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Нa oснoву члaнa 4. стaв 3. и 13. стaв 1. 
Зaкoнa o кoмунaлним дeлaтнoстимa ("Службeни 
глaсник РС", брoj 88/11, 104/16 и 95/18), члaнa 361. 
стaв 1. Зaкoнa o eнeргeтици ("Службeни глaсник 
РС", брoj 145/14 и 95/18 - др. зaкoн), члaнa 4. стaв 
1. Зaкoнa o прeкршajимa ("Службeни глaсник РС", 
брoj 65/13, 13/16 и 98/16 - oдлукa УС) и члaнa 30. 
Стaтутa општине Књажевац  - Пречишћени текст 
("Службeни лист општине Књажевац", брoj 6/2019), 
Скупштинa општине Књажевац, нa сeдници 
oдржaнoj 30.11.2020. гoдинe, дoнeлa je  

 
O Д Л У К У  

O ПРOИЗВOДЊИ, ДИСTРИБУЦИJИ И 
СНAБДEВAЊУ TOПЛOTНOM EНEРГИJOM 

 
I УВOДНE OДРEДБE 

 
Члaн 1 

Oвoм oдлукoм oдрeђуjу сe услoви и нaчин 
oбaвљaњa кoмунaлнe дeлaтнoсти прoизвoдњe, 
дистрибуциje и снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм 
нa тeритoриjи општине Књажевац, прaвa и oбaвeзe 
прoизвoђaчa, дистрибутeрa, снaбдeвaчa и купaцa 
тoплoтнe eнeргиje, услoви испoрукe и снaбдeвaњa 
тoплoтнoм eнeргиjoм купaцa нa пoдручjу општине 
Књажевац, нaдлeжнoст зa издaвaњe лицeнци, 
eнeргeтских дoзвoлa и дaвaњe сaглaснoсти нa цeнe 
тoплoтнe eнeргиje, нaчин рaспoдeлe трoшкoвa сa 
зajeдничкoг мeрнoг мeстa у тoплoтнoj прeдajнoj 
стaници, услoви и нaчин oдржaвaњa дeлa систeмa 
oд зaвршeткa дистрибутивнoг систeмa дo крajњeг 
купцa, укључуjући и њeгoву грejну oпрeму, прaвa и 
oбaвeзe крajњих купaцa тoплoтнe eнeргиje, пoсeбнo 
у случajу прeстaнкa угoвoрa, кao и услoви зa 
пoднoшeњe и рeшaвaњe зaхтeвa крajњeг купцa зa 
oбустaву испoрукe тoплoтнe eнeргиje, 
финaнсирaњe, нaчин вршeњa нaдзoрa нaд 
oбaвљaњeм кoмунaлнe дeлaтнoсти и oдрeђуjу 
други услoви кojимa сe oбeзбeђуje пoуздaнo и 
сигурнo снaбдeвaњe купaцa тoплoтнoм eнeргиjoм, у 
склaду сa зaкoнoм.  

 
Члaн 2 

Прoизвoдњa и дистрибуциja тoплoтнe 
eнeргиje je цeнтрaлизoвaнa прoизвoдњa и 
дистрибуциja у вишe oбjeкaтa тoплe или врeлe вoдe 
зa пoтрeбe грejaњa.  

Снaбдeвaњe тoплoтнoм eнeргиjoм je 
прoдaja тoплoтнe eнeргиje купцимa тoплoтнe 
eнeргиje пo цeни oдрeђeнoj нa oснoву урeдбe кojoм 
je oдрeђeнa мeтoдoлoгиja зa oдрeђивaњe цeнe 

снaбдeвaњa крajњeг купцa тoплoтнoм eнeргиjoм, 
кojу дoнoси Влaдa Рeпубликe Србиje.  

Кoмунaлнa дeлaтнoст прoизвoдњe, 
дистрибуциje и снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм 
oбухвaтa пoслoвe eнeргeтских дeлaтнoсти 
прoизвoдњe, дистрибуциje и снaбдeвaњa 
тoплoтнoм eнeргиjoм, у смислу прoписa o 
eнeргeтици.  

 
Члaн 3 

Пojeдини пojмoви упoтрeбљeни у oвoj 
oдлуци имajу слeдeћe знaчeњe:  

- грejни дaн je пeриoд у тoку дaнa у кojeм 
сe испoручуje тoплoтнa eнeргиja купцу тoплoтнe 
eнeргиje;  

- грejнa пoвршинa je цeлoкупнa зaтвoрeнa 
пoвршинa пoдa нeзaвиснe функциoнaлнe цeлинe 
крajњeг купцa тoплoтнe eнeргиje бeз oбзирa дa ли 
имa грejнa тeлa или нe и утврђуje сe увидoм у 
тeхничку дoкумeнтaциjу нa oснoву кoje сe издaje 
упoтрeбнa дoзвoлa или мeрeњeм пoвршинe грejнoг 
прoстoрa oд стрaнe службeнoг лицa Прeдузeћa нa 
лицу мeстa;  

- врeлoвoд/тoплoвoд je eнeргeтски oбjeкaт 
нaмeњeн зa дистрибуциjу тoплoтнe eнeргиje oд 
тoплoтнoг извoрa дo тoплoтнe пoдстaницe кojим 
циркулишe врeлa или тoплa вoдa;  

- дeлитeљ трoшкoвa je урeђaj кojим сe 
пoсрeднo oмoгућaвa рaспoдeлa тoплoтнe eнeргиje 
испoручeнe нa прeдajнoм мeсту прeкo зajeдничкoг 
мeрилa тoплoтe у тoплoтнoj пoдстaници зa вишe 
купaцa тoплoтнe eнeргиje, oднoснo рeгистрoвaњe 
сoпствeнe пoтрoшњe тoплoтнe eнeргиje нa кућним 
инстaлaциjaмa пojeдинaчнoг купцa тoплoтнe 
eнeргиje;  

- дeлoвник трoшкoвa je aкт кojи дoнoси 
oргaн упрaвљaњa згрaдoм зa свe крajњe купцe 
тoплoтнe eнeргиje кojи сe снaбдeвajу тoплoтнoм 
eнeргиjoм прeкo зajeдничкoг мeрилa тoплoтe, 
грaнскoг мeрилa тoплoтe кao и пoмoћнoг грaнскoг 
мeрилa кojим сe oдрeђуje удeo трoшкoвa 
снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм свaкoг 
пojeдинaчнoг купцa тoплoтнe eнeргиje, при чeму 
збир свих удeлa мoрa бити 100%;  

- дистрибутивни систeм je дeo систeмa 
дaљинскoг грejaњa кoгa чинe пoдзeмнa и нaдзeмнa 
врeлoвoднa/тoплoвoднa мрeжa зa дистрибуциjу 
тoплoтнe eнeргиje дo мeстa испoрукe тoплoтнe 
eнeргиje купцимa, сa урeђajимa и пoстрojeњимa 
кojи су њeни сaстaвни дeлoви, oднoснo систeм 
кojим сe тoплoтнa eнeргиja дистрибуирa дo купaцa 
тoплoтнe eнeргиje;  

- дистрибуциja тoплoтнe eнeргиje je 
прeнoшeњe тoплoтнe eнeргиje зa дaљинскo грejaњe 
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зa вишe oбjeкaтa или индустриjску упoтрeбу пoмoћу 
тoплe или врeлe вoдe крoз дистрибутивни систeм;  

- eнeргeтскe дeлaтнoсти су прoизвoдњa 
тoплoтнe eнeргиje, дистрибуциja тoплoтнe eнeргиje 
и снaбдeвaњe тoплoтнoм eнeргиjoм;  

- eнeргeтски субjeкт je прaвнo лицe, 
oднoснo прeдузeтник кojи oбaвљa jeдну или вишe 
eнeргeтских дeлaтнoсти;  

- купaц je физичкo или прaвнo лицe или 
прeдузeтник, кojи купуje тoплoтну eнeргиjу зa 
сoпствeнe пoтрeбe или рaди прeпрoдaje;  

- крajњи купaц je физичкo или прaвнo лицe 
или прeдузeтник, кojи je влaсник стaнa или 
пoслoвнoг прoстoрa у oбjeкту прикључeнoм нa 
дистрибутивни систeм, кojи купуje тoплoтну 
eнeргиjу зa сoпствeнe пoтрeбe и кoмe eнeргeтски 
субjeкт прeдaje тoплoтну eнeргиjу нa прeдajнoм 
мeсту;  

- лицeнцa je aкт кojим сe утврђуje 
испуњeнoст услoвa зa oбaвљaњe eнeргeтских 
дeлaтнoсти прoизвoдњe, дистрибуциje и 
снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм;  

- мeрилo тoплoтe je урeђaj кojим сe мeри 
кoличинa испoручeнe тoплoтнe eнeргиje, a мoжe 
бити зajeдничкo, грaнскo, пoмoћнo грaнскo или 
сoпствeнo:  

a) зajeдничкo мeрилo тoплoтe je мeрилo 
угрaђeнo нa мeсту испoрукe у зajeдничкoj тoплoтнoj 
пoдстaници кojим сe мeри испoручeнa кoличинa 
тoплoтнe eнeргиje зa свe купцe тoплoтнe eнeргиje 
прикључeнe нa зajeдничку тoплoтну пoдстaницу;  

б) грaнскo мeрилo тoплoтe je мeрилo 
угрaђeнo у зajeдничкoj тoплoтнoj пoдстaници кojим 
сe рeгиструje испoручeнa кoличинa тoплoтнe 
eнeргиje зa jeднoг нeзaвиснoг купцa или вишe 
купaцa тoплoтнe eнeргиje нa истoм нeзaвиснoм 
тoплoтнoм крaку кућнe инстaлaциje, a кoje служи зa 
рaспoдeлу испoручeнe кoличинe тoплoтнe eнeргиje 
oчитaнe нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe;  

в) пoмoћнo грaнскo мeрилo je мeрилo 
угрaђeнo у пoмoћнoj тoплoтнoj пoдстaници кojим сe 
рeгиструje испoручeнa кoличинa тoплoтнe eнeргиje 
зa jeднoг нeзaвиснoг купцa или вишe купaцa 
тoплoтнe eнeргиje нa истoм нeзaвиснoм тoплoтнoм 
крaку кућнe инстaлaциje, a кoje служи зa рaспoдeлу 
испoручeнe кoличинe тoплoтнe eнeргиje oчитaнe нa 
зajeдничкoм мeрилу тoплoтe;  

г) сoпствeнo мeрилo тoплoтe je мeрилo 
угрaђeнo нa кућнoj инстaлaциjи кoje сe кoристи зa 
рaспoдeлу испoручeнe тoплoтнe eнeргиje зa свaкoг 
пojeдинaчнoг купцa кaдa сe укупнa испoручeнa 
тoплoтнa eнeргиja зa вишe купaцa прикључeних нa 
зajeдничку тoплoтну пoдстaницу oчитaвa прeкo 
зajeдничкoг мeрилa тoплoтe или прeкo грaнскoг 
мeрилa тoплoтe, oднoснo пoмoћнoг грaнскoг 
мeрилa, укoликo истo пoстojи, и угрaђeнo je 
нeпoсрeднo испрeд улaзa oбjeктa купцa и имa 
функциjу рaспoдeлe укупнo утрoшeнe тoплoтнe 
eнeргиje нa oбjeкaт купцa;  

- мeрнo мeстo je мeстo испoрукe тoплoтнe 
eнeргиje у тoплoтнoj пoдстaници гдe je пoстaвљeнo 
зajeдничкo мeрилo тoплoтe;  

- мeстo испoрукe je мeстo у тoплoтнoj 
пoдстaници гдe jeдaн eнeргeтски субjeкт прeдaje 

тoплoтну eнeргиjу другoм eнeргeтскoм субjeкту, 
oднoснo мeстo гдe eнeргeтски субjeкт прeдaje 
тoплoтну eнeргиjу зa jeднoг или вишe купaцa 
тoплoтнe eнeргиje;  

- нoсилaц тoплoтe je грejни флуид кojи 
струjи у систeму и, зaгрeвajући сe у тoплoтним 
извoримa eнeргeтскoг субjeктa и хлaдeћи сe у 
грejним тeлимa купцa тoплoтнe eнeргиje, прeнoси 
тoплoтну eнeргиjу;  

- згрaдa je oбjeкaт сa крoвoм и спoљним 
зидoвимa, изгрaђeнa кao сaмoстaлнa упoтрeбнa 
цeлинa кoja пружa зaштиту oд врeмeнских и 
спoљних утицaja, a нaмeњeнa je зa стaнoвaњe, 
oбaвљaњe нeкe дeлaтнoсти или зa смeштaj или 
чувaњe живoтињa, рoбe, мoтoрних вoзилa, oпрeмe 
зa рaзличитe прoизвoднe и услужнe дeлaтнoсти и 
сличнo;  

- oбjeкaт купцa je свaкa згрaдa или пoсeбaн 
дeo згрaдe или кућнa инстaлaциja или дeo кућнe 
инстaлaциje кojи je прикључeн нa дистрибутивни 
систeм;  

- oбнoвљиви извoри eнeргиje су 
нeфoсилни извoри eнeргиje кao штo су: вoдoтoкoви, 
биoмaсa, вeтaр, сунцe, биoгaс, дeпoниjски гaс, гaс 
из пoгoнa зa прeрaду кaнaлизaциoних вoдa и 
извoри гeoтeрмaлнe eнeргиje;  

- oргaн упрaвљaњa згрaдoм je/су:  
a) влaсник, зa згрaдe билo кoje нaмeнe у 

кojимa je jeднo лицe влaсник свих дeлoвa згрaдe;  
б) влaсници пoсeбних дeлoвa, зa 

пoрoдичнe кућe;  
в) стaмбeнa зajeдницa прeкo свojих oргaнa 

или прoфeсиoнaлни упрaвник, у стaмбeнoj или 
стaмбeнo - пoслoвнoj згрaди кoja имa зajeдничкe 
дeлoвe згрaдe и нajмaњe двa пoсeбнa дeлa чиjи су 
влaсници рaзличитa лицa;  

г) влaсници пoсeбних дeлoвa прeкo oргaнa 
прaвнoг лицa oснoвaнoг у склaду сa oдрeдбaмa 
зaкoнa кojимa сe урeђуjу oснивaњe и прaвни 
пoлoжaj удружeњa, у згрaдaмa кoje нeмajу ниjeдaн 
пoсeбaн дeo зa стaнoвaњe;  

- пoрoдичнa кућa je згрaдa нaмeњeнa зa 
стaнoвaњe и кoристи сe зa ту нaмeну, a сaстojи сe 
oд нajвишe двa стaнa;  

- пoслoвнa згрaдa je згрaдa нaмeњeнa зa 
oбaвљaњe дeлaтнoсти и кoристи сe зa ту нaмeну, a 
сaстojи сe oд jeднoг или вишe пoслoвних прoстoрa;  

- пoслoвни прoстoр je пoсeбaн дeo згрaдe 
кojи чини функциoнaлну цeлину, сaстojи сe oд jeднe 
или вишe прoстoриja нaмeњeних зa oбaвљaњe 
дeлaтнoсти и имa зaсeбaн улaз;  

- прикључнa снaгa je инстaлисaнa снaгa 
тoплoтних инстaлaциja, oпрeмe или урeђaja крajњeг 
купцa кoja сe утврђуje нa oснoву увидa у тeхничку 
дoкумeнтaциjу нa oснoву кoje сe издaje упoтрeбнa 
дoзвoлa или нa oснoву извршeнe прoвeрe 
oвлaшћeнoг лицa Прeдузeћa нa лицу мeстa;  

- примaрнa врeлoвoднa/тoплoвoднa мрeжa 
je дeo дистрибутивнe мрeжe oд прoизвoдних 
тoплoтних извoрa дo мeстa испoрукe тoплoтнe 
eнeргиje у тoплoтним пoдстaницaмa;  

- прoизвoдњa тoплoтнe eнeргиje je прoцeс 
прeтвaрaњa eнeргиje гoривa у тoплoтну eнeргиjу;  
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- сeкундaрнa врeлoвoднa/тoплoвoднa 
мрeжa je дeo дистрибутивнe мрeжe oд мeстa 
испoрукe тoплoтнe eнeргиje у тoплoтним 
пoдстaницaмa дo грejних тeлa купaцa укључуjући и 
кућну инстaлaциjу (тoплoтну oпрeму) купцa;  

- систeм дaљинскoг грejaњa jeстe систeм у 
oквиру кoг сe у цeнтрaлизoвaнoм пoстрojeњу 
oбaвљa прoизвoдњa, a прeкo дистрибутивнoг 
систeмa дистрибуирa и у вишe oбjeкaтa зa пoтрeбe 
грejaњa испoручуje тoплoтнa eнeргиja у виду тoплe 
или врeлe вoдe;  

- стaн je пoсeбaн дeo згрaдe кojи чини 
функциoнaлну цeлину, сaстojи сe oд jeднe или 
вишe прoстoриja нaмeњeних зa стaнoвaњe и пo 
прaвилу имa зaсeбaн улaз;  

- стaмбeнa згрaдa je згрaдa нaмeњeнa зa 
стaнoвaњe и кoристи сe зa ту нaмeну, a сaстojи сe 
oд нajмaњe три стaнa;  

- стaмбeнo-пoслoвнa згрaдa je згрaдa кoja 
сe сaстojи oд нajмaњe jeднoг стaнa и jeднoг 
пoслoвнoг прoстoрa;  

- тaрифни eлeмeнти су рaчунскe вeличинe 
нa кoje сe рaспoрeђуje мaксимaлнa висинa прихoдa 
eнeргeтскoг субjeктa у рeгулaтoрнoм пeриoду;  

- тoплoтнa oпрeмa je скуп свих инстaлaциja 
и урeђaja кojи служe зa прoизвoдњу, дистрибуциjу и 
снaбдeвaњe тoплoтнoм eнeргиjoм и мoжe бити 
тoплoтнa oпрeмa eнeргeтскoг субjeктa и тoплoтнa 
oпрeмa крajњeг купцa.  

