног утицаја на буџет 
Републике Србије, неопходно је прибавити сагласност Владе. У случају неприбављања наведене 
сагласности, такве одредбе јавног уговора су ништаве по сили закона. 
 
На сва питања која се односе на јавни уговор, а која нису посебно уређена Законом о ЈПП 
примењују се позитивноправни прописи Републике Србије. 
 

14.5. САГЛАСНОСТ НА ЈАВНИ УГОВОР 
 
Сходно члану 47. Закона о јавно-приватном партнерству, јавно тело, након доношења одлуке о 
избору приватног партнера, а пре закључења јавног уговора, има обавезу да надлежном органу, 
односно у овом случају Граду Зајечару, достави коначни нацрт јавног уговора укључујући 
прилоге који чине његов саставни део, ради давања сагласности.  
 
Град Зајечар је дужан да на основу оцене о усаглашености нацрта уговора са Законом о јавно-
приватном партнерству и конкурсном документацијом, да сагласност на коначни нацрт уговора 
у року од 30 дана од дана његовог достављања, а на основу које сагласности јавни уговор може 
бити закључен. На све измене и допуне закљученог јавног уговора којима се мењају права и 
обавезе уговорних страна, примењује се поступак у складу са одредбама овог члана. Јавно тело, 
које је јавни партнер у јавном уговору, увек је одговорно за реализацију пројекта ЈПП и за његове 
евентуалне последице, осим у случају да је другачије уговорено. 
 

14.6. ЗАКЉУЧЕЊЕ ЈАВНОГ УГОВОРА 
 
Сходно члану 48. Закона о јавно-приватном партнерству, јавни партнер мора одабраном 
најповољнијем понуђачу да понуди закључење јавног уговора у року који је одредио одлуком о 
избору најповољније понуде, а по добијеној сагласности надлежног органа. 
 
Јавни уговор у писаном облику потписују овлашћена лица јавног и приватног партнера, а ако се 
уговором предвиђа располагање непокретностима, односно располагање уделима у 
заједничком привредном друштву, уговор се обавезно оверава. Закључењем јавног уговора 
приватни партнер стиче право и преузима обавезу обављања делатности за коју је јавни уговор 
додељен. 
 
Јавни уговор, мора бити сачињен у складу са конкурсном документацијом, прилозима 
конкурсне документације, свим подацима из јавног позива, изабраном понудом, одлуком о 
избору најповољније понуде. 
 
Уговорне стране су дужне да, поред средстава обезбеђења добијених у поступку одабира 
најповољнијег понуђача, изврше размену средстава обезбеђења за добро извршење посла од 
стране приватног партнера, у складу с проценом очекиване вредности која произилази из права 
датог јавним уговором и обезбеђење извршења обавеза из јавног уговора од стране јавног 
партнера. 
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15. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Човекова животна средина је скуп природних и створених вредности чији комплексни 
међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот. Заштита животне 
средине представља скуп активности и мера за спречавање загађења, смањивања и отклањања 
штете нанете животној средини и враћања живе и неживе природе у стање пре настанка штете. 
У систематском мониторингу праћења узајамног деловања ових процеса настаје велика 
количина нумеричких података и индикатора као репрезентативних вредности које су добијене 
из скупова тих података. Пример систематизовања индикатора приказом узајамног дејства 
људи и животне средине, којим се описује однос између узрока и последице проблема, 
развијен је од стране Европске агенције за животну средину (ЕЕА). Овај систем је познат као 
ДПСИР фрамеwорк (Д - Дривинг Форцес, П – Прессурес, С – Стате, И – Импацт, Р – Респонсе).  
 
Циљеви заштите животне средине су: 
 

•очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета екосистема 
•генофонда животињских и биљних врста 
•плодности земљишта 
•природних лепота и просторних вредности 
•културне баштине и добара које је створио човек 
•обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом 
природом 
•очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава 
•спречавање опасности и ризика по животну средину 

 
У неким замљама постоји пракса где се дан у години означи као да чистог ваздуха и тада се цела 
нација активира да учини нешто у циљу смањења штетних компонената. Светски дан чистог 
ваздуха обележава се 3. новембра, а овој акцији придружила се и Република Србија различитим 
пригодним манифестацијама. Заштита животне средине обухвата мере за: смањење буке, 
контроле воде, смањење штетних испусних гасова из индустриских постојења и промета, 
контролу квалитета прехрамбених производа, забране производње једињења која разграђују 
озонски омотач или негативно контаминирају постојеће екосистеме. 
 
Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС", бр. 36/09, 36/09, 72/09, 43/11- 
одлука УС и 14/16), дефинише да су правна и физичка лица дужна да у обављању својих 
делатности обезбеде рационално коришћење природних богатстава, да урачунају трошкове 
заштите животне средине у оквиру инвестиционих и производних трошкова, да примењују 
прописе, односно предузимају мере заштите животне средине, у складу са законом, као и да 
свако правно или физичко лице које својим незаконитим или неисправним активностима 
доводи до загађења животне средине одговара у складу са законом, дужано да отклони узрок 
загађења и последице директног или индиректног загађења животне средине. 
 
Такође, сва правна и физичка лица су обавезна да у обављању своје активности обезбеде 
заштиту животне средине и то: 
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1. применом и спровођењем прописа о заштити животне средине 
2. одрживим коришћењем природних ресурса, добара и енергије 
3. увођењем енергетски ефикаснијих технологија и коришћењем обновљивих 
природних ресурса 
4. употребом производа, процеса, технологија и праксе који мање угрожавају животну 
средину 
5. предузимањем мера превенције или отклањања последица угрожавања и штете по 
животну средину 
6. вођењем евиденције на прописани начин о потрошњи сировина и енергије, 
испуштању загађујућих материја и енергије, класификацији, карактеристикама и 
количинама отпада, као и о другим подацима и њихово достављање надлежним 
органима 
7. контролом активности и рада постројења који могу представљати ризик или 
проузроковати опасност по животну средину и здравље људи 
8. другим мерама у складу са законом. 

 
За загађивање животне средине одговорно правно и физичко лице које је незаконитим или 
неправилним деловањем омогућило или допустило загађивање животне средине, те Закон 
налаже да загађивач који својим чињењем или нечињењем проузрокује загађивање животне 
средине дужан је да, без одлагања, предузме мере утврђене планом заштите од удеса и 
санационим планом, односно да предузме неопходне мере ради смањења штета у животној 
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стању, обезбеди њихову сталну погонску и функционалну способност и безбедно коришћење у 
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законом и другим прописима. Сваке године до 20. септембра произвођач треба да  подноси 
извештај Граду Зајечару о припремљености производног система. 
 
За редовно одржавање, исправно функционисање и безбедно коришћење дистрибутивног 
система, као и његов развој у складу са потребама постојећих и будућих купаца, одговоран је 
дистрибутер топлотне енергије. Дистрибутер одржава и благовремено обавља ремонт и друге 
радове на термоенергетској опреми коју користи за обављање делатности, а у циљу несметаног 
функционисања система даљинског грејања.  
 
У складу са студијом ”Дрвна биомаса за пдрживу будућнст” коју је за потребе UNDP израдио 
Global Enviromental Facility ”Дрвна биомаса као енергија представља сунчеву енергију која се у 
биљци акумулира у процесу фотосинтезе. Изгарањем биомасе та се енергија ослобађа у облику 
топлотне енергије која се може користити за грејање или производњу електричне енергије. 
 
