
 На основу члана чл. 69. ст.1. тач. 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник 
РС“ бр. 15/16 и 88/19), 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.  тачка 
10. Статута Града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр.4/19) Скупштина Града 
Зајечара на седници одржаној _______2021. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

„ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ НА ЦЕНУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

I  
  
 ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКСП „Зајечар“ у Зајечару на цену топлотне енергије за 
грејну сезону 2021/2022. године у следећем износу: 
  

 
Тарифне 
групе (ТР) 

 
Начин 

мерења 

Тарифни елементи (Те) 

Те1 
Енергија 

Те2 
Површина/инсталисана 
снага 

Те3 ЗБИРНА 
ТАРИФА 

Тр1-
“Стамбени 
простор“ 

Тм1-
заједнички 
мерач 

6,25 
(дин/кWh) 

  39,00 (дин/m²) 
287,00 (дин/кW) 

 

Тм2-уређај 
за 
расподелу 
трошкова 
топлотне 
енергије са 
заједничког 
мерног 
места 

6,25 
(дин/кWh) 

  39,00 (дин/m²) 
287,00 (дин/кW) 

 
 

Тмпс-
наплата 
према 
јединици 
грејне 
површине(по 
месецу,свих 
12 месеци) 

75,00 
(дин/m²) 

  39,00 (дин/m²) 
287,00 (дин/кW) 

 
 
 
 

114,00(дин/m²) 

Тр2-
“Пословни 
простор“ 

Тм3-
заједнички 
мерач 

7,80 
(дин/кWh) 

  48,75 (дин/m²) 
358,75 (дин/кW) 

 

Тм4-уређај 
за 
расподелу 
трошкова 
топлотне 
енергије са 
заједничког 

7,80 
(дин/кWh) 

  48,75 (дин/m²) 
358,75 (дин/кW) 

 
 



мерног 
места 

Тмпп-
наплата 
према 
јединици 
грејне 
површине(по 
месецу,свих 
12 месеци) 

93,75 
(дин/m²) 

  48,75 (дин/m²) 
358,75 (дин/кW) 

142,50(дин/m²) 

 
 

II 
 

 Све утврђене цене из тачке I овог Решења обрачунате су без ПДВ-а, a 
примењиваће се од дана објављивања у  „Службеном листу Града Зајечара“. 
 

 
 

III 
 

Цене су усвојене Одлуком  Надзорног одбора ЈКСП „Зајечар“ број 3990 од  
31.08.2021. године. Одлука је саставни део овог решења. 

 
 
 

IV 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
 

V 
 
 

 Решење доставити ЈКСП „Зајечар“ у Зајечару и архиви. 
 
 
 
 I број:________ 
 У Зајечару, ________2021. године 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

            ПРЕДСЕДНИК 
 
                       Стефан Занков 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 

 Јавно Комунално Стамбено Предузеће „Зајечар“ у Зајечару доставило је захтев 
за давање сагласности на цену топлотне енергије уз који је приложена Одлука о 
усвајању ценe топлотне енергије, Надзорног одбора ЈКСП „Зајечар“ у Зајечару број: 
3990 од 31. 08. 2021. године. 
 Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању Методологије за 
одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом која је објављена у 
„Сл. Гласнику РС“,бр. 63/15. Вредност коефицијената за израчунавање цене топлотне 
енергије као и предложене цене утврђене су у складу са одредбама Уредбе о 
утврђивању Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом. 
 У одељку X Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цена 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом прописана је процедура за 
подношење и одобравање цена, рок за подношење захтева и поступање надлежног 
органа и наведено је да је енергетски субјекат дужан да до 1. септембра текуће године 
поднесе надлежном органу писани захтев за одобравање цене топлотне енергије за 
наступајућу грејну сезону, која почиње 15. октобра текуће године и завршава се 15. 
априла наредне године. 
 Усвојене цене топлотне енергије утврђене су у складу са одредбама поменуте 
Уредбе, на основу прописаних критеријума. 
 До повећања цена по тарифним групама у односу на пртходну грејну сезону 
дошло је због повећаних трошкова у производњи и дистрибуцији топлотне 
енергије,(повећање цене мазута и цене електричне енергије) уз напомену да у 
претходне три сезоне није било промене цене грејања. 
 У складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Одлуке о оснивању ЈКСП 
„Зајечар“ и Статута ЈКСП „Зајечар“ Надзорни одбор утврђује цене услуга и доставља 
их оснивачу на сагласност. 
 Чланом 69. ст. 1. тач. 3. Закона о јавним предузећима прописано је  да ради 
обезбеђења заштите општег интереса, надлежни орган јединице локалне самоуправе 
даје сагласност на тарифу (одлуку о ценама) осим ако другим законом није 
предвиђено да ту сагласност даје други државни орган. 
 На основу члана 2. став 3. тачка 3. Закона о комуналним делатностима 
прописано је да су комуналне делатности производња и дистрибуција топлотне 
енергије. 
 На основу члана 28. став 2. истог Закона прописано је да на одлуку о промени 
цена комуналних услуга из члана 2. став 3. тачка 1-8 овог закона, осим превоза 
посмртних остатака умрлог, сагласност даје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе. 
 Сагласно члану 28. став 4. истог Закона, јединица локалне самоуправе је 
објавила захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга 
са образложењем, на огласној табли јединице локалне самоуправе, као и у 
електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења Одлуке. 
 Чланом 40. тачка 10. Статута града Зајечара прописано је да Скупштина Града 
оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег 
интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене 
опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала,  ради 
заштите општег интереса. 
 
 



 
 На основу свега наведеног, Градско веће Града Зајечара утврдило је предлог 
Решења о давању сагласности ЈКСП „Зајечар“ у Зајечару на цену топлотне енергије и 
предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји. 
 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                      

 
 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                    Бошко Ничић 