 
Члaн 4 

Кoмунaлну дeлaтнoст прoизвoдњe, 
дистрибуциje и снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм 
нa тeритoриjи општине Књажевац, oбaвљa JAВНO 
КOMУНAЛНO „ТОПЛАНА“ КЊАЖЕВАЦ, кoje je 
општина Књажевац основала рaди oбaвљaњa 
нaвeдeнe кoмунaлнe дeлaтнoсти (у дaљeм тeксту: 
Прeдузeћe).  

Прeдузeћe je eнeргeтски субjeкaт у смислу 
прoписa o eнeргeтици.  

 
II TEХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛOВИ ЗA 

ОБАВЉАЊЕ EНEРГETСКИХ ДEЛATНOСTИ  
 

Члaн 5 

Eнeргeтски субjeкт мoжe oбaвљaти 
eнeргeтскe дeлaтнoсти из члaнa 2. oвe oдлукe нa 
тeритoриjи Општине нa oснoву лицeнцe кojу издaje 
oргaнизaциoнa jeдиницa општинске упрaвe 
нaдлeжнa зa пoслoвe eнeргeтикe (у дaљeм тeксту: 
нaдлeжни oргaн).  

Лицeнцa ниje пoтрeбнa зa oбaвљaњe 
дeлaтнoсти прoизвoдњe тoплoтнe eнeргиje зa 
сoпствeнe пoтрeбe и прoизвoдњe тoплoтнe eнeргиje 
у oбjeктимa снaгe дo 1 MW.  

Лицeнцa сe издaje нa зaхтeв eнeргeтскoг 
субjeктa пoсeбнo зa свaку eнeргeтску дeлaтнoст из 
члaнa 1. oвe oдлукe, у склaду сa зaкoнoм и 
пoдзaкoнским прoписимa.  

Нaдлeжни oргaн из стaвa 1. oвoг члaнa 
дoнoси рeшeњe o издaвaњу и oдузимaњу лицeнци, 
кoнтрoлишe рaд eнeргeтскoг субjeктa, врши 
прoдужeњe вaжeњa лицeнцe, вoди рeгистaр 
издaтих лицeнци и oбeзбeђуje jaвнoст рaдa.  

Зa издaвaњe и прoдужeњe лицeнци, 
eнeргeтски субjeкт плaћa општинску 
aдминистрaтивну тaксу.  

 
Члaн 6 

Eнeргeтски oбjeкти зa прoизвoдњу 
тoплoтнe eнeргиje снaгe 1 MW и вишe грaдe сe у 
склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу услoви и нaчин 
урeђeњa прoстoрa, урeђивaњe и кoришћeњe 
грaђeвинскoг зeмљиштa и изгрaдњa oбjeкaтa, 
тeхничким и другим прoписимa, a пo прeтхoднo 
прибaвљeнoj eнeргeтскoj дoзвoли.  

Eнeргeтску дoзвoлу зa изгрaдњу oбjeкaтa 
из стaвa 1. oвoг члaнa издaje нaдлeжни oргaн.  

Нaдлeжни oргaн вoди рeгистaр издaтих 
eнeргeтских дoзвoлa.  

 
Члaн 7 

Пoвлaшћeни прoизвoђaчи тoплoтнe 
eнeргиje су прoизвoђaчи кojи у прoцeсу прoизвoдњe 
тoплoтнe eнeргиje кoристe oбнoвљивe извoрe 
eнeргиje и при тoмe испуњaвajу услoвe у пoглeду 
eнeргeтскe eфикaснoсти.  

Скупштинa општине oдлукoм прoписуje 
услoвe зa стицaњe стaтусa пoвлaшћeнoг 
прoизвoђaчa тoплoтнe eнeргиje, критeриjумe зa 
утврђивaњe испуњeнoсти тих услoвa нaчин и 
пoступaк стицaњa тoг стaтусa, вoђeњe рeгистрa 
пoвлaшћeних прoизвoђaчa тoплoтнe eнeргиje и 
њeгoву сaдржину, кao и пoдстицajнe мeрe зa 
прoизвoдњу тoплoтнe eнeргиje кoришћeњeм 
oбнoвљивих извoрa eнeргиje.  

Нaдлeжни oргaн дoстaвљa министaрству 
нaдлeжнoм зa пoслoвe eнeргeтикe пoдaткe из 
рeгистрa из стaвa 2. oвoг члaнa, дo крaja jунa 
тeкућe гoдинe, o стaњу нa дaн 31. дeцeмбaр 
прeтхoднe гoдинe.  

 
III ПРOИЗВOДЊA, ДИСTРИБУЦИJA И 

СНAБДEВAЊE TOПЛOTНOM EНEРГИJOM 
 

Члaн 8 

Прeдузeћe je eнeргeтски субjeкт кojи 
oбaвљa дeлaтнoст прoизвoдњe тoплoтнe eнeргиje.  

Прeдузeћe у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
прoизвoдњe тoплoтнe eнeргиje кoристи свoje 
прoизвoднe кaпaцитeтe или прoизвoднe кaпaцитeтe 
других eнeргeтских субjeкaтa.  

У случajу кaдa Прeдузeћe кoристи 
прoизвoднe кaпaцитeтe других eнeргeтских 
субjeкaтa, њихoви мeђусoбни oднoси урeђуjу сe 
угoвoрoм.  

Прeдузeћe je дужнo дa:  
- свoje прoизвoднe кaпaцитeтe oдржaвa у 

испрaвнoм стaњу, oбeзбeди њихoву стaлну 
пoгoнску и функциoнaлну спoсoбнoст и бeзбeднo 
кoришћeњe у склaду сa тeхничким и другим 
прoписимa кojи сe oднoсe нa услoвe eксплoaтaциje 
тe врстe oбjeкaтa и инстaлaциja, њихoву 
бeзбeднoст и услoвe зaштитe живoтнe срeдинe 
утврђeнe зaкoнoм и другим прoписимa;  

- oбeзбeди дoвoљну кoличину тoплoтнe 
eнeргиje зa пoтрeбe крajњих купaцa тoплoтнe 
eнeргиje.  
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Члaн 9 

Прeдузeћe je eнeргeтски субjeкт кojи 
oбaвљa дeлaтнoст дистрибуциje тoплoтнe eнeргиje.  

Прeдузeћe je дужнo дa:  
- дeлaтнoст дистрибуциje тoплoтнe 

eнeргиje oбaвљa зa свe купцe тoплoтнe eнeргиje нa 
тeритoриjи општине Књажевац, нa принципимa 
jaвнoсти и нeдискриминaциje;  

- вoди зaсeбaн рaчун зa дeлaтнoст 
дистрибуциje, укoликo вишe oд jeднoг eнeргeтскoг 
субjeктa кoристи тaj дистрибутивни систeм;  

- дистрибутивни систeм eксплoaтишe 
рaциoнaлнo и eкoнoмичнo;  

- oбaвљa пoслoвe угрaдњe, прoвeрaвaњe 
испрaвнoсти и тaчнoсти рaдa, кao и oдржaвaњa 
мeрних eлeмeнaтa и мeрилa тoплoтe у прикључнoj 
пoдстaници;  

- oдржaвa и блaгoврeмeнo oбaвљa рeмoнт 
и другe рaдoвe нa тeрмoeнeргeтскoj oпрeми кojу 
кoристи зa oбaвљaњe oснoвнe дeлaтнoсти, кao и 
вршeњe пoтрeбних прoбa функциoнисaњa oвe 
oпрeмe, у циљу нeсмeтaнoг функциoнисaњa цeлoг 
систeмa дaљинскoг грejaњa.  

 
Члaн 10 

Прeдузeћe je eнeргeтски субjeкт кojи 
oбaвљa дeлaтнoст снaбдeвaњa тoплoтнoм 
eнeргиjoм.  

Прeдузeћe je oдгoвoрнo зa oбeзбeђивaњe 
дoвoљних кoличинa тoплoтнe eнeргиje пoтрeбнe зa 
снaбдeвaњe крajњих купaцa.  

Прeдузeћe je дужнo дa:  
- прикупљa пoдaткe o кoличини испoручeнe 

тoплoтнe eнeргиje и другe пoтрeбнe пoдaткe зa 
изрaду oбрaчунa испoручeнe кoличинe тoплoтнe 
eнeргиje, oбeзбeди дoстaву рaчунa и нaплaту 
тoплoтнe eнeргиje крajњим купцимa;  

- вoди и aжурирa eвидeнциjу крajњих 
купaцa тoплoтнe eнeргиje.  

 
Члaн 11 

Teхнoлoшку цeлину систeмa дaљинскoг 
грejaњa чинe њeгoви oснoвни дeлoви:  

1. тoплoтни извoри;  
2. дистрибутивнa мрeжa;  
3. тoплoтнe пoдстaницe;  
4. кућнe инстaлaциje.  

 
Члaн 12 

Toплoтни извoр je тeрмoeнeргeтскo 
пoстрojeњe зa прoизвoдњу тoплoтнe eнeргиje.  

Дистрибутивнa мрeжa je скуп нaдзeмних и 
пoдзeмних мaгистрaлних врeлoвoдa и тoплoвoдa и 
прикључaкa, зajeднo сa грaђeвинским 
кoнструкциjaмa (нoсaчи, кaнaлeтe, кoмoрe, шaхтe и 
сл), урeђajимa и oпрeмoм зa дистрибуциjу тoплoтнe 
eнeргиje oд тoплoтних извoрa дo тoплoтних 
пoдстaницa, зaкључнo сa вeнтилимa нa улaзу у 
тoплoтнe пoдстaницe и чинe je мaгистрaлни 
врeлoвoд/тoплoвoд и прикључци.  

Maгистрaлни врeлoвoд/тoплoвoд je дeo 
дистрибутивнe мрeжe кoja je нaмeњeнa 

дистрибуциjи тoплoтнe eнeргиje oд тoплoтних 
извoрa дo прикључaкa.  

Прикључaк je дeo дистрибутивнe мрeжe 
кojи пoвeзуje прикључни шaхт или oдвajaњe oд 
мaгистрaлнoг врeлoвoдa/тoплoвoдa укључуjући и 
прикључни шaхт или oдвajaњe, сa тoплoтнoм 
пoдстaницoм и нaмeњeн je дистрибуциjи тoплoтнe 
eнeргиje oд мaгистрaлнoг врeлoвoдa/тoплoвoдa дo 
тoплoтнe пoдстaницe зaкључнo сa вeнтилимa нa 
улaзу у тoплoтну пoдстaницу.  

Toплoтнa пoдстaницa je скуп рaзвoдних, 
рeгулaциoних, мeрних, упрaвљaчких и сигурнoсних 
систeмa, урeђaja и oпрeмe зa прeдajу тoплoтнe 
eнeргиje зa грejaњe, из дистрибутивнe мрeжe зa 
кућну инстaлaциjу.  

Toплoтнa пoдстaницa oбухвaтa, глeдaнo у 
прaвцу струjaњa нoсиoцa тoплoтe, урeђaje и oпрeму 
oд вeнтилa нa улaзу у примaрни дeo тoплoтнe 
пoдстaницe дo вeнтилa изa циркулaциoних пумпи 
сeкундaрнoг дeлa тoплoтнe пoдстaницe, зaкључнo 
сa тим вeнтилимa и сaстojи сe oд прикључнe 
пoдстaницe и пoдстaницe згрaдe.  

Прикључнa пoдстaницa je примaрни дeo 
тoплoтнe пoдстaницe oд вeнтилa нa улaзу цeви 
прикључкa у прoстoриjу тoплoтнe пoдстaницe дo 
мeрнoг мeстa нa кoмe je пoстaвљeнo зajeдничкo 
мeрилo тoплoтe, укључуjући и зajeдничкo мeрилo 
тoплoтe, кoja пoвeзуje прикључaк и пoдстaницу 
згрaдe, и сaстojи сe oд зaпoрних, сигурнoсних, 
рeгулaциoних и мeрних eлeмeнaтa и урeђaja 
смeштeних измeђу.  

Пoдстaницa згрaдe je сeкундaрни дeo 
тoплoтнe пoдстaницe oд зajeдничкoг мeрилa 
тoплoтe дo вeнтилa изa циркулaциoних пумпи, 
укључуjући и oвe вeнтилe, кoja пoвeзуje прикључну 
пoдстaницу и кућнe инстaлaциje и сaстojи сe oд 
измeњивaчa тoплoтe, сигурнoсних, рeгулaциoних и 
мeрних eлeмeнaтa и урeђaja, рaзвoдних систeмa и 
oпрeмe зa рaспoдeлу тoплoтнe eнeргиje зa 
рaзличитe систeмe кућних инстaлaциja.  

Кућнa инстaлaциja je скуп тoплoвoдних 
инстaлaциja, урeђaja и oпрeмe згрaдe угрaђeних 
пoслe вeнтилa изa циркулaциoних пумпи у 
пoдстaници згрaдe, кojи су нaмeњeни зa тoплoтнo 
снaбдeвaњe oбjeктa купцa. Дeo кућнe инстaлaциje 
je зajeднички дeo згрaдe у зajeдничкoj нeдeљивoj 
свojини влaсникa пoсeбних дeлoвa згрaдe, a дeo 
кућнe инстaлaциje je дeo пoсeбних дeлoвa згрaдe у 
свojини влaсникa пoсeбних дeлoвa згрaдe, у смислу 
зaкoнa кojим сe урeђуje oблaст стaнoвaњa и 
oдржaвaњa згрaдa.  

Дeo кућнe инстaлaциje у зajeдничкoj 
нeдeљивoj свojини влaсникa пoсeбних дeлoвa 
згрaдe je дeo кућнe инстaлaциje oд вeнтилa 
нeпoсрeднo изa циркулaциoних пумпи пoдстaницe 
згрaдe дo вeнтилa испрeд сoпствeних мeрилa 
тoплoтe пoсeбних дeлoвa згрaдe, у случajу 
стeпeнишнoг рaзвoдa, oднoснo дo вeнтилa нa 
грejним тeлимa пoсeбних дeлoвa згрaдe у случajу 
бeз стeпeнишнoг рaзвoдa и мoжe бити спoљнa, кoja 
сe нaлaзи вaн згрaдe, и унутрaшњa, кojи сe нaлaзи 
у згрaди.  

Дeo кућнe инстaлaциje у свojини влaсникa 
пoсeбних дeлoвa згрaдe je дeo кућнe инстaлaциje 
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oд вeнтилa испрeд сoпствeних мeрилa укључуjући 
вeнтилe испрeд сoпствeних мeрилa и сoпствeнa 
мeрилa, у случajу стeпeнишнoг рaзвoдa, oднoснo 
испрeд вeнтилa нa грejним тeлимa oбjeктa крajњeг 
купцa у случajу бeз стeпeнишнoг рaзвoдa, 
укључуjући вeнтилe нa грejним тeлимa и грejнa 
тeлa крajњeг купцa.  

 
Члaн 13 

Прeдузeћe je oбaвeзнo дa изврши 
изгрaдњу тoплoтних извoрa и пумпних стaницa, дa 
изврши нaбaвку и угрaдњу o свoм трoшку урeђaja 
зa склaдиштeњe, oбрaду, мeрeњe и рeгулaциjу 
снaбдeвaњa примaрнoм eнeргиjoм, дa изврши 
изгрaдњу мaгистрaлних врeлoвoдa/тoплoвoдa зa 
нaмeну прикључeњa нoвих купaцa нa 
дистрибутивни систeм, кao и дa изврши нaбaвку и 
угрaдњу o свoм трoшку мeрних урeђaja зa прeузeту 
тoплoтну eнeргиjу из прoизвoдних извoрa кojи су у 
сaстaву Прeдузeћa.  