БИОМАСА ЈЕ ПРАКТИЧНО СО2 НЕУТРАЛНО ГОРИВО. 
 
Угљен диоксид који се ослобађа у процесу изгарања биомасе је у ствари онај СО2 који је биљка 
користила током животног циклуса, те га поново користи нова биљка (биомаса). Ово је један 
затворени круг, у коме је вишак СО2 у атмосфери сведен на минимум, што није случај приликом 
кориштења гаса, нафте или угља. 
 
Угљен диоксид који настаје у процесу сагоревања фосилних горива је у ствари „фосилни СО2“ 
који је апсорбован милионима година пре, те не може бити укључен у природни процес 
кружења материје и енергије данас. Као такав, он је„вишак“ и утиче на убрзан процес 
климатских промјена. 
 
Стога, може се сматрати да се применом предложене технологије и реализацијом овог пројекта 
смањује емисија СО2  за цео СО2 који настане произвпдњом енергије из угља. Како је тренутна 
производња топлотне енергије око 140.000 МWh, а да се процењује да се за производњу једног 
kWh емитује најмање око 1kg СО2, онда је процењује да ће се емисија СО2 смањити за најмање 
око 140.000 т СО2. 
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16. ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА 

Планирање времена реализације пројекта дефинише се као одвијање процеса реализације 
пројекта по појединим фазама и односи се на планирање и разраду времена реализације 
пројекта. Овим планирањем се анализира време потребно за реализацију пројекта, и утврђује 
термин завршетака, како појединих делова пројекта, тако и пројекат у целини. 
 

р.бр. Назив активности почетак активности  крај активности период 
трајања 

1. Иницијатива  за покретање поступка ЈПП 20.06.2022. 22.06.2022. 2 дана 

2. 
Одлука скупштине о започињању реализације поступка 
ЈПП 26.06.2022. 30.06.2022. 5 дана 

3. 
Решење о образовању стручног тима за спровођење 
поступка ЈПП 26.06.2022. 30.06.2022. 5 дана 

4. Прихватање предлога пројекта и припрема истог 30.06. 2022. 30.07.2022. 30 дана 

5. 
Упућивање Предлога пројекта Комисији за ЈПП и 
концесије 15.07.2022. 17.07.2022. 2 дана 

6. Процес издавања мишљења Комисије за ЈПП и концесије 17.07.2022.  17.10.2022. 90 дана 
8. Припрема тендерске документације 17.08.2022. 30.08.2022. 14 дана 

9. 
Процес избора приватног партнера укључујући време за 
подношење ЗЗЗП 30.08.2022. 30.11.2022. 90 дана 

10. 
Процес прегледа понуде и доношења одлуке о избору 
Приватног партнера 30.11.2022. 15.12.2022 30 дана 

11. Сагласност Скупштине општине на Јавни уговор 15.01.2023. 15.02.2023. 30 дана 
12. Закључивање и објављивање Јавног уговора 15.02.2023. 20.02.2023. 5 дана 

  УКУПНО  ДО ПОЧЕТКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 
  
  298 дана 

13. Припремни период и период имплементације 18 месеци   
14. Почетак вршења комплетне уговорене услуге 30 година  

  УКУПНО 

  
32 година 3 месеца и 28 дана  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. СЕПТЕМБАР 2022.      S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 32                СТРАНА |    249



Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности производње топлотне 
енергије на територији града Зајечара 

 

Page 75 of 75 
 

17. ЗАКЉУЧАК 

На основу  предлога пројекта, могуће је представити јавном телу, а затим анализирати и 
сачинити предлог за доношење предлога пројекта у складу са чланом 29. Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама.  
Доноси се закључак да је за јавна тела која немају довољно средстава и немају на располагању 
техничку експертизу за реализацију пројеката поверавања обављања комуналних и других 
делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета, односно чије се финансирање 
обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника услуга, ангажовање 
приватног партнера јесте најприхватљивије решење.  
Са становишта повећања нивоа услуге, овим пројектом се, пре свега, омогућава становништву 
нормално снабдевање топлотном енергијом за грејање стамбених и пословних објеката, 
повећава се сигурност снабдевања ових објеката топлотном енергијом и комфор крајњих 
корисника.  
Предметни пројекат је економско-финансијски оправдан и омогућиће смањење расхода, 
додатне приходе и остваривање директних и индиректних економских користи пре свега за 
Јавног партнера.  
Са техничко-грађевинског аспекта, реализација овог пројекта, одн. изградња новог постројења 
за производњу топлотном енергијом је неопходна и изводљива. 
Поред наведеног, овим пројектом се постижу и ефекти у заштити животне средине укидањем 
употребе фосилних горива, увођењем обновљивих извора енергије-биомасе као горива, 
повећањем енергетске ефикасности и смањењем емисије CO2. 
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 На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 

ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара ("Сл. 

лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној 20.09.2022. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о усвајању Извештаја о раду и пословању са извештајем о извршеној ревизији 
финансијских извештаја  Јавног комуналног предузећа "Паркирање, 

пројектовање и надзор" Зајечар за 2021. годину 
 

 

I 
 

 Усваја се Извештај о раду и пословању са извештајем о извршеној ревизији 

финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и 

надзор" Зајечар за 2021. годину, који је Одлуком бр. 724/2022 усвојио Надзорни 

одбор овог Јавног предузећа на седници одржаној 29.06.2022. год. а која је саставни 

део овог решења. 

 

                                                                      II 
 
              Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

 I број: 02-128/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 

15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 

Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 

20.09.2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности  на Одлуку о покрићу губитка 
 по годишњем извештају за 2021. годину Јавног комуналног предузећа 

 "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар   
 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о покрићу губитка по годишњем извештају за      

2021. годину Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" 

Зајечар, коју је под бројем 725/2022 усвојио Надзорни одбор овог Јавног предузећа, 

на седници одржаној 29.06.2022. године, а која је саставни део овог решења. 

 

                                                                      II 
 

                   Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

I број: 02- 129/2022 

У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                   Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 

15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 

Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 

20.09.2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности  на Одлуку о покрићу губитка 
 по годишњем извештају за 2021. годину Јавног комуналног предузећа 

 "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар   
 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о покрићу губитка по годишњем извештају за      

2021. годину Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" 

Зајечар, коју је под бројем 725/2022 усвојио Надзорни одбор овог Јавног предузећа, 

на седници одржаној 29.06.2022. године, а која је саставни део овог решења. 

 

                                                                      II 
 

                   Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

I број: 02- 129/2022 

У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                   Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 59. став 7. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10.) Статута Града Зајечара 

("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној 20.09.2022. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности  на прву измену програма пословања  
Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар за 2022. годину 

 

 

I 
 

 Даје се сагласност на прву измену програма пословања Јавног комуналног 

предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар за 2022. годину, коју је усвојио Надзорни 

одбор овог Јавног предузећа на седници одржаној 30.08.2022. године. 

 

                                                                      II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

 I број: 02-130/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 59. став 7. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10.) Статута Града Зајечара 

("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној 20.09.2022. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности  на прву измену програма пословања  
Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар за 2022. годину 

 

 

I 
 

 Даје се сагласност на прву измену програма пословања Јавног комуналног 

предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар за 2022. годину, коју је усвојио Надзорни 

одбор овог Јавног предузећа на седници одржаној 30.08.2022. године. 