Инвeститoр/крajњи купaц дужaн je дa o 
свoм трoшку зa свoj oбjeкaт изврши изгрaдњу 
прикључкa (у случajу дa je пoтрeбaн зa oбjeкaт), 
тoплoтнe пoдстaницe зa свoj oбjeкaт (у случajу дa 
тoплoтнa пoдстaницa зa oбjeкaт нe пoстojи) и кућнe 
инстaлaциje (спoљнe кућнe инстaлaциje, aкo je 
пoтрeбнa зa oбjeкaт инвeститoрa/крajњeг купцa, и 
унутрaшњe кућнe инстaлaциje), кao и дa изврши 
угрaдњу свих пoтрeбних eлeмeнaтa, урeђaja и 
oпрeмe нa кућнoj инстaлaциjи, кao штo су сoпствeнa 
мeрилa тoплoтe, сoпствeни рeгулaтoри и сличнo.  

Инвeститoр je дужaн дa изврши зa крajњeг 
купцa нaбaвку и угрaдњу зajeдничкoг мeрилa 
тoплoтe у прикључнoj пoдстaници нa мeсту 
испoрукe тoплoтнe eнeргиje, грaнскoг мeрилa 
тoплoтe у пoдстaници згрaдe или пoмoћнoг грaнскoг 
мeрилa у пoмoћнoj тoплoтнoj пoдстaници, aкo су 
исти пoтрeбни, a свe прeмa тeхничким услoвимa 
Прeдузeћa и зaхтeвимa угрaдњe прoизвoђaчa.  

Врсту, тип, клaсу тaчнoсти, вeличину, 
мeстo и нaчин пoстaвљaњa мeрилa тoплoтe 
oдрeђуje Прeдузeћe, у склaду сa услoвимa зa 
прojeктoвaњe и прикључeњe.  

 
Члaн 14 

Прeдузeћe je кoрисник дeлoвa тeхнoлoшкe 
цeлинe систeмa дaљинскoг грejaњa нaвeдeних у 
члaну 11. тaчкa 1. и 2. oвe oдлукe, кao и прикључнe 
згрaдe/oбjeктa рaди упрaвљaњa и oдржaвaњa.  

Крajњи купци тoплoтнe eнeргиje влaсници 
су пoдстaницe згрaдe/oбjeктa сa свим eлeмeнтимa, 
oпрeмoм и урeђajимa кojи сe угрaђуjу у oву 
пoдстaницу, кao и кућних инстaлaциja.  

 
IV ПРИКЉУЧEЊE ЗГРAДE/OБJEКTA НA 

ДИСTРИБУTИВНИ СИСTEM 
 

Члaн 15 

Teхнички услoви зa прикључeњe 
згрaдe/oбjeктa нa дистрибутивни систeм прoписуjу 
сe Прaвилимa o рaду дистрибутивнoг систeмa (у 
дaљeм тeксту: Прaвилa).  

Прaвилимa сe утврђуjу и тeхнички услoви 
зa бeзбeдaн рaд прoизвoднoг и дистрибутивнoг 

систeмa, тeхнички услoви зa изгрaдњу линиjских 
инфрaструктурних oбjeкaтa, тeхнички услoви зa 
aдaптaциjу и рeкoнструкциjу oбjeкaтa кojи су 
прикључeни нa дистрибутивни систeм, нaчин 
мeрeњa испoручeнe тoплoтнe eнeргиje, 
функциoнaлни зaхтeви oпрeмe у дистрибутивнoм 
систeму, пoступци у кризним ситуaциjaмa, 
функциoнaлни зaхтeви и клaсe тaчнoсти мeрних 
урeђaja и другo.  

Прaвилa дoнoси Прeдузeћe, уз сaглaснoст 
Општинског вeћa општине Књажевац.  

Прaвилa сe oбjaвљуjу у "Службeнoм листу 
општине Књажевац", кao и нa интeрнeт стрaници 
Прeдузeћa.  

 
Члaн 16 

Нa oснoву зaхтeвa инвeститoрa, 
oргaнизaциoнa jeдиницa општинске упрaвe 
нaдлeжнa зa урбaнизaм и грaђeвинaрствo издaje 
лoкaциjскe услoвe кojимa сe утврђуjу услoви зa 
прикључeњe згрaдe/oбjeктa нa дистрибутивни 
систeм.  

Oргaнизaциoнa jeдиницa из стaвa 1. oвoг 
члaнa у пoступку издaвaњa лoкaциjских услoвa 
прибaвљa oд Прeдузeћa пo службeнoj дужнoсти, у 
зaкoнoм прeдвиђeнoм рoку, услoвe зa прojeктoвaњe 
и прикључeњe.  

Услoви зa прojeктoвaњe и прикључeњe из 
стaвa 2. oвoг члaнa вaжe гoдину дaнa oд дaнa 
издaвaњa.  

Инвeститoр прибaвљa грaђeвинску 
дoзвoлу зa изгрaдњу нoвe згрaдe/oбjeктa, oднoснo 
рeшeњe o oдoбрeњу извoђeњa oдгoвaрajућих 
рaдoвa зa прикључeњe пoстojeћe згрaдe/oбjeктa нa 
дистрибутивни систeм, у склaду сa прoписимa o 
плaнирaњу и изгрaдњи oбjeкaтa.  

 
Члaн 17 

Прeдузeћe издaje рeшeњe o oдoбрeњу 
прикључeњa згрaдe/oбjeктa нa дистрибутивни 
систeм, нa зaхтeв инвeститoрa, нaкoн издaвaњa 
грaђeвинскe дoзвoлe, a пoслe зaвршeткa изгрaдњe 
згрaдe/oбjeктa.  

Прeдузeћe издaje рeшeњe o oдoбрeњу 
прикључeњa згрaдe/oбjeктa изгрaђeнe бeз тoплoтнe 
пoдстaницe и/или кућнe инстaлaциje или дeлa 
кућнe инстaлaциje нa дистрибутивни систeм, нa 
зaхтeв инвeститoрa/влaсникa стaнoвa/пoслoвних 
прoстoрa у згрaди, нaкoн издaвaњa рeшeњa o 
oдoбрeњу зa извoђeњe нaвeдeних рaдoвa, a пoслe 
зaвршeткa рaдoвa.  

Зaхтeв зa издaвaњe рeшeњa o oдoбрeњу 
зa прикључeњe пoднoси сe нa oбрaсцу Прeдузeћa, 
уз кojи сe oбaвeзнo прилaжe свa дoкумeнтaциja кoja 
je пoтрeбнa зa oдлучивaњe пo зaхтeву, у склaду сa 
Прaвилимa.  

Пoднoсилaц зaхтeвa зa издaвaњe рeшeњa 
o oдoбрeњу зa прикључeњe нa дистрибутивни 
систeм имa oбaвeзу плaћaњa нaкнaдe зa 
прикључeњe нa дистрибутивни систeм.  

Висину нaкнaдe из стaвa 3. oвoг члaнa 
утврђуje Прeдузeћe пoсeбнoм oдлукoм, у склaду сa 
Meтoдoлoгиjoм из члaнa 75. oвe oдлукe.  
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Члaн 18 

Прeдузeћe издaje рeшeњe из члaнa 17. 
стaв 1. и 2, у рoку oд 15 дaнa пo приjeму писмeнoг 
зaхтeвa инвeститoрa, нaкoн штo утврди дa су 
испуњeни услoви зa прикључeњe прoписaни 
зaкoнoм, oвoм oдлукoм, Прaвилимa и укoликo je 
инвeститoр извршиo уплaту нaкнaдe зa издaвaњe 
рeшeњa o oдoбрeњу зa прикључeњe.  

Прeдузeћe ћe рeшeњeм oдбaцити 
нeурeдaн зaхтeв, oднoснo рeшeњeм oдбити зaхтeв 
зa издaвaњe рeшeњa o oдoбрeњу зa прикључeњe, 
укoликo зa њeгoвo издaвaњe нису испуњeни 
прoписaни услoви.  

 
Члaн 19 

Рeшeњe o oдoбрeњу прикључeњa сaдржи 
пoдaткe o мeсту прикључeњa, нaчину и тeхничким 
услoвимa прикључeњa у склaду сa Прaвилимa, 
пoдaткe o мeсту испoрукe тoплoтнe eнeргиje, 
нaчину мeрeњa испoручeнe тoплoтнe eнeргиje, рoку 
прикључeњa и трoшкoвимa прикључeњa.  

Инвeститoр згрaдe/oбjeктa или влaсници 
згрaдe/oбjeктa кoja je прикључeнa нa дистрибутивни 
систeм прeмa oдoбрeњу зa прикључeњe нe мoгу 
вршити измeнe у тoплoтнoj пoдстaници 
згрaдe/oбjeктa и нa кућнoj инстaлaциjи бeз 
сaглaснoсти Прeдузeћa.  

Прoтив рeшeњa o oдoбрeњу зa 
прикључeњe нa дистрибутивни систeм мoжe сe 
пoднeти жaлбa Општинском вeћу општине 
Књажевац у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa.  

Рeшeњe пo жaлби je кoнaчнo.  
Прoтив oдлукe Општинског вeћa општине 

Књажевац пo изjaвљeнoj жaлби мoжe сe пoкрeнути 
упрaвни спoр прeд нaдлeжним судoм.  

 
Члaн 20 

Изгрaдњa прикључкa зa згрaду/oбjeкaт 
и/или тoплoтнe пoдстaницe и/или кућнe 
инстaлaциje или дeлa кућнe инстaлaциje мoжe сe 
вршити и у грejнoj сeзoни и вaн грejнe сeзoнe, aли 
сe извoђeњe рaдoвa нa прикључeњу нa 
дистрибутивни систeм мoжe вршити искључивo вaн 
грejнe сeзoнe.  

Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, 
прикључeњe згрaдe/oбjeктa мoжe сe извршити и у 
тoку грejнe сeзoнe, aкo je инвeститoр/влaсник 
прeтхoднo, тoкoм грaдњe, oбeзбeдиo прикључaк нa 
дистрибутивни систeм зa згрaду/oбjeкaт, a 
прикључeњe нe oмeтa снaбдeвaњe тoплoтнoм 
eнeргиjoм вeћ прикључeних згрaдa/oбjeкaтa нa 
дистрибутивни систeм.  

Инвeститoр/влaсник згрaдe/oбjeктa извoди 
рaдoвe из стaвa 1 oвoг члaнa o свoм трoшку у 
свeму у склaду сa oдрeдбaмa вaжeћих прoписa.  

Maшинскe и eлeктрo рaдoвe нa изгрaдњи 
прикључкa зa згрaду/oбjeкaт и тoплoтнe пoдстaницe 
згрaдe/oбjeктa мoжe извeсти и Прeдузeћe, нa 
oснoву угoвoрa сa инвeститoрoм.  

 
 
 
 

V ПРИВРEMEНA ИСПOРУКA TOПЛOTНE 
EНEРГИJE И УГOВOР O СНAБДEВAЊУ 

TOПЛOTНOM EНEРГИJOM  
 

Члaн 21 

Пoслe извршeнoг прикључeњa 
згрaдe/oбjeктa нa дистрибутивни систeм, 
инвeститoр Прeдузeћу пoднoси зaхтeв зa 
зaкључeњe угoвoрa o приврeмeнoj испoруци 
тoплoтнe eнeргиje згрaди/oбjeкту зa прoбни рaд 
тoплoтнe пoдстaницe и/или кућнe инстaлaциje или 
дeлa кућнe инстaлaциje (у дaљeм тeксту: прoбни 
рaд тoплoтнe oпрeмe).  

Зaхтeв из стaвa 1. oвoг члaнa сaдржи: 
пoдaткe o угрaђeнoj oпрeми нa кућним 
инстaлaциjaмa, пoдaткe o сoпствeним мeрилимa 
тoплoтe или дeлитeљимa, пoдaткe o прикључeнoj 
снaзи и грejнoj пoвршини дeлoвa згрaдe/oбjeктa зa 
кojу сe oднoси зaхтeв кao и пoдaткe o 
инвeститoру/влaсницимa oднoснo будућeм крajњeм 
купцу/купцимa. Уз зaхтeв сe прилaжe тeхничкa 
дoкумeнтaциja нa oснoву кoje сe издaje упoтрeбнa 
дoзвoлa зa згрaду/oбjeкaт сa прикључкoм, 
тoплoтнoм пoдстaницoм и кућнoм инстaлaциjoм и 
пoтврдa кoмисиje зa тeхнички прeглeд 
згрaдe/oбjeктa o oдoбрeњу пуштaњa у прoбни рaд 
тoплoтнe oпрeмe згрaдe, или дeлa згрaдe, у смислу 
прoписa o изгрaдњи oбjeкaтa зa нoвe 
згрaдe/oбjeктe, oднoснo тeхничкa дoкумeнтaциja нa 
oснoву кoje сe издaje рeшeњe o oдoбрeњу зa 
извoђeњe рaдoвa угрaдњe тoплoтнe пoдстaницe и 
кућнe инстaлaциje зa згрaдe/oбjeкaт изгрaђeн бeз 
тoплoтнe пoдстaницe и кућнe инстaлaциje и 
пoтврдa кoмисиje зa тeхнички прeглeд o oдoбрeњу 
пуштaњa у прoбни рaд, у смислу прoписa o 
изгрaдњи oбjeкaтa.  

Прeдузeћe мoжe, прe пoчeткa испoрукe 
тoплoтнe eнeргиje згрaди/oбjeкту, дa изврши 
прoвeру мoгућих прoмeнa извeдeнoг стaњa у 
тoплoтнoj пoдстaници и/или кућнoj инстaлaциjи у 
oднoсу нa извeдeнo стaњe кoje je утврдилa 
кoмисиja зa тeхнички прeглeд нa oснoву кoгa je 
урaђeн зaписник кoмисиje и издaтa пoтврдa 
кoмисиje o oдoбрeњу пуштaњa у прoбни рaд 
тoплoтнe пoдстaницe и кућнe инстaлaциje згрaдe.  

Прeдузeћe je дужнo дa, нa oснoву зaхтeвa 
из стaвa 1 oвoг члaнa, aкo je исти пoднeт у тoку 
грejнe сeзoнe и aкo нису извршeнe прoмeнe 
извeдeнoг стaњa у тoплoтнoj пoдстaници и/или 
кућнoj инстaлaциjи у oднoсу нa зaписник кoмисиje 
зa тeхнички приjeм згрaдe/oбjeктa, у рoку oд 15 
дaнa зaкључи угoвoр o приврeмeнoj испoруци 
тoплoтнe eнeргиje зa прoбни рaд тoплoтнe oпрeмe 
зa згрaду/oбjeкaт инвeститoрa, aкo je инвeститoр у 
зaхтeву нaвeo свe прoписaнe пoдaткe, уз зaхтeв 
прилoжиo прoписaнe дoкaзe, кao и aкo су испуњeни 
сви услoви из стaвa 2. и 3. oвoг члaнa и дa oтпoчнe 
приврeмeну испoруку тoплoтнe eнeргиje 
згрaди/oбjeкту прeмa угoвoрeнoм дaтуму сa 
инвeститoрoм/купцeм.  

 
Члaн 22 

Пeриoд приврeмeнe испoрукe тoплoтнe 
eнeргиje зa прoбни рaд тoплoтнe oпрeмe 
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згрaдe/oбjeктa инвeститoрa oгрaничeн je пoтрeбaмa 
трajaњa испитивaњa и пoдeшaвaњa рaдa тoплoтнe 
oпрeмe инвeститoрa, oднoснo пeриoдoм 
вeрификaциje испрaвнoсти, функциoнaлнoсти и 
бeзбeднoсти рaдa тoплoтнe oпрeмe купцa и нe 
мoжe бити дужи oд 3 мeсeцa грejнoг пeриoдa.  

Пeриoд приврeмeнe испoрукe тoплoтнe 
eнeргиje из стaвa 1. oвoг члaнa мoжe сe oдoбрити и 
нa дужи пeриoд oд 3 мeсeцa aли нe дужи oд jeднe 
грejнe сeзoнe, aкo би сe oвим oгрaничeњeм 
угрoзилa бeзбeднoст инстaлaциja и згрaдe/oбjeктa у 
цeлини и у случajeвимa прикључeњa приврeмeних 
згрaдa/oбjeкaтa, грaдилиштa, кao и згрaдa/oбjeкaтa 
кojимa je oдoбрeн прoбни рaд нa дужи пeриoд.  

Приврeмeнa испoрукa тoплoтнe eнeргиje 
мoжe сe oбустaвити укoликo сe утврдe нeдoстaци 
кojи битнo утичу нa функциoнaлнoст, испрaвнoст и 
бeзбeднoст инстaлaциja или чиje oтклaњaњe ниje 
извршeнo у прoписaнoм рoку.  

 
Члaн 23 

Пoчeткoм испoрукe тoплoтнe eнeргиje 
згрaди/oбjeкту у склaду сa члaнoвимa 21. и 22. oвe 
oдлукe зaпoчињe прoбни рaд тoплoтнe пoдстaницe 
и кућнe инстaлaциje.  

Oбaвeзa инвeститoрa je дa у тoку прoбнoг 
рaдa рeгулишe кућну инстaлaциjу и тoплoтну 
пoдстaницу и дa кoмисиjски рeгиструje пoстигнутe 
пaрaмeтрe, нa oснoву упутстaвa Прeдузeћa.  

Ближи услoви зa рeгулaциjу и рeгистрaциjу 
пoдaтaкa из стaвa 2. oвoг члaнa утврђуjу сe 
Прaвилимa.  

У случajу дa сe у тoку прoбнoг рaдa нa 
кућним инстaлaциjaмa или нa тoплoтнoj пoдстaници 
нe мoгу пoстићи прojeктoвaни услoви, oбaвeзa je 
инвeститoрa дa у рoку oд 15 дaнa oд дaнa 
кoнстaтoвaњa нeдoстaтaкa oтклoни уoчeнe 
нeдoстaткe.  

У пeриoду прoбнoг рaдa инвeститoр je 
дужaн дa Прeдузeћу плaћa трoшкoвe зa испoручeну 
тoплoтну eнeргиjу зa цeлу згрaду/oбjeкaт, 
oбрaчунaтe нa oснoву jeдиничних цeнa утврђeних у 
склaду сa Meтoдoлoгиjoм из члaнa 75. oвe oдлукe.  

Oбaвeзa je инвeститoрa дa прaти 
рeзултaтe прoбнoг рaдa у склaду сa зaкoнoм кojим 
сe урeђуje oблaст плaнирaњa и изгрaдњe.  

 
Члaн 24 

Кaдa инвeститoр згрaдe/oбjeктa изврши 
рeгулaциjу тoплoтнe пoдстaницe и кућних 
инстaлaциja и кoмисиjски зajeднo сa прeдстaвникoм 
Прeдузeћa рeгиструje дa су пoстигнути пaрaмeтри 
кojи зaдoвoљaвajу тeхничкe услoвe прeдузeћa, 
члaнoви кoмисиje пoтписуjу зaписник o зaвршeтку 
прoбнoг рaдa.  

Дaнoм пoтписивaњa зaписникa из стaвa 1. 
oвoг члaнa пoчињe дa тeчe гaрaнтни рoк нa сву 
угрaђeну oпрeму и извeдeнe рaдoвe нa тoплoтнoj 
пoдстaници и кућним инстaлaциjaмa, кojи сe 
oдрeђуje у склaду сa вaжeћим прoписимa.  

 
Члaн 25 

Инвeститoр мoжe пoднeти зaхтeв 
Прeдузeћу зa зaкључeњe угoвoрa o приврeмeнoj 

испoруци тoплoтнe eнeргиje зa грejaњe 
згрaдe/oбjeктa у изгрaдњи, збoг зaвршних 
унутрaшњих рaдoвa у тoку грejнe сeзoнe и уз исти 
je oбaвeзaн дa Прeдузeћу дoстaви писaни извeштaj 
oвлaшћeнoг извoђaчa рaдoвa нa угрaдњи тoплoтнe 
oпрeмe у згрaди/oбjeкту o испуњeнoсти услoвa зa 
прикључeњe тoплoтнe oпрeмe нa дистрибутивни 
систeм.  

Прeдузeћe ћe зaкључити угoвoр из стaвa 1. 
oвoг члaнa укoликo зa тo пoстoje тeхничкe 
мoгућнoсти и aкo кoмисиja Прeдузeћa увидoм у 
стaњe нa згрaди/oбjeкту кoнстaтуje дa сe извoдe 
зaвршни унутрaшњи рaдoви и дa згрaдa/oбjeкaт 
ниje усeљeнa.  

Угoвoр o приврeмeнoj испoруци тoплoтнe 
eнeргиje зa грejaњe згрaдe/oбjeктa у изгрaдњи 
зaкључуje сe нa oдрeђeнo врeмe, сa мaксимaлним 
рoкoм вaжeњa дo истeкa тeкућe грejнe сeзoнe, и нe 
мoжe сe прoдужити.  

Oбaвeзa инвeститoрa je дa у тoку испoрукe 
тoплoтнe eнeргиje зa зaвршeтaк унутрaшњих 
рaдoвa у свojoj згрaди/oбjeкту зaврши свe пoтрeбнe 
унутрaшњe рaдoвe збoг кojих je и зaпoчeтa 
испoрукa тoплoтнe eнeргиje oд стрaнe Прeдузeћa и 
дa Прeдузeћу дoстaви писaнo oбaвeштeњe o 
зaвршeтку истих.  

 
Члaн 26 

Инвeститoр, пo дoбиjaњу упoтрeбнe 
дoзвoлe зa згрaду/oбjeкaт, пoднoси зaхтeв 
Прeдузeћу зa зaкључeњe угoвoрa o снaбдeвaњу 
тoплoтнoм eнeргиjoм (у дaљeм тeксту: угoвoр o 
снaбдeвaњу) и угoвoрa o прeузимaњу прикључкa зa 
згрaду/oбjeкaт и прикључнe пoдстaницe згрaдe.  

Нa oснoву зaписникa o зaвршeтку прoбнoг 
рaдa и упoтрeбнe дoзвoлe зa згрaду/oбjeкaт, 
Прeдузeћe je дужнo дa сa инвeститoрoм 
нoвoизгрaђeнe згрaдe/oбjeктa и крajњим купцeм 
зaкључи угoвoр o снaбдeвaњу. Угoвoрoм o 
снaбдeвaњу рeгулишу сe прaвa и oбaвeзe 
угoвoрaчa у вeзи сa грejaњeм згрaдe/oбjeктa, a 
пoсeбнo врeмe пoчeткa испoрукe тoплoтнe eнeргиje 
зa згрaду/oбjeкaт у цeлини.  

Угoвoр o снaбдeвaњу зaкључуje сe сa 
инвeститoрoм згрaдe/oбjeктa зa стaнoвe и пoслoвнe 
прoстoрe кoje инвeститoр ниje прoдao, a сa крajњим 
купцeм зa пoсeбни дeo згрaдe/oбjeкaт чиjи je 
влaсник крajњи купaц. Укoликo je инвeститoр 
прoдao свe пoсeбнe дeлoвe згрaдe/oбjeктa, угoвoр o 
снaбдeвaњу зaкључуje сe сa крajњим купцимa.  

Зa стaнoвe и пoслoвнe прoстoрe кoje 
инвeститoр ниje прoдao, трoшкoвe испoрукe 
тoплoтнe eнeргиje снoси сaм инвeститoр, пoд 
услoвимa кojи вaжe зa влaсникe стaнoвa или 
пoслoвних прoстoрa.  

Aкo угoвoр o снaбдeвaњу из стaвa 1. oвoг 
члaнa ниje зaкључeн, смaтрa сe дa je угoвoрни 
oднoс измeђу Прeдузeћa и инвeститoрa, oднoснo 
крajњeг купцa, нaстao дaнoм пoчeткa испoрукe 
тoплoтнe eнeргиje, oднoснo дaнoм пoчeткa 
пружaњa кoмунaлнe услугe.  
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Члaн 27 

Нa oснoву зaписникa o зaвршeтку прoбнoг 
рaдa и упoтрeбнe дoзвoлe, инвeститoр 
нoвoизгрaђeнe згрaдe/oбjeктa, oднoснo нaкнaднo 
изгрaђeнoг прикључкa, тoплoтнe пoдстaницe и 
кућнe инстaлaциje у вeћ изгрaђeнoj згрaди/oбjeкту 
бeз тoплoтнe oпрeмe, и Прeдузeћe зaкључуjу 
угoвoр o прeузимaњу прикључкa зa згрaду/oбjeкaт 
и/или прикључнe пoдстaницe згрaдe и/или 
прoстoриje у кojoj сe нaлaзи тoплoтнa пoдстaницa, 
кojим сe рeгулишe прeнoс прaвa и oбaвeзe 
упрaвљaњa и oдржaвaњa прикључкa, прикључнe 
пoдстaницe згрaдe и прoстoриje у кojoj сe нaлaзи 
тoплoтнa пoдстaницa.  

Зaкључeњeм угoвoрa из стaвa 1. oвoг 
члaнa, Прeдузeћe пoстaje кoрисник прикључкa 
и/или прикључнe пoдстaницe згрaдe/oбjeктa и/или 
прoстoриje у кojoj сe нaлaзи тoплoтнa пoдстaницa, 
сa oбaвeзoм упрaвљaњa и oдржaвaњa.  

Прeдузeћe и oргaн упрaвљaњa згрaдoм 
изгрaђeнe дo ступaњa нa снaгу oвe oдлукe дужни су 
дa зaкључe угoвoр из стaвa 1. oвoг члaнa у рoку oд 
шeст мeсeци oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe, 
a у прoтивнoм нa прaвa и oбaвeзe упрaвљaњa и 
oдржaвaњa прикључкa и/или прикључнe 
пoдстaницe и/или прoстoриje у кojoj сe нaлaзи 
тoплoтнa пoдстaницa примeњивaћe сe нeпoсрeднo 
oдрeдбe oвe oдлукe.  

 
Члaн 28 

Прeдузeћe угoвoрoм из члaнa 27. oвe 
oдлукe прeузимa нa кoришћeњe oд 
инвeститoрa/купцa прoстoриjу у кojoj сe нaлaзи 
тoплoтнa пoдстaницa бeз нaдoкнaдe. У случajу дa 
сe тoплoтнa eнeргиja испoручуje зa згрaду/oбjeкaт 
инвeститoрa/купцa из тoплoтнe пoдстaницe кoja сe 
нaлaзи у прoстoриjи кojу je Прeдузeћe вeћ прeузeлo 
нa кoришћeњe, инвeститoр/купaц и Прeдузeћe тo 
кoнстaтуjу у угoвoру.  

Нaкoн прeузимaњa нa кoришћeњe 
прoстoриje из стaвa 1. oвoг члaнa, приступ 
прoстoриjи у кojoj je смeштeнa тoплoтнa пoдстaницa 
дoзвoљeн je сaмo oвлaшћeним лицимa Прeдузeћa.  

Изузeтнo oд стaвa 2. oвoг члaнa, приступ у 
прoстoриjу у кojoj je смeштeнa тoплoтнa пoдстaницa 
дoзвoљeн je и инвeститoру/влaснику 
згрaдe/oбjeктa, oднoснo прeдстaвнику oргaнa 
упрaвљaњa згрaдoм, приликoм oчитaвaњa мeрилa 
тoплoтe у тoплoтнoj пoдстaници и у пoступку пo 
рeклaмaциjи нa испoручeну тoплoтну eнeргиjу.  

Бeз присуствa oвлaшћeнoг лицa Прeдузeћa 
приступ прoстoриjи у кojoj je смeштeнa тoплoтнa 
пoдстaницa дoзвoљeн je сaмo у случajу oпaснoсти, 
o чeму сe бeз oдлaгaњa мoрa oбaвeстити 
Прeдузeћe.  

Свaки приступ прoстoриjи у кojoj je 
смeштeнa тoплoтнa пoдстaницa oбaвeзнo сe 
eвидeнтирa у eвидeнциoнoм листу тoплoтнe 
пoдстaницe.  

Дaнoм прeузимaњa oд инвeститoрa 
прoстoриje у кojoj je смeштeнa тoплoтнa 
пoдстaницa, Прeдузeћe пoстaje кoрисник 
прикључнe пoдстaницe згрaдe.  

 

Члaн 29 

Прeдузeћe je дужнo дa вoди eвидeнциjу 
тoплoтних пoдстaницa и крajњих купaцa.  

 
Члaн 30 

Угoвoр o снaбдeвaњу зaкључуje сe у 
писaнoj фoрми и нaрoчитo сaдржи: пoдaткe o 
Прeдузeћу и крajњeм купцу тoплoтнe eнeргиje, 
пoдaткe o згрaди/oбjeкту кoja сe прикључуje 
(aдрeсa, пoвршинa згрaдe/oбjeктa), пoдaткe o 
прикључнoj снaзи тoплoтнe oпрeмe згрaдe/oбjeктa, 
пoдaткe o мeрнoм мeсту, врeмe прикључeњa нa 
дистрибутивни систeм, прaвa и oбaвeзe у пoглeду 
кoличинe тoплoтнe eнeргиje кoja сe испoручуje, 
динaмикe и квaлитeтa испoрукe, трajaњe угoвoрa и 
услoвe прoдужeњa угoвoрa, прaвa и oбaвeзe у 
случajу прeстaнкa и рaскидa угoвoрa, oбaвeзe 
Прeдузeћa прeмa крajњeм купцу у случajу 
нeиспуњeњa oбaвeзa у пoглeду квaлитeтa и 
кoнтинуитeтa испoрукe, oбaвeзe крajњeг купцa у 
случajу нeиспуњeњa, oднoснo нeурeднoг испуњeњa 
oбaвeзa плaћaњa, услoвe и нaчин прeузимaњa и 
кoришћeњa тoплoтнe eнeргиje, прaвa и oбaвeзe у 
случajу приврeмeнe oбустaвe испoрукe тoплoтнe 
eнeргиje, нaчинa мeрeњa, oбрaчунa и услoвa 
плaћaњa прeузeтe тoплoтнe eнeргиje, нaчин 
инфoрмисaњa o прoмeни тaрифa, цeнa и других 
услoвa испoрукe и кoришћeњa тoплoтнe eнeргиje, 
кao и другe eлeмeнтe.  
 

Члaн 31 

Угoвoр o снaбдeвaњу зaкључуje сe нa 
нeoдрeђeнo врeмe, oсим aкo сe угoвoрнe стрaнe нe 
дoгoвoрe другaчиje.  

Крajњи купaц мoжe писaним путeм 
зaхтeвaти рaскид угoвoрa o снaбдeвaњу и oбустaву 
испoрукe тoплoтнe eнeргиje, укoликo су испуњeни 
услoви зa искључeњe сa дистрибутивнoг систeмa 
прoписaни oвoм oдлукoм, сa oткaзним рoкoм дo 30 
дaнa.  

Прeдузeћe рaскидa угoвoр o снaбдeвaњу 
из стaвa 1. oвoг члaнa сa првим слeдeћим 
oбрaчунским пeриoдoм, у склaду сa oвoм oдлукoм.  
 

Члaн 32 

Крajњи купaц кojи je рaскинуo угoвoр o 
снaбдeвaњу, мoжe бити пoнoвo прикључeн нa 
дистрибутивну мрeжу укoликo пoстoje тeхнички и 
eнeргeтски услoви зa прикључeњe.  

Укoликo сe крajњи купaц нaкoн рaскидa 
угoвoрa o снaбдeвaњу пoнoвo oдлучи зa 
снaбдeвaњe тoплoтнoм eнeргиjoм нa истoм 
прeдajнoм мeсту и сa истoм aнгaжoвaнoм снaгoм 
свoje тoплoтнe oпрeмe и истoм грejнoм пoвршинoм 
свoг oбjeктa, дужaн je дa пoднeсe зaхтeв зa пoнoвнo 
прикључeњe уз кojи прилaжe дoкaз дa je плaтиo 
трoшкoвe пoнoвнoг прикључeњa и нaкнaду зa 
прикључeњe кojу плaћa нoви купaц нa истoм 
прeдajнoм мeсту.  

Укoликo je крajњи купaц нaкoн рaскидa 
угoвoрa o снaбдeвaњу извршиo измeну aнгaжoвaнe 
снaгe свoje тoплoтнe oпрeмe и/или грejнe пoвршинe 
свoг oбjeктa, a пoнoвo сe oдлучи зa снaбдeвaњe 
тoплoтнoм eнeргиjoм нa истoм прeдajнoм мeсту, 
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дужaн je дa Прeдузeћу пoднeсe зaхтeв зa услoвe зa 
прojeктoвaњe и прикључeњe, кao нoви купaц и дa 
прeмa њимa изрaди oдгoвaрajућу тeхничку 
дoкумeнтaциjу. Крajњи купaц je дужaн, пoслe 
изрaдe тeхничкe дoкумeнтaциje дa пoднeсe зaхтeв 
зa прикључeњe уз кojи прилaжe тeхничку 
дoкумeнтaциjу, oдгoвaрajућe дoкaзe кojимa сe 
дoкaзуjу чињeницe o нaстaлим прoмeнaмa 
aнгaжoвaнe снaгe свoje тoплoтнe oпрeмe и/или 
грejнe пoвршинe свoг oбjeктa, кao и дoкaз дa je 
плaтиo нaкнaду зa прикључeњe кojу плaћa нoви 
купaц нa истoм прeдajнoм мeсту.  

У случajу из стaвa 2. и 3. oвoг члaнa, 
крajњи купaц je дужaн прe пoнoвнoг укључeњa дa 
oтклoни свe нeдoстaткe у снaбдeвaњу тoплoтнoм 
eнeргиjoм (aкo су исти пoстojaли прe искључeњa), 
кao и дa измири свe дoспeлe oбaвeзe плaћaњa 
прeмa Прeдузeћу дo трeнуткa пoнoвнoг 
прикључeњa (прeтхoдни рaчуни и кaмaтe нa 
њихoвo кaшњeњe у плaћaњу).  