 

                                                                      II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

 I број: 02-130/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 

 На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40.  тачка 12. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара је, 
на седници одржаној 20.09.2022.године,  донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању председника и чланова Надзорног одбора 

Јавног  комуналног предузећа "Тимок - одржавање" Зајечар 
 

   I   
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тимок - 
одржавање"  Зајечар: 
 - за председника 
  Иван Стојановић, дипл. инж.архитектуре из Зајечара, представник оснивача 
  
 - за чланове: 
 1.   Мирела Стаменковић, дипл.правник из Зајечара, представник оснивача 
 2. Јасмина Басалић, дипл. инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, 
представник запослених 
  

II  
 
 Именовањем председника и чланова Надзорног одбора престаје са радом  
Надзорни одбор овог предузећа који је Скупштина града Зајечара именовала 
Решењем I бр. 02-167/2018 од 25.07.2018. године (“Службени лист града Зајечара”, 
бр.34/18) и I бр.02-41/2019 од 15. марта 2019.године (“Службени лист града 
Зајечара”, бр.8/19).  

 
III 

 
  Oво Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 

IV 
 

 Решење доставити именованим, Јавном комуналном предузећу "Тимок - 
одржавање"  Зајечар и архиви. 

  
 

 I бр.02- 131/2022 
 У Зајечару, 20.09.2022.године.  
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
                  ПРЕДСЕДНИК 
                        Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 

ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. и тачка 62. Статута Града 

Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на 

седници одржаној 20.09.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о усвајању извештаја о пословању 
  Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар за период  

01.01.2021 - 31.12. 2021. године и коригованих финансијских извештаја  
Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар за 2021. годину 

 
 
I 
 

 Усваја се извештај о пословању, Јавног комуналног предузећа "Хигијена 

Зајечар" Зајечар, за период 01.01.2021 - 31.12. 2021. године, који је Одлуком број 

1/36-4 усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на 

седници одржаној 29.06.2022. године и кориговани финансијски извештај Јавног 

комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар за период 01.01. - 31.12. 2021. 

године, који се састоји од Биланса стања на дан 31.12.2021. године, Биланса успеха 

за период од 01.01. до 31.12.2021. године и Напомена уз финансијски извештај за 

период од 01.01. до 31.12.2021. године, које је Одлуком 1/36-2 од 29.06.2022. године, 

усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа, а који су саставни део 

овог решења. 

 

                                                                      II 
 
               Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 I број: 02- 132/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 

ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. и тачка 62. Статута Града 

Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на 

седници одржаној 20.09.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о усвајању извештаја о пословању 
  Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар за период  

01.01.2021 - 31.12. 2021. године и коригованих финансијских извештаја  
Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар за 2021. годину 

 
 
I 
 

 Усваја се извештај о пословању, Јавног комуналног предузећа "Хигијена 

Зајечар" Зајечар, за период 01.01.2021 - 31.12. 2021. године, који је Одлуком број 

1/36-4 усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на 

седници одржаној 29.06.2022. године и кориговани финансијски извештај Јавног 

комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар за период 01.01. - 31.12. 2021. 

године, који се састоји од Биланса стања на дан 31.12.2021. године, Биланса успеха 

за период од 01.01. до 31.12.2021. године и Напомена уз финансијски извештај за 

период од 01.01. до 31.12.2021. године, које је Одлуком 1/36-2 од 29.06.2022. године, 

усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа, а који су саставни део 

овог решења. 

 

                                                                      II 
 
               Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 I број: 02- 132/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 

15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 

Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 

20.09.2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности  на Одлуку о расподели добити 
 Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар  за 2021. годину 

 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку бр. 1/36-3 од 29.06.2022. године, о расподели 

добити Јавног комуналног  предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар, за 2021. годину, 

коју је усвојио Надзорни одбор овог Јавног предузећа.  

 

                                                                      II 
 

             Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

I број: 02- 145/2022 

У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                   Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 59. став 7. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10.) Статута Града Зајечара 

("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној 20.09.2022.године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности  на прву измену програма пословања  
Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар за 2022. годину 

 

 

I 
 

 Даје се сагласност на прву измену програма пословања Јавног комуналног 

предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар за 2022. годину, коју је усвојио Надзорни одбор 

овог Јавног предузећа на седници одржаној 29.07.2022. године. 

 

                                                                      II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

 I број: 02- 133/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 59. став 7. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10.) Статута Града Зајечара 

("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној 20.09.2022.године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности  на прву измену програма пословања  
Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар за 2022. годину 

 

 

I 
 

 Даје се сагласност на прву измену програма пословања Јавног комуналног 

предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар за 2022. годину, коју је усвојио Надзорни одбор 

овог Јавног предузећа на седници одржаној 29.07.2022. године. 

 

                                                                      II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

 I број: 02- 133/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 

 На основу члана 63. став 1. и став 2. и члана 65. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. и тачка 62. Статута Града 

Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, 

на седници одржаној 20.09.2022. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2021. годину, 
Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар  

 

 

I 
 

 Усваја се Годишњи извештај о пословању, за 2021. годину, Јавног комуналног 

предузећа "Водовод" Зајечар који је Одлуком бр. 1743/4, усвојио Надзорни одбор 

овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 28.06.2022. год. а који је 

саставни део овог решења. 

 

                                                                      II 
 
                 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

 I број: 02- 134/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 63. став 1. и став 2. и члана 65. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. и тачка 62. Статута Града 

Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, 

на седници одржаној  20.09.2022. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о усвајању Годишњег финансијског извештаја са мишљењем овлашћеног 
ревизора на финансијски извештај за 2021. годину, 
Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар  

 

 

I 
 

 Усваја се Годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног 

ревизора на финансијски извештај за 2021. годину, Јавног комуналног предузећа 

"Водовод" Зајечар који је Одлуком бр. 1743/2, усвојио Надзорни одбор овог Јавног 

комуналног предузећа на седници одржаној 28.06.2022. год. а који је саставни део 

овог решења. 

 

                                                                      II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

 I број: 02- 135/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 63. став 1. и став 2. и члана 65. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. и тачка 62. Статута Града 

Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, 

на седници одржаној  20.09.2022. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о усвајању Годишњег финансијског извештаја са мишљењем овлашћеног 
ревизора на финансијски извештај за 2021. годину, 
Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар  

 

 

I 
 

 Усваја се Годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног 

ревизора на финансијски извештај за 2021. годину, Јавног комуналног предузећа 

"Водовод" Зајечар који је Одлуком бр. 1743/2, усвојио Надзорни одбор овог Јавног 

комуналног предузећа на седници одржаној 28.06.2022. год. а који је саставни део 

овог решења. 

 

                                                                      II 
 
 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

 I број: 02- 135/2022 

 У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

          

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 

15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. и тачка 62. Статута Града Зајечара ("Сл. лист 

Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 

20.09.2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности  на Одлуку о начину покрића губитка 
 Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар  за 2021. годину 

 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комуналног  

предузећа "Водовод" за 2021. годину, коју је Одлуком број 1743 усвојио Надзорни 

одбор овог  Јавног предузећа, на седници одржаној 28.06.2022. године а која је 

саставни део овог решења. 

 

                                                                      II 
 

              Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

I број: 02- 136/2022 

У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
                       П Р Е Д С Е Д Н И К  

                                                         Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 

15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. и тачка 62. Статута Града Зајечара ("Сл. лист 

Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 

20.09.2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности  на Одлуку о начину покрића губитка 
 Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар  за 2021. годину 

 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комуналног  

предузећа "Водовод" за 2021. годину, коју је Одлуком број 1743 усвојио Надзорни 

одбор овог  Јавног предузећа, на седници одржаној 28.06.2022. године а која је 

саставни део овог решења. 