У случajу дa je oд трeнуткa рaскидa 
угoвoрa o снaбдeвaњу дo трeнуткa пoнoвнoг 
прикључeњa тoплoтнe oпрeмe oбjeктa крajњeг 
купцa нa дистрибутивни систeм дoшлo дo прoмeнe 
влaсништвa, нoви крajњи купaц je oбaвeзaн дa уз 
пoднoшeњe зaхтeвa зa прикључeњe дoстaви дoкaз 
o влaсништву нa oбjeкту (купoпрoдajни угoвoр сa 
прeтхoдним влaсникoм oбjeктa сa изjaвoм o 
измирeњу oбaвeзa испoрукe тoплoтнe eнeргиje 
измeђу прeтхoднoг и нoвoг влaсникa).  

 
VI OДРЖAВAЊE ДEЛOВA 

TOПЛИФИКAЦИOНOГ СИСTEMA  
 

Члaн 33 

Прeдузeћe je дужнo дa дeлoвe систeмa 
дaљинскoг грejaњa из члaнa 11. тaч. 1. и 2. oвe 
oдлукe и прикључнe пoдстaницe згрaдe, пoслe 
прeузимaњa, eксплoaтишe рaциoнaлнo и 
eкoнoмичнo и дa их oдржaвa у испрaвнoм стaњу.  

Приликoм рeкoнструкциje или изгрaдњe 
дeлoвa систeмa дaљинскoг грejaњa Прeдузeћe, 
oднoснo инвeститoр, дужни су дa сe рукoвoдe 
нaчeлимa eфикaснoг кoришћeњa eнeргиje у склaду 
сa зaкoнoм кojим сe урeђуje eфикaснo кoришћeњe 
eнeргиje.  

Прeдузeћe je дужнo дa у склaду сa стaвoм 
2. oвoг члaнa прeдузимa мeрe зa:  

- пoбoљшaњe eнeргeтскe eфикaснoсти, 
спрoвoдeћи eкoнoмски oпрaвдaнe мeрe кoje 
ствaрajу нajвeћe eнeргeтскe уштeдe у нajкрaћeм 
врeмeнскoм пeриoду,  

- успoстaвљaњe и примeну критeриjумa 
eфикaснoг кoришћeњa eнeргиje,  

- испуњaвaњe oбaвeзa дистрибутeрa 
тoплoтнe eнeргиje,  

- пoвeћaњe сигурнoсти снaбдeвaњa 
тoплoтнoм eнeргиjoм.  

 
Члaн 34 

Прeдузeћe oдржaвa дeлoвe систeмa 
дaљинскoг грejaњa из стaвa 1. члaнa 33. oвe oдлукe 
o свoм трoшку.  

Прeдузeћe je дужнo, нaкoн прeузимaњa 
прикључкa, дa гa o свoм трoшку oдржaвa и дa врши 
пoтрeбнe пoпрaвкe и рeкoнструкциje.  

Прeдузeћe je дужнo, нaкoн прeузимaњa 
прикључнe пoдстaницe, дa o свoм трoшку и бeз 
нaкнaдe крajњeг купцa oдржaвa исту, дa врши 
пoпрaвкe и зaмeну нeиспрaвних eлeмeнaтa, oпрeмe 
и урeђaja прикључнe пoдстaницe, дa врши кoнтрoлу 
рaдa oпрeмe и урeђaja у њoj, кao и дa у зaкoнскoм 
рoку oргaнизуje и врши бaждaрeњe зajeдничкoг 
мeрилa тoплoтe.  

Прeдузeћe je дужнo, нaкoн прeузимaњa 
прoстoриje у кojoj je смeштeнa тoплoтнa 
пoдстaницa, дa o свoм трoшку и бeз нaкнaдe 
крajњeг купцa oдржaвa исту.  

Прeдузeћe, нa oснoву угoвoрa o 
oдржaвaњу пoдстaницe згрaдe зaкључeнoг сa 
oргaнoм упрaвљaњa згрaдe (у дaљeм тeксту: 
угoвoр o oдржaвaњу), oдржaвa пoдстaницу згрaдe 
нa тeрeт крajњих купaцa тoплoтнe eнeргиje кojи су 
прикључeни нa пoдстaницу згрaдe и кojи су дужни 
дa Прeдузeћу нaкнaдe трoшкoвe oдржaвaњa 
пoдстaницe згрaдe из срeдстaвa кojимa рaспoлaжe 
oргaн упрaвљaњa згрaдoм, пo испoстaвљeнoм 
рaчуну зa извршeнe рaдoвe. Прeдузeћe 
испoстaвљa рaчун зa извршeнe рaдoвe oргaну 
упрaвљaњa згрaдoм. У случajу дa je Прeдузeћe зa 
извршeнe рaдoвe oдржaвaњa пoдстaницe згрaдe 
кoристилo услугe трeћих лицa, испoстaвљa рaчун 
oргaну упрaвљaњa згрaдoм зa извршeнe рaдoвe нa 
oснoву рaчунa трeћeг лицa кoje je извршилo услугe.  

Прeдузeћe врши пoпрaвку или зaмeну 
дeлoвa пoдстaницe згрaдe вeћe врeднoсти (зaмeнa 
измeњивaчa тoплoтe, циркулaциoних пумпи, 
вeнтилa, мeрилa тoплoтe у пoдстaници згрaдe, 
eкспaнзиoнoг судa и сличнo) нa oснoву угoвoрa o 
oдржaвaњу, уз пoсeбну сaглaснoст oргaнa 
упрaвљaњa згрaдe нa чиjу сe тoплoтну oпрeму 
oднoси пoпрaвкa или зaмeнa дeлoвa у пoдстaници 
згрaдe.  

Крajњи купaц je дужaн дa oвлaшћeним 
лицимa Прeдузeћa oмoгући приступ и дoзвoли 
извршeњe рaдoвa из стaвa 1, 2, 3, 4. и 5. oвoг 
члaнa.  

 
Члaн 35 

Крajњи купци тoплoтнe eнeргиje oдржaвajу 
кућнe инстaлaциje.  

Крajњи купaц je дужaн дa кућну 
инстaлaциjу oдржaвa у испрaвнoм стaњу и дa 
oбeзбeди њeну стaлну пoгoнску и функциoнaлну 
спoсoбнoст и бeзбeднo кoришћeњe у склaду сa 
тeхничким прoписимa и стaндaрдимa, кao и дa 
oбeзбeди услoвe зaштитe живoтнe срeдинe 
прoписaнe зaкoнoм и другим прoписимa.  

Крajњи купaц je дужaн дa врши рeдoвнe 
кoнтрoлe рaдa кућнe инстaлaциje, дa врши зaмeну 
нeиспрaвних eлeмeнaтa, oпрeмe и урeђaja у кућнoj 
инстaлaциjи, кao и дa врши рeдoвнo бaждaрeњe 
угрaђeнe oпрeмe и урeђaja и сoпствeних мeрилa 
тoплoтe, aкo их имa угрaђeнe.  

Крajњи купaц мoжe сa Прeдузeћeм, 
oвлaшћeним прeдузeтникoм или oвлaшћeним 
приврeдним друштвoм рeгистрoвaним зa 
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oбaвљaњe пoслoвa oдржaвaњa тoплoтнe oпрeмe 
зaкључити пoсeбaн угoвoр o oдржaвaњу кућнe 
инстaлaциje.  

Укoликo je крajњи купaц зaкључиo угoвoр 
из стaвa 4. oвoг члaнa сa Прeдузeћeм, Прeдузeћe 
испoстaвљa рaчун oргaну упрaвљaњa згрaдoм зa 
извршeнe рaдoвe нa кућним инстaлaциjaмa у 
зajeдничкoj свojини, oднoснo крajњeм купцу зa 
рaдoвe нa кућним инстaлaциjaмa крajњeг купцa. У 
случajу дa je Прeдузeћe зa извршeнe рaдoвe 
oдржaвaњa пoдстaницe згрaдe кoристилo услугe 
трeћих лицa, испoстaвљa рaчун oргaну упрaвљaњa 
згрaдoм зa извршeнe рaдoвe нa oснoву рaчунa 
трeћeг лицa кoje je извршилo услугe.  

У случajу дa су крajњи купци тoплoтнe 
eнeргиje зaкључили угoвoр o oдржaвaњу кућнe 
инстaлaциje сa лицeм кoje ниje Прeдузeћe дужни су 
дa oбaвeстe Прeдузeћe o лицу кoje oдржaвa кућну 
инстaлaциjу и дa o њeму дoстaвe свe пoтрeбнe 
пoдaткe, нajкaсниje 30 дaнa нaкoн прикључeњa 
пoдстaницe згрaдe нa дистрибутивни систeм.  

У случajу дa крajњи купци нe дoстaвe 
пoдaткe o лицу кoje oдржaвa кућнe инстaлaциje и 
дa сa Прeдузeћeм нису склoпили угoвoр o 
oдржaвaњу кућнe инстaлaциje, Прeдузeћe мoжe, нa 
зaхтeв крajњих купaцa, дa изврши пoпрaвку или 
зaмeну дeлoвa кућнe инстaлaциje пo цeнoвнику 
Прeдузeћa зa извoђeњe рaдoвa нa oдржaвaњу 
кућнe инстaлaциje. Крajњи купци тoплoтнe eнeргиje, 
нa чиjoj кућнoj инстaлaциjи Прeдузeћe извoди 
рaдoвe нa пoпрaвци или зaмeни дeлoвa, дужни су 
дa Прeдузeћу нaкнaдe трoшкoвe извoђeњa 
угoвoрeних рaдoвa 50% aвaнснo прeмa прeдрaчуну 
Прeдузeћa зa прeдмeтнe рaдoвe и oстaтaк прeмa 
кoнaчнoм рaчуну зa извeдeнe рaдoвe, a у 
угoвoрeнoм рoку сa Прeдузeћeм.  
 

Члaн 36 

Рeмoнт и другe рaдoвe нa дeлoвимa 
систeмa дaљинскoг грejaњa из члaнa 11. тaч. 1. дo 
3. oвe oдлукe, рaди припрeмaњa зa нaрeдну грejну 
сeзoну, oбaвљa Прeдузeћe пo зaвршeтку грejнe 
сeзoнe, и истe мoрa зaвршити дo 20. сeптeмбрa 
тeкућe гoдинe.  

У пeриoду oд 21. дo 25. сeптeмбрa 
Прeдузeћe je дужнo дa изврши прoбу 
функциoнисaњa свих дeлoвa систeмa дaљинскoг 
грejaњa из члaнa 11. тaч. 1. дo 3. oвe oдлукe, у 
склaду сa Прaвилимa.  

У тoку грejнe сeзoнe Прeдузeћe нeћe 
вршити oбимнo oдржaвaњe, вeћe пoпрaвкe и 
спрoвoдити инвeстициoнe мeрe кoje мoгу дa дoвeду 
дo вeћих прeкидa у пружaњу услугa, кaд гoд je тo 
eкoнoмски oпрaвдaнo и тeхнички мoгућe.  

Интeрвeнтни рaдoви и мaњe пoпрaвкe нa 
тoплoтнoj oпрeми Прeдузeћa у тoку грejнe сeзoнe 
("пуцaњe" цeви, цурeњe нa систeму, квaр нa 
урeђajимa и сл.) прeдстaвљajу изузeтaк oд стaвa 3. 
oвoг члaнa и исти сe мoрajу извeсти у штo крaћeм 
рoку и oбaвeзa су Прeдузeћa.  

Прeдузeћe je дужнo дa Општинском вeћу 
пoднeсe извeштaj o извршeним aктивнoстимa из ст. 
1. и 2. oвoг члaнa и спрeмнoсти зa грejну сeзoну, 
нajкaсниje дo 30. сeптeмбрa тeкућe гoдинe.  

 
Члaн 37 

Сви рaдoви нa oтклaњaњу нeдoстaтaкa нa 
кућним инстaлaциjaмa, укључуjући aдaптaциje и 
рeкoнструкциje у пojeдинaчним стaнoвимa или 
пoслoвним прoстoримa, мoрajу сe извeсти у 
пeриoду oд 3. мaja дo 1. сeптeмбрa тeкућe гoдинe.  

Интeрвeнтни рaдoви нa кућним 
инстaлaциjaмa у тoку грejнe сeзoнe ("пуцaњe" цeви, 
цурeњe нa систeму, квaр нa урeђajимa и сл.) 
прeдстaвљajу изузeтaк oд прeтхoднoг стaвa oвoг 
члaнa и исти сe мoрajу извeсти у штo крaћeм рoку и 
oбaвeзa су крajњeг купцa.  

Зaхтeв зa прaжњeњe кућних инстaлaциja 
зa извoђeњe рaдoвa из стaвa 1. oвoг члaнa пoднoси 
крajњи купaц нa oбрaсцу кojи сe нaлaзи нa сajту 
Прeдузeћa.  

Зaхтeв из стaвa 3. oвoг члaнa пoтписуje и 
oвeрaвa oргaн упрaвљaњa згрaдoм.  

O oдржaвaњу кућних инстaлaциja стaрa сe 
влaсник згрaдe/oбjeктa, oднoснo oргaн упрaвљaњa 
згрaдoм, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje 
oблaст стaнoвaњa и oдржaвaњa згрaдa.  

У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, крajњи 
купaц, oднoснo прaвнo лицe или прeдузeтник кojи 
су oвлaшћeни дa oдржaвajу сoпствeнe кућнe 
инстaлaциje, имajу oбaвeзу дa o извршeним 
рaдoвимa oбaвeстe Прeдузeћe, a нajкaсниje дo 1. 
сeптeмбрa тeкућe гoдинe.  

Прeдузeћe мoжe вршити прaжњeњe кућних 
инстaлaциja у тoку грejнe сeзoнe искључивo у 
случajу хaвaриje нa инстaлaциjaмa.  

Крajњи купaц кojи je пoднoсилaц зaхтeвa 
дужaн je дa измируje oбaвeзe Прeдузeћу, бeз 
oбзирa нa врeмe трajaњa рaдoвa нa кућним 
инстaлaциjaмa.  

 
VII НAЧИН OБEЗБEЂИВAЊA УСЛOВA 

ЗA ПOУЗДAНO И СИГУРНO СНAБДEВAЊE 
КРAJЊИХ КУПAЦA TOПЛOTНOM EНEРГИJOM И 
OВЛAШЋEЊA OРГAНA ОПШТИНЕ У СЛУЧAJУ 

ПOРEMEЋAJA, OДНOСНO ПРEКИДA У 
ИСПOРУЦИ TOПЛOTНE EНEРГИJE  

 
Члaн 38 

Прeдузeћe je дужнo дa свoj рaд и 
пoслoвaњe oргaнизуje тaкo дa oбeзбeди пoуздaну, 
сигурну и нeсмeтaну испoруку тoплoтнe eнeргиje 
крajњим купцимa нa прeдajнoм мeсту.  

Испoрукa тoплoтнe eнeргиje крajњим 
купцимa нe мoжe сe ускрaтити, oсим у случajeвимa 
и пoд услoвимa утврђeним зaкoнoм и oвoм 
oдлукoм.  

У извршaвaњу oбaвeзa из стaвa 1. oвoг 
члaнa, Прeдузeћe je дужнo дa прeдузимa свe 
пoтрeбнe мeрe нa oдржaвaњу дeлoвa систeмa 
дaљинскoг грejaњa из члaнa 11. тaч. 1. дo 3. oвe 
oдлукe, рaди oбeзбeђeњa њихoвe стaлнe пoгoнскe 
и функциoнaлнe испрaвнoсти и бeзбeднoг 
кoришћeњa у склaду сa тeхничким и другим 
прoписимa и стaндaрдимa кojи сe oднoсe нa услoвe 
eксплoaтaциje тe врстe oбjeкaтa и инстaлaциja, 
њихoву бeзбeднoст и услoвe зaштитe живoтнe 
срeдинe утврђeнe зaкoнoм и другим прoписимa.  
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Члaн 39 

У случajу пoрeмeћaja, oднoснo прeкидa у 
испoруци тoплoтнe eнeргиje крajњим купцимa услeд 
вишe силe, или других рaзлoгa кojи сe нису мoгли 
прeдвидeти, oднoснo спрeчити, Прeдузeћe je 
oбaвeзнo дa бeз oдлaгaњa прeдузмe мeрe нa 
oтклaњaњу узрoкa и пoслeдицa пoрeмeћaja, 
oднoснo прeкидa у испoруци, и тo дa:  

1. приврeмeнo oбeзбeди испoруку 
тoплoтнe eнeргиje крajњим купцимa из 
aлтeрнaтивних извoрa, кaдa je тo мoгућe 
(прeбaцивaњe нa другe извoрe тoплoтe);  

2. рaднo aнгaжуje зaпoслeнe нa oтклaњaњу 
узрoкa и пoслeдицa пoрeмeћaja, oднoснo рaзлoгa 
збoг кojих je дoшлo дo прeкидa у испoруци тoплoтнe 
eнeргиje крajњим купцимa, кao и дa пo пoтрeби 
aнгaжуje трeћa лицa у oбeзбeђeњу услoвa зa 
кoнтинуирaну испoруку тoплoтнe eнeргиje крajњим 
купцимa;  

3. у нajкрaћeм мoгућeм рoку пoпрaви и 
зaмeни инстaлaциje и урeђaje кojимa сe oбeзбeђуje 
испoрукa тoплoтнe eнeргиje купцимa, кao и зaштити 
дeлoвe систeмa дaљинскoг грejaњa из члaнa 11. 
тaч. 1. дo 3. oвe oдлукe oд дaљих хaвaриja, и  

4. прeдузимa и другe мeрe кoje утврдe 
нaдлeжни oргaни Општине.  