 

                                                                      II 
 

              Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 

 

 

I број: 02- 136/2022 

У Зајечару, 20.09.2022. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
                       П Р Е Д С Е Д Н И К  

                                                         Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/18 и 111/21 – 
др. закон), члана 28. став 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 
30/2016 – испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 20.09.2022. године, донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ                                                                                             

МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” ЗАЈЕЧАР 
 
 
I 

 
  
 Даје се сагласност на Статут Матичне библиотеке “Светозар Марковић” 
Зајечар, Дел. бр. 389, који је донео Управни одбор Матичне библиотеке “Светозар 
Марковић” Зајечар на седници одржаној дана 06.07.2022. године. 
 
 

II 
 
  
 Ово решење објавити у „Службеном  листу града Зајечара”. 
 
 
 
I бр. 02- 137/2022 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 
                                                                           

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                  Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/18 и 111/21 – 
др. закон), члана 28. став 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 
30/2016 – испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 20.09.2022. године, донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ                                                                                             

МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” ЗАЈЕЧАР 
 
 
I 

 
  
 Даје се сагласност на Статут Матичне библиотеке “Светозар Марковић” 
Зајечар, Дел. бр. 389, који је донео Управни одбор Матичне библиотеке “Светозар 
Марковић” Зајечар на седници одржаној дана 06.07.2022. године. 
 
 

II 
 
  
 Ово решење објавити у „Службеном  листу града Зајечара”. 
 
 
 
I бр. 02- 137/2022 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 
                                                                           

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                  Стефан Занков,с.р. 

 На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона 
и 83/2014 - др. закон),  члана 34. став 2. и члана 35. Закона о култури ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и чланa 40. став 
1. тачка 13) Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 20.09.2022. године, донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ  НАРОДНО 
ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ “ЗОРАН 

РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ 
 

I 
 Владимиру Ђуричићу, дипл. економисти, ПРЕСТАЈЕ функција директора 
Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран 
Радмиловић” у Зајечару, даном доношења овог решења.  

II 
 Владимир Ђуричић, дипл. економиста,  ИМЕНУЈЕ СЕ за директора 
Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран 
Радмиловић” у Зајечару, на период од четири године, даном доношења овог 
решења. 

III 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 18. став 1. Закона о јавним службама, прописано је да директора 
установе именује и разрешава оснивач. 
 Чланом 34. став 2. Закона о култури, прописано је да директора установе 
именује и разрешава оснивач.  
 Чланом 35., истог закона, прописано је да се директор установе чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе, именује на основу претходно спроведеног јавног 
конкурса, на период од четири године и да може бити поново именован, као и 
процедура расписивања и спровођења конкурса за избор директора установе, коју 
спроводи Управни одбор установе. 
 Ставом 9., истог члана, прописано је да Управни одбор установе обавља 
разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од 
дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе 
кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа садржи мишљење управног одбора о 
стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о 
обављеном разговору 
 Ставом 10., истог члана, прописано је да оснивач именује директора установе 
са Листе. 
 Чланом 40. став 1. тачка 13) Статута града Зајечара прописано је, између 
осталог, да Скупштина града, у складу са законом, именује и разрешава директора 
установе чији је оснивач. 
  
 По расписивању конкурса за избор директора Установе Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару и спровођењу 
процедуре прописане Законом и Статутом, с обзиром на чињеницу да директору 
истиче четворогодишњи мандат, Управни одбор Установе сачинио је Предлог листе 
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кандидата у којој је констатовано да је само једно лице поднело кандидатуру за 
директора Установе, и то тренутни директор Владимир Ђуричић, као и да је поднета 
документација потпуна и благовремена и да кандидат испуњава услове конкурса.  
 Са наведеним кандидатом, чланови Управног одбора Установе обавили су 
разговор  дана 18.08.2022. године и донели Мишљење да Владимир Ђуричић има 
неопходна знања, квалификације и искуства за вршење функције директора, као и и 
да је Програм рада, који је образложио, добар. С тога је Управни одбор Установе 
доставио Оснивачу писани Предлог да се за директора Установе Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару именује 
Владимир Ђуричић. 
 Владимир Ђуричић је рођен 1961. године у Кладову. Основну школу и 
гимназију Владимир Ђуричић је завршио у Неготину, први степен Правног факултета 
завршио је на Нишком универзитету где је стекао звање Правник, а уз рад је 
завршио и Факултет за трговину и банкарство БК Универзитета и стекао звање 
дипломирани економиста. Највећи део радног века провео је у Неготину и Зајечару 
на пословима у области културе и информисања. За свој рад је више пута 
награђиван, између осталих и Септембарском наградом СО Неготин.  
 Каријеру је започео 1987. године као новинар, а потом као директор Дома 
културе Стеван Мокрањац у Неготину. Од 2005. године прелази у Зајечар где обавља 
функцију саветника градоначелника за културу и медије, а потом је именован за 
управника Позоришта Зоран Радмиловић у Зајечару, све до 2013. године. У том 
периоду је вршио и фунцију директора Фестивала Дани Зорана Радмиловића. Данас 
ради на месту директора Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за 
културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару. 
 
 На основу напред наведеног, Градско веће града Зајечара је разматрало и 
утврдило предлог решења да се Владмир Ђуричић именује за директора Установе 
Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у 
Зајечару и предлаже Скупштини града Зајечара да донесе Решење о престанку 
функције и именовању директора Установе Народно позориште Тимочке Крајине – 
Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, као у Предлогу. 
     
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко поште.  
 
 Решење доставити: именованом, Установи Народно позориште Тимочке 
Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Одељењу за  привреду 
и друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
 
I број: 02-138/2022 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                          Стефан Занков,с.р. 
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кандидата у којој је констатовано да је само једно лице поднело кандидатуру за 
директора Установе, и то тренутни директор Владимир Ђуричић, као и да је поднета 
документација потпуна и благовремена и да кандидат испуњава услове конкурса.  
 Са наведеним кандидатом, чланови Управног одбора Установе обавили су 
разговор  дана 18.08.2022. године и донели Мишљење да Владимир Ђуричић има 
неопходна знања, квалификације и искуства за вршење функције директора, као и и 
да је Програм рада, који је образложио, добар. С тога је Управни одбор Установе 
доставио Оснивачу писани Предлог да се за директора Установе Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару именује 
Владимир Ђуричић. 
 Владимир Ђуричић је рођен 1961. године у Кладову. Основну школу и 
гимназију Владимир Ђуричић је завршио у Неготину, први степен Правног факултета 
завршио је на Нишком универзитету где је стекао звање Правник, а уз рад је 
завршио и Факултет за трговину и банкарство БК Универзитета и стекао звање 
дипломирани економиста. Највећи део радног века провео је у Неготину и Зајечару 
на пословима у области културе и информисања. За свој рад је више пута 
награђиван, између осталих и Септембарском наградом СО Неготин.  
 Каријеру је започео 1987. године као новинар, а потом као директор Дома 
културе Стеван Мокрањац у Неготину. Од 2005. године прелази у Зајечар где обавља 
функцију саветника градоначелника за културу и медије, а потом је именован за 
управника Позоришта Зоран Радмиловић у Зајечару, све до 2013. године. У том 
периоду је вршио и фунцију директора Фестивала Дани Зорана Радмиловића. Данас 
ради на месту директора Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за 
културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару. 
 
 На основу напред наведеног, Градско веће града Зајечара је разматрало и 
утврдило предлог решења да се Владмир Ђуричић именује за директора Установе 
Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у 
Зајечару и предлаже Скупштини града Зајечара да донесе Решење о престанку 
функције и именовању директора Установе Народно позориште Тимочке Крајине – 
Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, као у Предлогу. 
     
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко поште.  
 
 Решење доставити: именованом, Установи Народно позориште Тимочке 
Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Одељењу за  привреду 
и друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
 
I број: 02-138/2022 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                          Стефан Занков,с.р. 

 На основу члана 41. став 1. тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним ситуацијама („Сл гласник РС“, број 87/2018), а у вези члана 
5. Уредбе о саставу, начину и организацији рада Штабова за ванредне ситуације 
(„Сл. гласник РС“, број 27/2020) и члана 40. став 1. тачка 41. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, број 04/2019 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 20.09.2022. године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 
 О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 40/2021 и 70/2021), члан 2. став 1. тачка. 4. подтачка 12. 
мења се и гласи: 
 
„Никола Шарчевић, технички директор ЈКП „Водовод“ Зајечар; 
 

Члан 2.  
  

 У Одлуци о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 40/2021и 70/2021 ), члан 2. став 1. тачка. 4. подтачка 13. 
мења се и гласи: 
 
„Светислав Николић, начелник Одељења полиције Полицијске управе Зајечар;“ 
 

Члан 3.  
 

 У свему осталом Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације града 
Зајечара  („Сл. лист града Зајечара“, бр. 40/2021 и 70/2021) остаје непромењена. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Зајечара“. 
 

Члан 5. 
 

 Одлуку доставити именованима, стручној служби Штаба и архиви. 
 
 I бр. 011-30/2022 
У Зајечару, 20.09.2022.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
                            Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117. став 3. тачка 7) а у вези са 
чланом 116. став 9. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 
6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара (“Службени 
лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 20.09.2022. године, донела је 
  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

МЕДИЦИНСКЕ  ШКОЛЕ  У ЗАЈЕЧАРУ 
 

 
 I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Медицинске школе у Зајечару, 
Предраг Ристић, представник локалне самоуправе, због неспојивости ове функције 
са функцијом одборника коју обавља у Скупштини града Зајечара. 
            
 II ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Медицинске школе у Зајечару, Данијела 
Ристић, представник локалне самоуправе. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  
 Чланом 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је, између осталог, да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе као и да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања, а у ставу 9. 
тачка 3) да за члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано 
лице чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у 
органу управљања у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба 
интереса при вршењу јавних функција 
 Чланом 117. став 3. тачка 7) истог Закона прописано је да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове, у 
случају да наступи услов из члана 116. став 9. овог закона.  
 Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је, да 
Скупштина града, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом и 
овим статутом. 
 Скупштина града Зајечара, Решењем I број 02-36/2020 од 16.03.2020. године, 
именовала је Школски одбор Медицинске школе у Зајечару, којим је, као 
представника локалне самоуправе, именовала и Предрага Ристића за члана 
Школског одбора те Школе. 
 Како Предраг Ристић обавља функцију Одборника у Скупштини града 
Зајечара, која је неспојива са обављањем послова у органу управљања, у складу са 
законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција,  
наступио је услов из члана 116. став 9. овог закона и стекли су се услови за његово 
разрешење. 
 Овлашћени предлагач, у поступку предлагања новог кандидата, прибавио је 
Извештај из казнене евиденције МУП-а И број: 235-1/2615/22 од 20.06.2022. године. 
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 На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117. став 3. тачка 7) а у вези са 
чланом 116. став 9. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 
6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара (“Службени 
лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 20.09.2022. године, донела је 
  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

МЕДИЦИНСКЕ  ШКОЛЕ  У ЗАЈЕЧАРУ 
 

 
 I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Медицинске школе у Зајечару, 
Предраг Ристић, представник локалне самоуправе, због неспојивости ове функције 
са функцијом одборника коју обавља у Скупштини града Зајечара. 
            
 II ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Медицинске школе у Зајечару, Данијела 
Ристић, представник локалне самоуправе. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  
 Чланом 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је, између осталог, да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе као и да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања, а у ставу 9. 
тачка 3) да за члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано 
лице чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у 
органу управљања у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба 
интереса при вршењу јавних функција 
 Чланом 117. став 3. тачка 7) истог Закона прописано је да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове, у 
случају да наступи услов из члана 116. став 9. овог закона.  
 Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је, да 
Скупштина града, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом и 
овим статутом. 
 Скупштина града Зајечара, Решењем I број 02-36/2020 од 16.03.2020. године, 
именовала је Школски одбор Медицинске школе у Зајечару, којим је, као 
представника локалне самоуправе, именовала и Предрага Ристића за члана 
Школског одбора те Школе. 
 Како Предраг Ристић обавља функцију Одборника у Скупштини града 
Зајечара, која је неспојива са обављањем послова у органу управљања, у складу са 
законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција,  
наступио је услов из члана 116. став 9. овог закона и стекли су се услови за његово 
разрешење. 
 Овлашћени предлагач, у поступку предлагања новог кандидата, прибавио је 
Извештај из казнене евиденције МУП-а И број: 235-1/2615/22 од 20.06.2022. године. 
 
   

 Овим Решењем предлаже се разрешење Предрага Ристића, члана Школског 
одбора Медицинске школе у Зајечару, као и именовање Данијеле Ристић из Зајечара, 
више стоматолошке сестре, рођене 1985. године, за члана Школског одбора који ће 
га заменити. 
 
 На основу напред изложеног, а с обзиром да код предложе кандидаткиње не 
постоје законске сметње за именовање, Градско веће града Зајечара је утврдило 
Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Медицинске 
школе у Зајечару и предлаже Скупштини града Зајечара да исти усвоји.   
 
  
 Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни 
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје 
Управном суду у Београду непосредно или преко поште. 
  
 Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“ и доставити: 
именованима, Медицинској школи у Зајечару, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града Зајечара. 
 
 
 
I број:02-139/2022 
 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 

 
    СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
   
             ПРЕДСЕДНИК 
                   Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 144. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", 
бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута 
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 20.09.2022. године, доноси 
 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

 У Решењу Скупштине града Зајечара I број 02-104/2022 од 22.06.2022. године, 
којим се разрешавају и именују чланови Школског одбора Школе за основно и 
средње образовање "Јелена Мајсторовић" у Зајечару, у тачки I диспозитива решења,  
исправља се грешка у писању, тако да уместо: 
 
  „4. Валентина Ракић, представник запослених,“  
 
треба да стоји:  
 
 “4. Нина Паунковић, представник запослених,“ 
  
 Решење о исправци почиње да производи правна дејства од када и решење 
које се исправља. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

  
 Члан 144. Закона о општем управном поступку прописује да орган увек може 
да исправи своје решење или његове оверене преписе и уклони грешке у именима 
или бројевима, писању или рачунању и друге очигледне нетачности, као и да  
решење о исправци почиње да производи правна дејства од када и решење које се 
исправља.  
 
 Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да 
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и 
овим статутом. 
 
 Скупштина града Зајечара, донела је решење I број 02-104/2022 од 22.06.2022. 
године којим се разрешавају и именују чланови Школског одбора Школе за основно и 
средње образовање "Јелена Мајсторовић" у Зајечару. 
 Скупштина града Зајечара је утврдила да је при изради овог решења дошло до 
грешке у писању, па се врши његова исправка и то: у тачки I диспозитива решења, 
исправља се грешка у писању, тако да уместо: „4. Валентина Ракић, представник 
запослених,“ треба да стоји: “4. Нина Паунковић, представник запослених,''. 
 