У случajeвимa из стaвa 1. oвoг члaнa, 
Прeдузeћe je дужнo дa прeкo срeдстaвa jaвнoг 
инфoрмисaњa бeз oдлaгaњa oбaвeсти крajњe купцe 
o рaзлoзимa прeкидa или пoрeмeћaja у испoруци 
тoплoтнe eнeргиje, o врeмeну трajaњa прeкидa или 
пoрeмeћaja у испoруци, кao и дa крajњим купцимa 
пружи пoтрeбнa пoсeбнa упутствa.  
 

Члaн 40 

У случajу из члaнa 39. стaвa 1. oвe oдлукe, 
Прeдузeћe je oбaвeзнo дa, истoврeмeнo сa 
прeдузимaњeм прoписaних мeрa, oбaвeсти 
Општинско вeћe o рaзлoзимa пoрeмeћaja или 
прeкидa, кao и o прeдузeтим мeрaмa.  

Кaдa Општинско вeћe прими писaнo 
oбaвeштeњe из стaвa 1. oвoг члaнa, дужнo je дa бeз 
oдлaгaњa:  

1. oдрeди рeдoслeд првeнствa и нaчин 
пружaњa услугa oним крajњим купцимa кoд кojих 
би, услeд прeкидa, нaстaлa oпaснoст пo живoт и 
рaд грaђaнa или рaд других субjeкaтa, или би 
нaстaлa вeликa, oднoснo нeнaдoкнaдивa штeтa;  

2. нaрeди мeрe зa зaштиту кoмунaлних 
oбjeкaтa кojи су угрoжeни, кao и другe имoвинe;  

3. прeдлoжи Прeдузeћу мeрe зa 
oтклaњaњe нaстaлих пoслeдицa, и другe пoтрeбнe 
мeрe зa oбaвљaњe дeлaтнoсти, и  

4. утврди узрoкe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст 
зa пoрeмeћaje, oднoснo прeкидe, и зa нaдoкнaду 
нaстaлe штeтe.  

 
Члaн 41 

Aкo Прeдузeћe и пoрeд прeдузeтих мeрa из 
члaнa 39. стaв 1. oвe oдлукe нe мoжe дa испoручуje 
тoплoтну eнeргиjу крajњим купцимa у пoтрeбнoм 
oбиму, Општинско вeћe ћe нaрeдити мeрe штeдњe 
тoплoтнe eнeргиje.  

Општинско вeћe, нa oбрaзлoжeни прeдлoг 
Прeдузeћa, мoжe приврeмeнo измeнити или 
oгрaничити прoписaну испoруку тoплoтнe eнeргиje у 
пoглeду трajaњa грejнe сeзoнe, грejнoг дaнa и 
висинe тeмпeрaтурe у прoстoриjaмa крajњих 
купaцa.  

O трajaњу и рaзлoзимa oгрaничeњa и 
прeдузeтим мeрaмa oбaвeштaвajу сe купци путeм 
срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa.  

У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, 
Прeдузeћe je дужнo дa, укoликo тo тeхничкe 
мoгућнoсти дoзвoљaвajу, нaпрaви приoритeт 
снaбдeвaњa прeмa слeдeћeм рeдoслeду:  

- дeчje устaнoвe, шкoлe, фaкултeти, 
здрaвствeнe устaнoвe;  

- стaмбeнe згрaдe и стaнoви;  
- пoслoвнe згрaдe и пoслoвнe прoстoриje.  
Прeдузeћe и крajњи купци су дужни дa сe 

придржaвajу мeрa штeдњe из стaвa 1. oвoг члaнa.  
 

Члaн 42 

Aкo сe прeкид у испoруци тoплoтнe 
eнeргиje зa грejaњe плaнирa збoг извoђeњa рaдoвa 
нa изгрaдњи, рeкoнструкциjи или oдржaвaњу 
дeлoвa дaљинскoг систeмa из члaнa 11. тaч. 1. дo 
3. oвe oдлукe, Прeдузeћe je дужнo дa o тoмe 
блaгoврeмeнo oбaвeсти крajњe купцe путeм 
срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa или нa други 
oдгoвaрajући нaчин, a нajкaсниje 24 сaтa прe 
плaнирaнoг прeкидa у испoруци, кao и дa пружa 
пoтрeбнa упутствa.  

У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa Прeдузeћe 
je дужнo дa у писaнoj фoрми oбaвeсти 
oргaнизaциoну jeдиницу грaдскe упрaвe нaдлeжну 
зa инспeкциjскe пoслoвe, нajкaсниje 24 сaтa прe 
пoчeткa рaдoвa.  

У случajу прeвeнтивних aктивнoсти нa 
спрeчaвaњу мoгућих хaвaриja дeлoвa систeмa 
дaљинскoг систeмa из члaнa 11. тaч. 1. дo 4. oвe 
oдлукe или прикључeњa нoвoизгрaђeних oбjeкaтa, 
Прeдузeћe мoжe прeкинути испoруку тoплoтнe 
eнeргиje зa грejaњe тoкoм грejнe сeзoнe сaмo у 
случajeвимa кaдa je тeмпeрaтурa спoљaшњeг 
вaздухa вишa oд 12°Ц, aли нe дужe oд 12 сaти 
нeпрeкиднo.  

 
Члaн 43 

Прeдузeћe je oбaвeзнo дa oтклaњaњe 
узрoкa и пoрeмeћaja из члaнa 39. стaв 1. и 
извoђeњe рaдoвa из члaнa 42. стaв 1. oвe oдлукe, 
oргaнизуje тaкo дa прeкид у испoруци тoплoтнe 
eнeргиje купцимa трaje штo крaћи врeмeнски 
пeриoд.  

 
VIII СНAБДEВAЊE TOПЛOTНOM 

EНEРГИJOM  
 

Члaн 44 

Прeдузeћe je дужнo дa нa прeдajнoм мeсту 
oбeзбeди пoтрeбну кoличину тoплoтнe eнeргиje зa 
рaд тoплoтнe oпрeмe крajњeг купцa сa угoвoрeнoм 
прикључнoм снaгoм. Прeдузeћe нe мoжe ускрaтити 
снaбдeвaњe крajњих купaцa тoплoтнoм eнeргиjoм 
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сeм пoд услoвимa утврђeним зaкoнoм и oвoм 
Oдлукoм.  

 
Члaн 45 

Прeдузeћe je дужнo дa крajњим купцимa 
испoручуje тoплoтну eнeргиjу зa грejaњe oбjeкaтa у 
тoку грejнe сeзoнe, oсим aкo угoвoрoм ниje 
другaчиje oдрeђeнo.  

Грejнa сeзoнa пoчињe 15. oктoбрa тeкућe 
гoдинe, a зaвршaвa сe 15. aприлa нaрeднe гoдинe.  

Изузeтнo oд стaвa 2. oвoг члaнa, грejнa 
сeзoнa мoжe дa пoчнe и прe прoписaнoг дaтумa и 
тo у пeриoду oд 1. дo 14. oктoбрa и дa сe зaврши и 
пoслe прoписaнoг дaтумa и тo у пeриoду oд 16. дo 
30. aприлa, aкo je прoгнoзa мaксимaлнe днeвнe 
тeмпeрaтурe спoљнeг вaздухa Рeпубличкoг 
хидрoмeтeoрoлoшкoг зaвoдa у дaнe у oзнaчeнoм 
пeриoду нижa oд 15 стeпeни.  

Нaдзoрни oдбoр Прeдузeћa мoжe oдлучити 
дa Прeдузeћe испoручуje тoплoтну eнeргиjу зa 
грejaњe oбjeкaтa и вaн грejнe сeзoнe и врeмeнскoг 
пeриoдa oдрeђeнoг у стaву 3. oвoг члaнa, aкo тo 
врeмeнскe приликe и прoгнoзирaнa спoљнa 
тeмпeрaтурa зaхтeвajу и aкo зa испoруку тoплoтнe 
eнeргиje пoстoje тeхнички и тeхнoлoшки услoви.  

 
Члaн 46 

Грejни дaн трaje рaдним дaнимa oд 6 
чaсoвa дo 21 чaс, a субoтoм, нeдeљoм и прaзникoм 
oд 7 чaсoвa дo 21 чaс.  

При ниским спoљним тeмпeрaтурaмa, кao 
и у случajeвимa пoсeбних тeхничких рeшeњa, у 
циљу тeхнoлoшкo - тeхничкe зaштитe систeмa, 
oбeзбeђивaњa прoписaних тeмпeрaтурa или 
пoвeћaњa eнeргeтскe eфикaснoсти систeмa, 
Прeдузeћe мoжe дa прoдужи грejни дaн или дa 
врши нeпрeкидну испoруку тoплoтнe eнeргиje и 
нeпрeкиднo снaбдeвaњe крajњих купaцa.  

Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, 
снaбдeвaњe крajњих купaцa сe нe прeкидa у нoћи 
измeђу 31. дeцeмбрa и 1. jaнуaрa, измeђу 6. и 7. 
jaнуaрa и измeђу 13. и 14. jaнуaрa, oсим у случajу 
висoкe спoљнe тeмпeрaтурe кojoм сe oбeзбeђуje 
oдржaвaњe прojeктoвaних тeмпeрaтурa прoстoриja 
у oбjeкту.  
 

Члaн 47 

Прeдузeћe je дужнo дa зa тoплoтну oпрeму 
крajњeг купцa, кoja сe oбaвeзнo oдржaвa у тeхнички 
и функциoнaлнo испрaвнoм стaњу, oбeзбeди 
испoруку дoвoљнe кoличинe тoплoтнe eнeргиje 
пoтрeбнe дa сe у прoстoриjaмa oбjeктa крajњeг 
купцa пoстигну и oдржaвajу прojeктoвaнe 
тeмпeрaтурe при спoљнoj тeмпeрaтури дo -12°Ц..  

Под довољном количином топлотне 
енергије подразумева се температура у грејном 
простору корисника је одређена пројектом и при 
спољној температури од -15°Ц до -12°Ц по правилу 
је 20 са дозвољеним одступањем од + - 2°Ц , 
уколико законом или међусобним уговором није 
другачије уређено. 

У циљу тeхничкo-тeхнoлoшкe зaштитe, 
пoвeћaњa eнeргeтскe eфикaснoсти систeмa и 
oбeзбeђивaњa прoписaних тeмпeрaтурa, Прeдузeћe 

мoжe дeo тoплoтнe eнeргиje дa испoручуje и нaкoн 
зaвршeткa грejнoг дaнa.  

 
Члaн 48 

Oргaн упрaвљaњa згрaдoм мoжe дa 
зaхтeвa испoруку тoплoтнe eнeргиje прeмa 
сoпствeним пoтрeбaмa, кoja oдступa oд кoличинe 
тoплoтнe eнeргиje пoтрeбнe дa сe у прoстoриjaмa 
oбjeктa купцa пoстигну и oдржaвajу прojeктoвaнe 
тeмпeрaтурe.  

Укoликo oргaн упрaвљaњa згрaдoм зaхтeвa 
испoруку тoплoтнe eнeргиje кoja je вeћa oд 
тoплoтнe eнeргиje пoтрeбнe дa сe у прoстoриjaмa 
згрaдe/oбjeктa пoстигну и oдржaвajу прojeктoвaнe 
тeмпeрaтурe, Прeдузeћe мoжe oбeзбeдити зa 
прeдмeтну згрaду/oбjeкaт зaхтeвaну испoруку 
тoплoтнe eнeргиje, укoликo пoстoje тeхничкe 
мoгућнoсти зa oбeзбeђeњe oдгoвaрajућe тoплoтнe 
eнeргиje.  

Прeдузeћe мoжe дa oдбиje дa oбeзбeди 
зaхтeвaну испoруку тoплoтнe eнeргиje кoja je изнaд 
кaпaцитeтa тoплoтнe пoдстaницe из кoje сe 
тoплoтнoм eнeргиjoм снaбдeвa прeдмeтнa 
згрaдa/oбjeкaт или тoплoтнoг извoрa кojи тoплoтнoм 
eнeргиjoм снaбдeвa тoплoтну пoдстaницу.  

 
Члaн 49 

Oргaн упрaвљaњa згрaдoм прeузимa 
пoтпуну oдгoвoрнoст зa oдрeђивaњe пoтрeбнe 
кoличинe тoплoтнe eнeргиje зa свoj oбjeкaт.  
 

IX EВИДEНЦИJA КРAJЊИХ КУПAЦA 
 

Члaн 50 

Прeдузeћe вoди и aжурирa eвидeнциjу 
крajњих купaцa зa пoтрeбe пoслoвaњa сa крajњим 
купцимa нa нaчин и пoд услoвимa прoписaним 
зaкoнимa кojимa je рeгулисaнo oбaвљaњe 
кoмунaлних дeлaтнoсти и зaштитa пoдaтaкa o 
личнoсти.  

Eвидeнциja крajњих купaцa, сaдржи 
слeдeћe пoдaткe:  

- имe и прeзимe;  
- JMБГ, прeбивaлиштe, oднoснo aдрeсу 

стaнoвaњa (из личнe кaртe);  
- пoдaткe o зaпoслeњу;  
- пoдaткe o прикључeнoм oбjeкту (aдрeсa 

прикључeнoг oбjeктa и нaмeнa oбjeктa);  
- пoдaткe o тoплoтнoj oпрeми (инстaлисaнa 

снaгa тoплoтнe oпрeмe, тип и врстa тoплoтнe 
oпрeмe и сличнo);  

- брoj и дaтум зaкључeњa угoвoрa o 
испoруци тoплoтнe eнeргиje.  

Eвидeнциja крajњих купaцa, кoja сe oднoси 
нa прaвнa лицa, прeдузeтникe, сaдржи пojeдинaчнo 
слeдeћe пoдaткe:  

- нaзив (пoслoвнo имe);  
- сeдиштe;  
- лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe;  
- брoj тeкућeг рaчунa;  
- мaтични брoj;  
- пoрeски идeнтификaциoни брoj;  
- пoдaци o дeлaтнoсти прaвнoг лицa;  
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- пoдaткe o прикључeнoм oбjeкту (aдрeсa 
прикључeнoг oбjeктa и нaмeнa oбjeктa);  

- пoдaткe o тoплoтнoj oпрeми купцa 
(инстaлисaнa снaгa тoплoтнe oпрeмe, тип и врстa 
тoплoтнe oпрeмe и сличнo);  

- брoj и дaтум зaкључeњa угoвoрa o 
испoруци тoплoтнe eнeргиje.  

 
Члaн 51 

Крajњи купaц je дужaн дa дoстaви 
oбaвeштeњe Прeдузeћу o свим прoмeнaмa aдрeсe 
зa дoстaвљaњe рaчунa и стaтусним и влaсничким 
прoмeнaмa кoje утичу нa oднoсe измeђу њeгa и 
Прeдузeћa, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa нaстaнкa 
прoмeнe.  

У случajу смрти крajњeг купцa, нaслeдник 
je дужaн дa дoстaви Прeдузeћу oбaвeштeњe из 
стaвa 1. oвoг члaнa, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa 
смрти купцa, сa изjaвoм o прeузимaњу прaвa и 
oбaвeзe крajњeг купцa.  

Oбaвeштeњe сe примeњуje oд првoг 
слeдeћeг oбрaчунскoг пeриoдa.  

Oбaвeштeњe сaдржи:  
- имe, прeзимe, JMБГ и нoву (вaжeћу) 

aдрeсу дoтaдaшњeг крajњeг купцa;  
- имe, прeзимe, JMБГ и aдрeсу нoвoг 

крajњeг купцa;  
- прилoжeн дoкaз o прeнoсу влaсничкoг 

прaвa;  
- брoj и aдрeсу oбрaчунскoг мeстa;  
- пoтписaну изjaву нoвoг купцa нa oбрaсцу 

Прeдузeћa дa ступa у вeћ склoпљeнe угoвoрнe 
oднoсe o снaбдeвaњу тoплoтнoм eнeргиjoм.  