 У складу са чланом 144. Закона о општем управном поступку предвиђено је да 
Решење о исправци почиње да производи правна дејства од када и решење које се 
исправља.  
  
 Узимајући у обзир све горе наведено, донето је решење као у диспозитиву.  
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 На основу члана 144. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", 
бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута 
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 20.09.2022. године, доноси 
 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

 У Решењу Скупштине града Зајечара I број 02-104/2022 од 22.06.2022. године, 
којим се разрешавају и именују чланови Школског одбора Школе за основно и 
средње образовање "Јелена Мајсторовић" у Зајечару, у тачки I диспозитива решења,  
исправља се грешка у писању, тако да уместо: 
 
  „4. Валентина Ракић, представник запослених,“  
 
треба да стоји:  
 
 “4. Нина Паунковић, представник запослених,“ 
  
 Решење о исправци почиње да производи правна дејства од када и решење 
које се исправља. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

  
 Члан 144. Закона о општем управном поступку прописује да орган увек може 
да исправи своје решење или његове оверене преписе и уклони грешке у именима 
или бројевима, писању или рачунању и друге очигледне нетачности, као и да  
решење о исправци почиње да производи правна дејства од када и решење које се 
исправља.  
 
 Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да 
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и 
овим статутом. 
 
 Скупштина града Зајечара, донела је решење I број 02-104/2022 од 22.06.2022. 
године којим се разрешавају и именују чланови Школског одбора Школе за основно и 
средње образовање "Јелена Мајсторовић" у Зајечару. 
 Скупштина града Зајечара је утврдила да је при изради овог решења дошло до 
грешке у писању, па се врши његова исправка и то: у тачки I диспозитива решења, 
исправља се грешка у писању, тако да уместо: „4. Валентина Ракић, представник 
запослених,“ треба да стоји: “4. Нина Паунковић, представник запослених,''. 
 
 У складу са чланом 144. Закона о општем управном поступку предвиђено је да 
Решење о исправци почиње да производи правна дејства од када и решење које се 
исправља.  
  
 Узимајући у обзир све горе наведено, донето је решење као у диспозитиву.  
   

 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и 
против истог жалба није допуштена, већ се може покренути управни спор тужбом 
пред Управним судом, у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се подноси 
у два примерка, с примерком оспореног решења у оригиналу или препису. 
  
 Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити: 
именованима, Школи за основно и средње образовање "Јелена Мајсторовић" у 
Зајечару, Одељењу за привреду и друштвене делатности Градске управе града 
Зајечара и архиви Скупштине града Зајечара. 
 
 
I број 02-140/2022 
 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
   

               ПРЕДСЕДНИК 
                      Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 40. став 1.тачка 60.Статута Града Зајечара (''Сл.лист Града 
Зајечара'', бр.4/19 и 67/21) и члана 17. став 1. Одлуке о јавним признањима Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 23/22), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 20.09.2022. године, донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 
I 
 
 

  Октобарска награда Града Зајечара за 2022. годину, додељује се: 
 
 
 1. Срђану Пешићу из Звездана, за постигнуте  резултате у области спорта. 
  
 2.  Ненаду Петковићу из Вражогрнца, за постигнуте резултате у очувању и 
неговању народног стваралаштва у области културе. 
  
 3. Основној школи „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару, за  допринос 
развоју образовања. 
 

II 
 
 

 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
I број:02-141/2022 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 
 

            ПРЕДСЕДНИК 
         Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 40. став 1.тачка 60.Статута Града Зајечара (''Сл.лист Града 
Зајечара'', бр.4/19 и 67/21) и члана 17. став 1. Одлуке о јавним признањима Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 23/22), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 20.09.2022. године, донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 
I 
 
 

  Октобарска награда Града Зајечара за 2022. годину, додељује се: 
 
 
 1. Срђану Пешићу из Звездана, за постигнуте  резултате у области спорта. 
  
 2.  Ненаду Петковићу из Вражогрнца, за постигнуте резултате у очувању и 
неговању народног стваралаштва у области културе. 
  
 3. Основној школи „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару, за  допринос 
развоју образовања. 
 

II 
 
 

 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
I број:02-141/2022 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 
 

            ПРЕДСЕДНИК 
         Стефан Занков,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 Одлуком о јавним признањима Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", 
број 23/22), утврђена су јавна признања која се додељују на свечаној академији 
поводом обележавања Дана Града, 6.октобра, и то: звање “Почасни грађанин 
Зајечара“, Октобарска награда Града Зајечара, Награда  Града Зајечара „Никола 
Пашић“, Награда  Града Зајечара „Хајдук Вељко“, Награда Града Зајечара „Светозар 
Марковић“и Повеља. 
 Октобарска награда Града Зајечара, додељује се појединцима, удружењима, 
клубовима, друштвима, месним заједницама и другим организацијама за постигнуте 
резултате у свим областима привредног и друштвеног живота у Граду, а који 
представљају значајан допринос развоју Града Зајечара или његовој афирмацији у 
земљи и иностранству. Награда се може доделити физичком или правном лицу које 
има пребивалиште, односно седиште на територији Града Зајечара. 
 Решење о додељивању јавних признања доноси Скупштина града, на предлог 
Одбора за избор и именовања, награде и признања. Годишње се могу доделити 
највише три Октобарске награде.  
 Одбор за избор и именовања, награде и признања, преко локалних средстава 
јавног информисања и званичне презентације Града Зајечара, упутио је јавни позив 
свим физичким и правним лицима да, до 31.08.2022. године, могу поднети предлоге 
за доделу јавних признања, а јавним предузећима, установама, државним органима 
и организацијама, послати су и писани позиви за подношење предлога за доделу 
јавних признања града Зајечара.  
 Одбору су, у предвиђеном року, предложени следећи кандидати за доделу 
Октобарске награде Града Зајечара:  
 
а) Појединци 
 
Ред 
бр. 

К а н д и д а т П р е д л а г а ч 

1. Срђан Пешић, спортиста        Спортско удружење „“GYM XTREME“, Зајечар 
2. Марија Бланић,учитељица  

ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ 
Немања Вукадиновић.члан Школског одбора 

ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ 
3.  ДушанЂорђевић, наставник 

харм.ОМШ “Стеван Мокрањац“ 
Марија Радуловић, наставница солфеђа 

ОМШ “Стеван Мокрањац“ 
4. Слободанка Станковић Петровић, 

професорка енглеског језика 
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ 

Викторија Варат Радисављевић, из Зајечара 

5. Проф.Милан А.Недељковић 
 

Одељење инванз.кардиологије  
Здравственог центра Зајечар 

6. Ненад Петковић,умет.руководилац КУД“ Слога“ 
 
б) Правна лица 
 
Ред 
бр. 

К а н д и д а т П р е д л а г а ч 

1.    ОШ“Љубица Радосављевић Нада“  Владимир Глишић, новинар  РТС-а 
2.                ОШ „Хајдук Вељко“ Маријана Здравковић,родитељ деце која 
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Ред 
бр. 

К а н д и д а т П р е д л а г а ч 

похађају ОШ“Хајдук Вељко“ 
3.                 ОШ“Љуба Нешић“        Директор   ОШ“Љуба Нешић“ 
4.                  КУД „Пензионер“ Одред извиђача „Ђорђе Симеоновић“ 

 
  
 Одбор је, на седници одржаној 12.09.2022.године, утврдио предлог да се 
Октобарска награда Града Зајечара за 2022. годину, додели:  
 
 1. Срђану Пешићу из Звездана, за постигнуте резултате у области спорта. 
Срђан Пешић је рођен 26.08.1986.године у Зајечару. Основну школу је завршио у 
Звездану, а средњу техничку у Зајечару. Запослен је у Фабрици каблова у Зајечару. 
Након завршетка војног рока почео је да се активно бави бодибилдингом и да 
постиже све боље резултате, најпре као појединац, а од 2012.године, и као члан 
репрезентације Србије. Током своје досадашње спортске каријере био је успешан и 
остварио је изузетне резултате. У 2022. години, постао је вицешампион света на 
Светском првенству у Словенији, вицешампион Европе на Европском првенству у 
Немачкој и шампион Балканског првенства. Уназад годинама је освајао највећа 
европска и светска такмичења. World Gold Cup, две бронзе са балканских 
првенстава; треће место на Diamond Cup-у; државни је првак  а и редовно је освајао 
награде на такмичењима широм Србије. Својим изузетним резултатима и спортским 
понашањем, допринео је развоју овог спорта  и достојно представио Град Зајечар у 
земљи и иностранству. 
 
 2. Ненаду Петковићу из Вражогрнца, за постигнуте резултате у очувању и 
неговању народног стваралаштва у области културе. Уметнички је  руководилац и 
кореограф КУД „Слога“ из Вражогрнца, више од тридесет година. Чланове овог 
Културно уметничког друштва је својим радом успео да одведе на велики број 
смотри и сабора народног стваралаштва, како у земљи, тако и у иностранству, са 
којих су се враћали са признањима и наградама. Бугарска, Грчка, Италија, 
Република Српска, само су неке од земаља где је благо културне баштине Тимочке 
крајине, Града Зајечара и Вражогрнца презентовано достојанствено и са великим 
успехом. Један је од иницијатора да се смотра народних обичаја „Вражогрначки 
точак“ поново покрене, након петнаестогодишње паузе. Мало је познавалаца 
традиције, песме, игре и обичаја као што је он. На својим наступима КУД “Слога“ 
представља традицију свога краја на аутентичан и оригиналан начин, без 
стилизације у песми и игри, зашта је добио многе похвале од познатих 
етномузиколога и етнокореолога широм Србије. Руководилац је и Градског 
фолклорног ансамбла „ЗО-РА“. 
 Оно што га краси јесте упорност и жеља за успехом и јака воља, као и љубав 
са којом ради као аматер, али и подршка коју има, како од чланова Савета Месне 
заједнице Вражогрнац, тако и од родитеља деце која су чланови овог друштва. 
Један је од ретких аматера у култури који  са таквом жељом и љубављу обављају 
свој посао и за њега се слободно може рећи да је цео свој живот посветио очувању и 
неговању народног стваралаштва и да је својим ентузијазмом, прегалаштвом и 
жељом за радом допринео афирмацији Града Зајечара у земљи и иностранству. 
  
 3. Основној школи „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару, за допринос 
развоја образовања. 
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К а н д и д а т П р е д л а г а ч 

похађају ОШ“Хајдук Вељко“ 
3.                 ОШ“Љуба Нешић“        Директор   ОШ“Љуба Нешић“ 
4.                  КУД „Пензионер“ Одред извиђача „Ђорђе Симеоновић“ 

 
  
 Одбор је, на седници одржаној 12.09.2022.године, утврдио предлог да се 
Октобарска награда Града Зајечара за 2022. годину, додели:  
 
 1. Срђану Пешићу из Звездана, за постигнуте резултате у области спорта. 
Срђан Пешић је рођен 26.08.1986.године у Зајечару. Основну школу је завршио у 
Звездану, а средњу техничку у Зајечару. Запослен је у Фабрици каблова у Зајечару. 
Након завршетка војног рока почео је да се активно бави бодибилдингом и да 
постиже све боље резултате, најпре као појединац, а од 2012.године, и као члан 
репрезентације Србије. Током своје досадашње спортске каријере био је успешан и 
остварио је изузетне резултате. У 2022. години, постао је вицешампион света на 
Светском првенству у Словенији, вицешампион Европе на Европском првенству у 
Немачкој и шампион Балканског првенства. Уназад годинама је освајао највећа 
европска и светска такмичења. World Gold Cup, две бронзе са балканских 
првенстава; треће место на Diamond Cup-у; државни је првак  а и редовно је освајао 
награде на такмичењима широм Србије. Својим изузетним резултатима и спортским 
понашањем, допринео је развоју овог спорта  и достојно представио Град Зајечар у 
земљи и иностранству. 
 
 2. Ненаду Петковићу из Вражогрнца, за постигнуте резултате у очувању и 
неговању народног стваралаштва у области културе. Уметнички је  руководилац и 
кореограф КУД „Слога“ из Вражогрнца, више од тридесет година. Чланове овог 
Културно уметничког друштва је својим радом успео да одведе на велики број 
смотри и сабора народног стваралаштва, како у земљи, тако и у иностранству, са 
којих су се враћали са признањима и наградама. Бугарска, Грчка, Италија, 
Република Српска, само су неке од земаља где је благо културне баштине Тимочке 
крајине, Града Зајечара и Вражогрнца презентовано достојанствено и са великим 
успехом. Један је од иницијатора да се смотра народних обичаја „Вражогрначки 
точак“ поново покрене, након петнаестогодишње паузе. Мало је познавалаца 
традиције, песме, игре и обичаја као што је он. На својим наступима КУД “Слога“ 
представља традицију свога краја на аутентичан и оригиналан начин, без 
стилизације у песми и игри, зашта је добио многе похвале од познатих 
етномузиколога и етнокореолога широм Србије. Руководилац је и Градског 
фолклорног ансамбла „ЗО-РА“. 
 Оно што га краси јесте упорност и жеља за успехом и јака воља, као и љубав 
са којом ради као аматер, али и подршка коју има, како од чланова Савета Месне 
заједнице Вражогрнац, тако и од родитеља деце која су чланови овог друштва. 
Један је од ретких аматера у култури који  са таквом жељом и љубављу обављају 
свој посао и за њега се слободно може рећи да је цео свој живот посветио очувању и 
неговању народног стваралаштва и да је својим ентузијазмом, прегалаштвом и 
жељом за радом допринео афирмацији Града Зајечара у земљи и иностранству. 
  
 3. Основној школи „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару, за допринос 
развоја образовања. 
  

 У 2022. години, Основна школа „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару, је 
напунила 50. година постојања и рада. Ученици и наставници ове Образовно-
васпитне установе су годинама, кроз бројне активности и учешће на такмичењима из 
наставних предмета, достојно и успешно репрезентовали Школу и Град Зајечар, како 
у Србији, тако и ван граница наше земље. Поменимо само „Еразмус +“ програм 
Европске Уније, где је школа препозната на основу пројеката у међународним 
оквирима, као установа са квалитетном наставом. Затим, огроман успех ученице 
Жељане Николић на финалном Међународном такмичењу из енглеског језика „Hippo 
2022“, које је одржано у Венецији, маја ове године, а Марија Бланић, учитељица, 
добитница је признања-титуле најбољег наставника бивше Југославије, на 
4.међународној конференцији „Свијет образовања брише границе“ која је одржана у 
мају ове године у Сарајеву. Такође, велики је број диплома, захвалница и 
похвалница које су ученици и наставници ове Школе редовно освајали на 
општинском, окружном и републичком рангу такмичења из различитих наставних 
дисциплина.  
  Реализујући образовно-васпитне и бројне друштвене активности, као и 
учешћем у пројектима мобилности и сарадње ученика и наставника у више земаља 
Европе, ова Школа је допринела афирмацији нашег Града у земљи и иностранству. 
   