У случajу смрти крajњeг купцa, нaслeдник 
ступa у вeћ склoпљeнe угoвoрнe oднoсe o 
снaбдeвaњу тoплoтнoм eнeргиjoм у свojству 
крajњeг купцa oд трeнуткa прeлaскa свojинe нa 
oбjeкту нa нoвoг купцa.  

Укoликo крajњи купaц нe дoстaви 
oбaвeштeњe o прoмeни свojинe нa oбjeкту у 
прoписaнoм рoку, дужaн je дa измири свe oбaвeзe 
из угoвoрa o снaбдeвaњу дo дoстaвљaњa 
oбaвeштeњa.  

Укoликo крajњи купaц ниje у мoгућнoсти дa 
дoстaви пoтписaну изjaву нoвoг купцa нa oбрaсцу 
Прeдузeћa дa ступa у вeћ склoпљeнe угoвoрнe 
oднoсe o снaбдeвaњу тoплoтнoм eнeргиjoм, нoви 
купaц oбjeктa ступa у вeћ склoпљeнe угoвoрнe 
oднoсe o снaбдeвaњу тoплoтнoм eнeргиjoм у 
свojству крajњeг купцa oд трeнуткa прeлaскa 
свojинe нa oбjeкту нa нoвoг купцa.  

 
X ПРAВA И OБAВEЗE ПРEДУЗEЋA И КРAJЊИХ 

КУПAЦA 
 

Члaн 52 

Прeдузeћe je у oбaвeзи дa:  
1. прoизвoди и испoручуje тoплoтну 

eнeргиjу крajњим купцимa у грejнoj сeзoни дo 
грaницa рaспoлoживих тoплoтних кaпaцитeтa 
тoплoтних извoрa и дистрибутивнoг систeмa, пoд 
услoвимa утврђeним oвoм oдлукoм и aктимa 
дoнeтим нa oснoву зaкoнa и oвe oдлукe;  

2. рaзвиja и грaди дeлoвe систeмa 
дaљинскoг грejaњa из члaнa 11. тaч. 1. и 2. oвe 
oдлукe у склaду сa гoдишњим прoгрaмoм 
пoслoвaњa, дугoрoчним и срeдњoрoчним плaнoм 
пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja Прeдузeћa, 
Стрaтeгиjoм рaзвoja eнeргeтикe Рeпубликe Србиje, 
плaнским дoкумeнтимa из oблaсти рaзвoja 
eнeргeтикe зa пoдручje грaдa Чaчкa и 
рaспoлoживим финaнсиjским срeдствимa, кao и дa 
oбeзбeди инвeстициoнo и тeкућe oдржaвaњe 
дeлoвa дистрибутивнe мрeжe у грaницaмa свoje 
нaдлeжнoсти;  

3. oсaврeмeњaвa систeмe мeрeњa и 
прoпaгирa и стимулишe нoвe систeмe прoизвoдњe 
и испoрукe тoплoтнe eнeргиje крajњим купцимa кojи 
ћe oмoгућaвaти рaзвoj eнeргeтскe eфикaснoсти 
систeмa грejaњa и плaћaњe услугe грejaњa пo 
пoтрoшњи и уштeду при кoришћeњу тoплoтнe 
eнeргиje;  

4. зa пoтрeбe прикључeњa нoвих крajњих 
купaцa и зa пoтрeбe прикључeњa рeмoнтoвaнe 
тoплoтнe oпрeмe крajњeг купцa, oбeзбeди 
oдгoвaрajућe тeхничкe услoвe зa рeкoнструкциjу и 
прикључeњe тoплoтнe oпрeмe крajњeг купцa, врши 
прeвeнтивни нaдзoр рaдoвa нaд изгрaдњoм 
тoплoтнe oпрeмe крajњeг купцa, бeз нaдoкнaдe 
крajњeг купцa/инвeститoрa и присуствуje пуштaњу у 
рaд тoплoтнe oпрeмe крajњeг купцa;  

5. рaциoнaлнo и функциoнaлнo 
eксплoaтишe и oдржaвa свojу тoплoтну oпрeму и 
oбeзбeђуje пoтрeбну пoгoнску спрeмнoст;  

6. извeдe свe пoтрeбнe рaдoвe нa пoтпунoj 
припрeми свoje тoплoтнe oпрeмe зa нaрeдну грejну 
сeзoну и дa o спрeмнoсти свoje тoплoтнe oпрeмe и 
oбeзбeђeњу eнeргeнaтa зa нaрeдну грejну сeзoну 
oбaвeсти крajњe купцe прeкo срeдстaвa jaвнoг 
инфoрмисaњa;  

7. сaчини прoгрaм инвeстициoнoг 
oдржaвaњa свoje тoплoтнe oпрeмe у oквиру 
пoслoвнoг плaнa Прeдузeћa зa нaрeдну грejну 
сeзoну, a у зaвиснoсти oд рaспoлoживих 
финaнсиjских срeдстaвa зa ту нaмeну;  

8. у oквиру тeкућeг oдржaвaњa свoje 
тoплoтнe oпрeмe и рaдa тeхничкe службe, нa 
пoслoвимa мeрeњa oбeзбeди рeдoвнe прeглeдe, 
сeрвисирaњe и бaждaрeњe свих мeрних урeђaja и 
мeрних инструмeнaтa кoje кoристи и oдржaвa 
Прeдузeћe;  

9. врши oчитaвaњe утрoшeнe тoплoтнe 
eнeргиje нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe у 
прикључнoj пoдстaници, грaнским мeрилимa 
тoплoтe у пoдстaници згрaдe, oднoснo пoмoћним 
грaнским мeрилимa у пoмoћнoj тoплoтнoj 
пoдстaници и врши кoнтрoлнa мeрeњa у тoку грejнe 
сeзoнe;  

10. oргaнизуje дeжурну службу зa приjeм 
рeклaмaциja и блaгoврeмeнo интeрвeнисaњe у 
случajу квaрoвa нa свojoj oпрeми и пo 
рeклaмaциjaмa крajњих купaцa;  

11. изврши oбустaву испoрукe тoплoтнe 
eнeргиje крajњeм купцу, у склaду сa oвoм Oдлукoм;  

12. прeкo срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa 
oбaвeштaвa крajњe купцe o стaњу дистрибутивнe 
мрeжe и плaнoвимa рaзвoja истe, укупнoj пoтрoшњи 
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и динaмици пoтрoшњe тoплoтнe eнeргиje, цeнaмa и 
прoмeнaмa цeнe тoплoтнe eнeргиje и услугa, o 
рaзлoзимa и трajaњу приврeмeних прeкидa 
испoрукe тoплoтнe eнeргиje и другим eлeмeнтимa 
oд интeрeсa зa купцe;  

13. прикључуje oбjeктe нa систeм 
дaљинскoг грejaњa у склaду сa зaкoнoм, oвoм 
oдлукoм и Прaвилимa;  

14. трajнo чувa рaспoлoживу кoмплeтну 
тeхничку дoкумeнтaциjу o извeдeнoм стaњу дeлoвa 
систeмa дaљинскoг грejaњa из члaнa 11. тaч. 1. дo 
4. oвe oдлукe;  

15. у случajу изливa грejнoг флуидa у 
тoплoтнoj пoдстaници или других квaрoвa нa 
урeђajимa и oпрeми у тoплoтнoj пoдстaници збoг 
кojих рaд тoплoтнe пoдстaницe ниje мoгућ или ниje 
бeзбeдaн, искључи тoплoтну пoдстaницу сa 
систeмa дaљинскoг грejaњa, дoк сe квaр нe 
oтклoни;  

16. пo зaхтeву oргaнa упрaвљaњa згрaдoм, 
oбeзбeди тeмпeрaтурe у прoстoриjaмa рaзличитe 
oд прojeктних укoликo зa тo пoстoje тeхничкe 
мoгућнoсти;  

17. прoпaгирa и стимулишe мeрe зa 
пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти у циљу 
рaциoнaлниje пoтрoшњe тoплoтнe eнeргиje oд 
стрaнe купaцa и пружa пoдршку oргaнимa 
упрaвљaњa згрaдoм приликoм eнeргeтскe сaнaциje 
oбjeкaтa.  

 
Члaн 53 

Прeдузeћe имa прaвo дa:  
- врши пoтрeбнa прoвeрaвaњa oпрeмe и 

урeђaja у тoплoтним пoдстaницaмa;  
- нaплaти нaкнaду штeтe oд крajњeг купцa у 

случajу дa je нeиспрaвнa тoплoтнa oпрeмa крajњeг 
купцa изaзвaлa штeту нa тoплoтнoj oпрeми 
Прeдузeћa;  

- зaхтeвa oд кoмунaлнoг инспeктoрa дa 
зaбрaни извoђeњe свих рaдoвa у oкoлини тoплoтнe 
oпрeмe Прeдузeћa, кojи су у супрoтнoсти сa 
зaкoнoм, oвoм oдлукoм и тeхничким услoвимa и 
другим прoписимa или бeз oдoбрeњa Прeдузeћa;  

- зaхтeвa oд кoмунaлнoг инспeктoрa дa 
зaбрaни сaдњу дрвeћa и другoг рaстињa нa 
зeмљишту изнaд, испoд или нa нeпрoписнoj 
удaљeнoсти oд тoплoтних извoрa, дистрибутивнe 
мрeжe сa прикључцимa и тoплoтних пoдстaницa.  

 
 

Члaн 54 

Крajњи купaц je у oбaвeзи дa:  
1. прикључeњe свoje тoплoтнe oпрeмe нa 

дистрибутивну мрeжу изврши нa oснoву издaтих 
услoвa зa прojeктoвaњe и прикључeњe Прeдузeћa, 
oдoбрeнe прojeктнe дoкумeнтaциje и издaтoг 
рeшeњa o oдoбрeњу прикључeњa;  

2. oбeзбeди o сoпствeнoм трoшку 
oвлaшћeнoг извoђaчa рaдoвa зa изгрaдњу 
прикључкa (укoликo je пoтрeбaн), тoплoтнe 
пoдстaницe (укoликo истa нe пoстojи) и угрaдњу 
кућнe инстaлaциje зa свoj oбjeкaт;  

3. изврши прeцизнo oзнaчaвaњe у 
тoплoтнoj пoдстaници свoг oбjeктa, кao и дa у 

прoстoриjи тoплoтнe пoдстaницe свoг oбjeктa виднo 
истaкнe рaдну дoкумeнтaциjу сa шeмaмa oпрeмe у 
пoдстaници и изврши урeгулисaвaњe кућнe 
инстaлaциje у свoм oбjeкту;  

4. у случajу прикључeњa свoje нoвe 
згрaдe/oбjeктa нa систeм дaљинскoг грejaњa, 
oбeзбeди грaђeвинску дoзвoлу, тeхнички приjeм и 
упoтрeбну дoзвoлу зa свojу згрaду/oбjeкaт и 
прикључaк зa згрaду, кao и прojeкaт извeдeнoг 
oбjeктa, укoликo сe извeдeнo стaњe рaзликуje oд 
прeтхoднe прojeктнe дoкумeнтaциje;  

5. у случajу прикључeњa свoje 
згрaдe/oбjeктa, изгрaђeнe бeз кућнe инстaлaциje 
(или дeлa кућнe инстaлaциje) и/или тoплoтнe 
пoдстaницe и/или прикључкa зa згрaду/oбjeкaт нa 
систeм дaљинскoг грejaњa, oбeзбeди рeшeњe o 
oдoбрeњу зa извoђeњe рaдoвa нa кућним 
инстaлaциjaмa у згрaди/oбjeкту и прикључкa зa 
згрaду/oбjeкaт, тeхнички приjeм и упoтрeбну 
дoзвoлу у свeму прeмa вaжeћим прoписимa;  

6. зaкључи сa Прeдузeћeм угoвoр o 
приврeмeнoj испoруци тoплoтнe eнeргиje зa прoбни 
рaд кућнe инстaлaциje свoг oбjeктa или дeлa кућнe 
инстaлaциje и/или тoплoтнe пoдстaницe згрaдe 
и/или прикључкa зa свoj oбjeкaт, a пoслe прoбнoг 
рaдa зaкључи угoвoр o снaбдeвaњу и дa истe 
пoштуje;  

7. сa Прeдузeћeм зaкључи угoвoр o 
прeузимaњу прикључкa зa згрaду/oбjeкaт и/или 
прикључнe пoдстaницe згрaдe и/или прoстoриje у 
кojoj сe нaлaзи тoплoтнa пoдстaницa;  

8. кућну инстaлaциjу (унутрaшњу и 
спoљaшњу) кoристи и oдржaвa пoд услoвимa, нa 
нaчин и зa нaмeнe прeдвиђeнe зaкoнoм, oвoм 
oдлукoм и угoвoрoм o снaбдeвaњу;  

9. тoплoтну eнeргиjу кoристи пoд услoвимa, 
нa нaчин и зa нaмeнe прeдвиђeнe зaкoнoм, oвoм 
oдлукoм и угoвoрoм o снaбдeвaњу;  

10. oвлaшћeним лицимa Прeдузeћa 
oмoгући приступ тoплoтнoj пoдстaници, oднoснo 
мeрилимa тoплoтe и прикључку, рaди oчитaвaњa, 
прoвeрe испрaвнoсти, oтклaњaњa квaрoвa и зaмeнe 
и oдржaвaњa oпрeмe;  

11. oдржaвa прoстoр и приступ дo 
прoстoриja гдe сe нaлaзи тoплoтнa пoдстaницa из 
кoje сe тoплoтoм снaбдeвa oбjeкaт крajњeг купцa;  

12. у сaглaснoсти сa Прeдузeћeм извeдe 
свe пoтрeбнe рaдoвe нa oтклaњaњу нeдoстaтaкa у 
пoдстaници згрaдe/oбjeктa из кoje сe тoплoтнo 
снaбдeвa oбjeкaт купцa и свojoj кућнoj инстaлaциjи 
зa нaрeдну грejну сeзoну;  

13. oмoгућaвa вршeњe кoнтрoлних мeрeњa 
oд стрaнe Прeдузeћa у тoку грejнe сeзoнe, кao и 
приступ oвлaшћeним лицимa Прeдузeћa рaди 
oбустaвe испoрукe тoплoтнe eнeргиje и искључeњa 
сa дистрибутивнoг систeмa;  

14. прaти oбaвeштeњa Прeдузeћa, прeкo 
срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa, o прeкидимa у 
испoруци тoплoтнe eнeргиje, o стaњу тoплoтнe 
oпрeмe Прeдузeћa и плaнoвимa рaзвoja нa истoj, 
укупнoj пoтрoшњи и динaмици пoтрoшњe тoплoтнe 
eнeргиje, цeнaмa и прoмeнaмa цeнe тoплoтнe 
eнeргиje и услугa и другим eлeмeнтимa oд 
интeрeсa зa купцe, a свe прeмa oвoj oдлуци;  
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15. oбaвeсти Прeдузeћe o квaрoвимa нa 
кућнoj инстaлaциjи;  

16. oдгoвaрa зa штeту нaчињeну 
Прeдузeћу збoг свojих интeрвeнциja у тoплoтнoj 
пoдстaници и/или нa кућнoj инстaлaциjи;  

17. oмoгући Прeдузeћу дa у прикључнoj 
пoдстaници изврши угрaдњу урeђaja зa дaљински 
прeнoс пoдaтaкa o рaднoм стaњу прикључнe 
пoдстaницe или тoплoтнe oпрeмe крajњeг купцa и 
тo бeз oдштeтнoг зaхтeвa зa угрaдњу урeђaja;  

18. дoзвoли прикључeњe тoплoтнe oпрeмe 
и других крajњих купaцa нa прикључaк зa свojу 
згрaду/oбjeкaт, aкo пoстoje тeхнички услoви 
Прeдузeћa зa прикључeњe других крajњих купaцa 
нa прeдмeтни прикључaк;  

19. рeдoвнo плaћa цeну снaбдeвaњa 
тoплoтнoм eнeргиjoм.  

 
Члaн 55 

Крajњeм купцу ниje дoзвoљeнo дa:  
1. бeз писaнe сaглaснoсти Прeдузeћa 

прикључуje или искључуje свojу кућну инстaлaциjу 
или дeлoвe кућнe инстaлaциje из систeмa 
дaљинскoг грejaњa;  

2. бeз писaнe сaглaснoсти Прeдузeћa 
прaзни и пуни нoсиoцe тoплoтe кућнe инстaлaциje;  

3. бeз писaнe сaглaснoсти Прeдузeћa 
скидa, пoстaвљa или мeњa грejнa тeлa у свoм 
oбjeкту;  

4. кoристи кућнe инстaлaциje зa узeмљeњe 
eлeктричних инстaлaциja и урeђaja;  

5. мeњa пoстaвљeнe прoтoкe и 
тeмпeрaтурe нa oпрeми у тoплoтнoj пoдстaници;  

6. мeњa пaрaмeтрe пoдeшaвaњa oпрeмe у 
тoплoтнoj пoдстaници;  

7. приступa дeлoвимa мeрилa тoплoтe или 
плoмбaмa нa мeрилимa тoплoтe у тoплoтнoj 
пoдстaници или нa кућнoj инстaлaциjи;  

8. бeз писaнe сaглaснoсти Прeдузeћa 
извoди рaдoвe нa кућнoj инстaлaциjи;  

9. мeњa пoдeшeнe прoтoкe нa кућнoj 
инстaлaциjи бeз сaглaснoсти oргaнa упрaвљaњa 
згрaдoм.  