  
  

ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 
 

         ПРЕДСЕДНИЦА 
                                                                                         Ивана Орчић Глигуроска 

20. СЕПТЕМБАР 2022.      S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 32                СТРАНА |    389



 
 На основу члана 40. став 1.тачка 60.Статута Града Зајечара (''Сл.лист Града 
Зајечара'', бр.4/19 и 67/21) и члана 17. став 1. Одлуке о јавним признањима Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 23/22), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 20.09.2022.године, донела је 
 
 
 

 
                                                            Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ  НАГРАДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
„ХАЈДУК ВЕЉКО“ У 2022.ГОДИНИ 

 
 
 

                                                                     I 
 
 

 Награда Града Зајечара “Хајдук Вељко“ у 2022. години, додељује се, и то: 
   
  
 1.Саши Лалићу, млађем воднику ватрогасцу из Зајечара, за несебично 
ангажовање и учињени подвиг приликом спасавања детета које је упало у  шахт. 
  
 2.Андрији Трифуновићу, млађем воднику ватрогасцу из Зајечара, за 
несебично ангажовање  и учињени подвиг приликом спасавања детета које је упало у 
шахт. 
    3.Постхумно, пок.Ивану Ђурђевцу,млађем воднику полиције из Зајечара, за 
несебично ангажовање и исказану храброст приликом спасавања људских живота. 
   
 
                                                                    II 
 

 
 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
 
 
 
I број: 02-142/2022 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 
 

           ПРЕДСЕДНИК 
                            Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 40. став 1.тачка 60.Статута Града Зајечара (''Сл.лист Града 
Зајечара'', бр.4/19 и 67/21) и члана 17. став 1. Одлуке о јавним признањима Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 23/22), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 20.09.2022.године, донела је 
 
 
 

 
                                                            Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ  НАГРАДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
„ХАЈДУК ВЕЉКО“ У 2022.ГОДИНИ 

 
 
 

                                                                     I 
 
 

 Награда Града Зајечара “Хајдук Вељко“ у 2022. години, додељује се, и то: 
   
  
 1.Саши Лалићу, млађем воднику ватрогасцу из Зајечара, за несебично 
ангажовање и учињени подвиг приликом спасавања детета које је упало у  шахт. 
  
 2.Андрији Трифуновићу, млађем воднику ватрогасцу из Зајечара, за 
несебично ангажовање  и учињени подвиг приликом спасавања детета које је упало у 
шахт. 
    3.Постхумно, пок.Ивану Ђурђевцу,млађем воднику полиције из Зајечара, за 
несебично ангажовање и исказану храброст приликом спасавања људских живота. 
   
 
                                                                    II 
 

 
 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
 
 
 
I број: 02-142/2022 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 
 

           ПРЕДСЕДНИК 
                            Стефан Занков,с.р. 
 

 
 На основу члана 40. став 1.тачка 60.Статута Града Зајечара (''Сл.лист Града 
Зајечара'', бр.4/19 и 67/21) и члана 17. став 1. Одлуке о јавним признањима Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 23/22), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 20.09.2022. године, донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЛИ  НАГРАДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У 2022.ГОДИНИ 
 
 
 

                                                                     I 
 
 

 Награда Града Зајечара “Светозар Марковић“ у 2022. години, постхумно се 
додељује пок.Томиславу Мијовићу,књижевнику из Зајечара, за изузетан допринос у 
области развоја културе. 
 
  
 
 
                                                                    II 

 
 Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
 
 
 
I број: 02-143/2022 
У Зајечару, 20.09.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 
 

           ПРЕДСЕДНИК 
                            Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 40. став 1.тачка 60.Статута Града Зајечара (''Сл.лист Града 
Зајечара'', бр.4/19 и 67/21) и члана 17. став 1. Одлуке о јавним признањима Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 23/22), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 20.09.2022. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉА У 2022. ГОДИНИ 

 
 
 
I 
 

 Повеља за 2022. годину, као признање за постигнуте резултате и подстрек за 
још већа залагања, додељује се: 
 
 1. Василију Станковићу, ученику Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ 
у Зајечару, за постигнуте резултате на такмичењима у свирању на хармоници. 
 2. Милици Радуловић, ученици Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у 
Зајечару, за постигнуте резултате на такмичењима у свирању на  хармоници. 
 3. Лазару Јовановићу, ученику Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у 
Зајечару, за постигнуте резултате на такмичењима у свирању на  хармоници. 
 4. Жељани Николић, ученици Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“ 
у Зајечару за постигнуте резултате на такмичењима и пројектима из енглеског језика. 
 5. Наталији Танић, ученици Гимназије у Зајечару, за постигнуте резултате у 
области друштвених наука. 
 6. Тари Лазаревић, ученици Гимназије у Зајечару, за постигнуте резултате на 
такмичењима  из  историје. 
 7. Петри Нинић, ученици Гимназије у Зајечару, за постигнуте резултате на 
такмичењима и пројектима из историје. 
 8. Марку Миловићу, ученику  Основне школе „Љуба Нешић“ у Зајечару, за 
постигнуте резултате на такмичењима из физике, математике и информатике. 
 
 
                                                                       II 

 
 Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара". 
 
 
 
I број: 02- 144/2022 
У Зајечару, 20.09.2022.године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

             ПРЕДСЕДНИК 
                    Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 40. став 1.тачка 60.Статута Града Зајечара (''Сл.лист Града 
Зајечара'', бр.4/19 и 67/21) и члана 17. став 1. Одлуке о јавним признањима Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 23/22), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 20.09.2022. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉА У 2022. ГОДИНИ 

 
 
 
I 
 

 Повеља за 2022. годину, као признање за постигнуте резултате и подстрек за 
још већа залагања, додељује се: 
 
 1. Василију Станковићу, ученику Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ 
у Зајечару, за постигнуте резултате на такмичењима у свирању на хармоници. 
 2. Милици Радуловић, ученици Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у 
Зајечару, за постигнуте резултате на такмичењима у свирању на  хармоници. 
 3. Лазару Јовановићу, ученику Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у 
Зајечару, за постигнуте резултате на такмичењима у свирању на  хармоници. 
 4. Жељани Николић, ученици Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“ 
у Зајечару за постигнуте резултате на такмичењима и пројектима из енглеског језика. 
 5. Наталији Танић, ученици Гимназије у Зајечару, за постигнуте резултате у 
области друштвених наука. 
 6. Тари Лазаревић, ученици Гимназије у Зајечару, за постигнуте резултате на 
такмичењима  из  историје. 
 7. Петри Нинић, ученици Гимназије у Зајечару, за постигнуте резултате на 
такмичењима и пројектима из историје. 
 8. Марку Миловићу, ученику  Основне школе „Љуба Нешић“ у Зајечару, за 
постигнуте резултате на такмичењима из физике, математике и информатике. 
 
 
                                                                       II 

 
 Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара". 
 
 
 
I број: 02- 144/2022 
У Зајечару, 20.09.2022.године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

             ПРЕДСЕДНИК 
                    Стефан Занков,с.р. 
 

Садржај Службеног листа број 32/2022 
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