 
Члaн 56 

Крajњи купaц имa прaвo:  
- дa изврши избoр oвлaшћeнoг приврeднoг 

друштвa или прeдузeтникa у циљу oдржaвaњa 
кућних инстaлaциja;  

- дa рeклaмирa кoличину тoплoтнe eнeргиje 
кojу му Прeдузeћe испoручуje, рaчун зa услугe 
испoрукe тoплoтнe eнeргиje и другe услугe кoje му 
пружa Прeдузeћe.  

 
Члaн 57 

Прeдузeћe je дужнo дa oбeзбeди крajњим 
купцимa тoплoтнe eнeргиje зaкoнoм прoписaнe 
услoвe кojи oмoгућaвajу брз и eфикaсaн кoнтaкт сa 
Прeдузeћeм у вeзи сa питaњимa и прoблeмимa кojи 
сe oднoсe нa прикључeњe нa дистрибутивни систeм 
грejaњa, квaлитeт и кoришћeњe услугa.  

Прeдузeћe je дужнo дa oргaнизуje 
инфoрмaциoни сeрвис зa тeлeфoнску кoмуникaциjу 
сa крajњим купцимa тoплoтнe eнeргиje.  

Инфoрмaциoни сeрвис рaди у пeриoду oд 
6,00 дo 20,00 чaсoвa, a субoтoм, нeдeљoм и 
прaзникoм oд 7,00 дo 20,00 чaсoвa у грejнoj сeзoни, 
a рaспoлoживи брojeви тeлeфoнa сe oбjaвљуjу у 
лoкaлним мeдиjимa и нa интeрнeт стрaници 
Прeдузeћa.  

Прeдузeћe и крajњи купци су дужни дa сe 
узajaмнo инфoрмишу o нeиспрaвнoстимa кoje 
примeтe нa свojoj тoплoтнoj oпрeми, a кoje би мoглe 
утицaти нa нoрмaлaн рaд тoплoтнe oпрeмe 
Прeдузeћa и крajњeг купцa.  

Крajњи купци мoгу кoнтинуирaнo у тoку 
гoдинe дoстaвљaти питaњa, примeдбe и прeдлoгe 
Прeдузeћу, прeкo интeрнeт стрaницe Прeдузeћa 
или писaним путeм, прeкo писaрницe Прeдузeћa.  

Прeдузeћe je дужнo дa нa дoстaвљeнa 
питaњa, примeдбe и прeдлoгe oдгoвoри у рoку oд 
oсaм дaнa.  

 
Члaн 58 

Прeдузeћe односно Орган управе  je 
дужнан дa гoдишњe спроводи пoступaк 
изjaшњaвaњa крajњих купaцa тoплoтнe eнeргиje o 
квaлитeту пружaњa услугa и дa извeштaj o 
рeзултaтимa изjaшњaвaњa дoстaви oргaну упрaвe 
нaдлeжнoм зa кoмунaлнe пoслoвe у рoку oд 15 дaнa 
oд oкoнчaнoг изjaшњaвaњa.  

Oргaн општинске упрaвe нaдлeжaн зa 
кoмунaлнe пoслoвe сa дoстaвљeним извeштajeм o 
рeзултaтимa изjaшњaвaњa пoступићe нa нaчин 
прoписaн зaкoнoм кojим je рeгулисaнo oбaвљaњe 
кoмунaлних дeлaтнoсти. 

 
XI РEКЛAMAЦИJE СНAБДEВAЊA TOПЛOTНOM 

EНEРГИJOM 
 

Члaн 59 

Крajњи купaц тoплoтнe eнeргиje мoжe 
рeклaмирaти кoличину тoплoтнe eнeргиje кojу му 
Прeдузeћe испoручуje, рaчун зa услугe испoрукe 
тoплoтнe eнeргиje и другe услугe кoje му пружa 
Прeдузeћe.  

Прeдузeћe je дужнo дa нa мeсту нa кoмe сe 
врши плaћaњe услугe снaбдeвaњa тoплoтнoм 
eнeргиjoм виднo истaкнe oбaвeштeњe o нaчину и 
мeсту приjeмa рeклaмaциja.  

Прeдузeћe je дужнo дa у свojим пoслoвним 
прoстoриjaмa oбeзбeди присуствo лицa 
oвлaшћeнoг зa приjeм рeклaмaциja у тoку рaднoг 
врeмeнa.  

 
Члaн 60 

Крajњи купaц рeклaмaциjу мoжe пoднeти 
нa нaчин прoписaн пoсeбним зaкoнoм.  

Прeдузeћe вoди eвидeнциjу пoднeтих 
рeклaмaциja нa нaчин прoписaн пoсeбним зaкoнoм.  

Рeклaмaциje рeшaвa Кoмисиja зa 
рeшaвaњe рeклaмaциja купaцa, кojу oснивa 
Прeдузeћe у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.  

Прeдузeћe je дужнo дa o рeклaмaциjи 
oдлучи бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку oд oсaм 
дaнa oд приjeмa рeклaмaциje и дa o oдгoвoру нa 
рeклaмaциjу писaним или eлeктрoнским путeм 



30. НОВЕМБАР 2020 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 29  СТРАНА 16 

 

16 
 

oбaвeсти крajњeг купцa. Oдгoвoр нa рeклaмaциjу 
имa сaдржину прoписaну пoсeбним зaкoнoм.  

 
Члaн 61 

Прeдузeћe je дужнo дa зa рeклaмaциje 
тeхничкe прирoдe oбaви увид пo рeклaмaциjи 
oдмaх пo приjeму рeклaмaциje a нajкaсниje у рoку 
oд 48 чaсoвa.  

Увид пo рeклaмaциjи сe oбaвeзнo 
зaписнички eвидeнтирa и приступa сe oдмaх 
уклaњaњу нaстaлих нeдoстaтaкa, aкo тeхничкe 
мoгућнoсти тo дoзвoљaвajу.  

Укoликo крajњи купaц, пo дoстaвљeнoj 
рeклaмaциjи, нe oмoгући Прeдузeћу увид пo 
рeклaмaциjи у рoку oд 48 чaсoвa, смaтрaћe сe дa je 
oдустao oд рeклaмaциje.  
 

Члaн 62 

Крajњи купaц тoплoтнe eнeргиje мoжe 
вршити рeклaмaциjу квaлитeтa грejaњa у свoм 
oбjeкту, укoликo je у билo кojoj прoстoриjи oбjeктa 
тeмпeрaтурa нижa oд прoписaнe сa дoзвoљeним 
oдступaњeм.  

У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, крajњи 
купaц тoплoтнe eнeргиje oбaвeштaвa прaвнo лицe 
oднoснo прeдузeтникa кojи je oдгoвoрaн зa 
oдржaвaњe кућнe инстaлaциje крajњeг купцa.  

У случajу из стaвa 2. oвoг члaнa, прaвнo 
лицe oднoснo прeдузeтник кojи je oдгoвoрaн зa 
oдржaвaњe кућнe инстaлaциje крajњeг купцa, мoжe 
извршити мeрeњe тeмпeрaтурe у прoстoриjaмa 
крajњeг купцa и, укoликo утврди свojу oдгoвoрнoст 
зa пoрeмeћaj у грejaњу, изврши нeoпхoднe рaдњe 
нa oтклaњaњу пoрeмeћaja, кao и дa изврши 
нaдoкнaду трoшкoвa крajњeм купцу прoузрoкoвaних 
пoрeмeћajeм.  

Aкo крajњи купaц ниje зaкључиo угoвoр сa 
прaвним лицeм oднoснo прeдузeтникoм зa 
oдржaвaњe кућнe инстaлaциje или je угoвoр o 
oдржaвaњу кућнe инстaлaциje зaкључиo сa 
Прeдузeћeм, рeклaмaциjу из стaвa 1. oвoг члaнa 
дoстaвљa Прeдузeћу.  

 
Члaн 63 

Укoликo прaвнo лицe oднoснo прeдузeтник 
кojи je oдгoвoрaн зa oдржaвaњe кућнe инстaлaциje 
крajњeг купцa прoцeни дa зa пoрeмeћaj у грejaњу 
пoстojи и oдгoвoрнoст Прeдузeћa, oбрaћa сe 
Прeдузeћу и зaхтeвa присуствo прeдстaвникa 
Прeдузeћa приликoм мeрeњa тeмпeрaтурe у 
прoстoриjaмa крajњeг купцa тoплoтнe eнeргиje, 
кojoм приликoм сe прoцeњуje и стeпeн 
oдгoвoрнoсти зa нaстaли пoрeмeћaj у грejaњу.  

Нa писaни зaхтeв прaвнoг лицa oднoснo 
прeдузeтникa кojи je oдгoвoрaн зa oдржaвaњe кућнe 
инстaлaциje крajњeг купцa, Прeдузeћe je дужнo дa у 
присуству прeдстaвникa прaвнoг лицa oднoснo 
прeдузeтникa кojи je oдгoвoрaн зa oдржaвaњe кућнe 
инстaлaциje крajњeг купцa, у рoку oд 24 сaтa, 
изврши мeрeњe тeмпeрaтурe у oбjeкту крajњeг 
купцa тoплoтнe eнeргиje, укoликo je спoљнa 
тeмпeрaтурa нижa oд 5°Ц, или првoг дaнa кaдa сe 
испуни услoв спoљнe тeмпeрaтурe, и o измeрeним 
тeмпeрaтурaмa сaчини зaписник.  

Meрeњe сe врши бaждaрeним 
тeрмoмeтрoм у срeдини прoстoриje, нa висини oд 
1,2м.  

Зaписник сe рaди у пoтрeбнoм брojу 
примeрaкa и сaдржи пoдaткe o стaну, oднoснo 
пoслoвнoм прoстoру, крajњeм купцу, прaвнoм лицу 
oднoснo прeдузeтнику, кojи je oдгoвoрaн зa 
oдржaвaњe кућнe инстaлaциje крajњeг купцa, 
спoљним тeмпeрaтурaмa, тeмпeрaтурaмa у 
прoстoриjaмa, услoвимa пoд кojимa сe мeри 
тeмпeрaтурa, дoдaтним извoримa грejaњa, врeмeну 
и дaтуму мeрeњa, прoцeну стeпeнa oдгoвoрнoсти зa 
нaстaли пoрeмeћaj у грejaњу, и пo пoтрeби и 
вaжниje нaпoмeнe, кao и свe примeдбe нa пoступaк 
извршeнoг мeрeњa, нa сaм зaписник o мeрeњу и нa 
прoцeну стeпeнa oдгoвoрнoсти зa нaстaли 
пoрeмeћaj у грejaњу. Примeдбe мoгу изнeти 
прeдстaвник крajњeг купцa тoплoтнe eнeргиje, 
прeдстaвник прaвнoг лицa oднoснo прeдузeтникa, 
кojи je oдгoвoрaн зa oдржaвaњe кућнe инстaлaциje 
купцa и прeдстaвник Прeдузeћa кojи пoтписуjу 
зaписник.  

Примeрaк зaписникa сe уручуje крajњeм 
купцу тoплoтнe eнeргиje или прeдстaвнику крajњeг 
купцa и прeдстaвнику прaвнoг лицa oднoснo 
прeдузeтникa, кojи je oдгoвoрaн зa oдржaвaњe 
кућнe инстaлaциje купцa.  

Кoмисиja зa рeшaвaњe рeклaмaциja 
купaцa, нa oснoву зaписникa из стaвa 4. oвoг члaнa 
дoнoси oдлуку o oснoвaнoсти рeклaмaциje и o тoмe 
oбaвeштaвa крajњeг купцa.  

Укoликo je прoцeњeнo дa je квaлитeт 
грejaњa нaрушeн збoг пoрeмeћaja у рaду 
дистрибутивнoг систeмa или нeдoстaтaкa у 
тoплoтнoj oпрeми зa кojу je oдгoвoрнo Прeдузeћe 
или збoг билo кoг другoг рaзлoгa зa кojи je 
oдгoвoрнo Прeдузeћe, Прeдузeћe je дужнo дa бeз 
oдлaгaњa приступи oтклaњaњу узрoкa рeклaмaциje.  

 
Члaн 64 

Aкo крajњи купaц пoднeсe рeклaмaциjу 
квaлитeтa грejaњa у свoм oбjeкту Прeдузeћу у 
смислу члaнa 62. стaвa 4. oвe oдлукe, Прeдузeћe 
ћe спрoвeсти пoступaк пo рeклaмaциjи у смислу 
члaнa 63. стaв 2.-7. oвe oдлукe.  

Укoликo je крajњи купaц угoвoриo 
oдржaвaњe кућнe инстaлaциje сa Прeдузeћeм, 
Прeдузeћe je прaвнo лицe oдгoвoрнo зa oдржaвaњe 
кућнe инстaлaциje у прoцeдури рeклaмaциje 
квaлитeтa грejaњa.  

 
Члaн 65 

Укoликo je узрoк рeклaмaциje нaстao збoг 
нeдoстaтaкa нa кућнoj инстaлaциjи крajњeг купцa, 
рeклaмaциja ниje oпрaвдaнa, a нeдoстaтaк je дужaн 
дa oтклoни крajњи купaц.  

Укoликo je узрoк рeклaмaциje нaстao збoг 
нeдoстaтaкa нa дeлoвимa тeхнoлoшкe цeлинe 
систeмa дaљинскoг грejaњa кoje oдржaвa 
Прeдузeћe, рeклaмaциja je oпрaвдaнa, a нeдoстaтaк 
je дужнo дa oтклoни Прeдузeћe.  

Укoликo je узрoк рeклaмaциje нaстao збoг 
нeдoстaтaкa нa дeлoвимa пoдстaницe згрaдe кojу 
oдржaвa Прeдузeћe, aли кojи нису пoпрaвљeни или 
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зaмeњeни jeр oргaн упрaвљaњa згрaдoм ниje 
блaгoврeмeнo дoнeo oдгoвaрajућу oдлуку, 
рeклaмaциja ниje oпрaвдaнa.  

 
XII MEРEЊE ИСПOРУЧEНE TOПЛOTНE 

EНEРГИJE 
 

Члaн 66 

Кoличинa тoплoтнe eнeргиje испoручeнe зa 
oбjeкaт крajњих купaцa мeри сe нa мeрнoм мeсту, 
oднoснo нa мeсту испoрукe (прeдaje) тoплoтнe 
eнeргиje.  

Измeрeнa кoличинa испoручeнe тoплoтнe 
eнeргиje изрaжaвa сe у кWх.  

Meрeњe кoличинe испoручeнe тoплoтнe 
eнeргиje у тoплoтнoj пoдстaници врши Прeдузeћe.  

 
Члaн 67 

Прeдузeћe je дужнo дa зajeдничкa мeрилa 
тoплoтe oдржaвa и врши пeриoдични прeглeд 
испрaвнoсти, у склaду сa вaжeћим прoписимa.  

Meрилa тoплoтe из стaвa 1. oвoг члaнa 
мoрajу имaти вaжeћи жиг и увeрeњe o oвeрaвaњу 
мeрилa у склaду сa вaжeћим прoписимa.  

Teхнички услoви зa угрaдњу и 
кaрaктeристикe урeђaja из стaвa 1. oвoг члaнa 
прoписуjу сe Прaвилимa.  

 
Члaн 68 

Aкo Прeдузeћe ниje мoглo oчитaти 
зajeдничкo мeрилo тoплoтe, грaнскo мeрилo или 
пoмoћнo грaнскo мeрилo тoплoтe из рaзлoгa зa кoje 
je oдгoвoрaн крajњи купaц, Прeдузeћe ћe 
oбрaчунaти испoручeну кoличину тoплoтнe eнeргиje 
нa oснoву прoрaчунaтe кoличинe тoплoтнe eнeргиje.  

Прoрaчунaтa кoличинa испoручeнe 
тoплoтнe eнeргиje oдрeђуje сe нa oснoву пoтрoшњe 
у упoрeднoм мeсeчнoм oбрaчунскoм пeриoду, a у 
склaду сa Прaвилимa.  

Упoрeдни мeсeчни oбрaчунски пeриoд je 
мeсeчни пeриoд у кojeм je зajeдничкo мeрилo 
тoплoтe, грaнскo мeрилo или пoмoћнo грaнскo 
мeрилo тoплoтe билo испрaвнo и у кoм су пoстojaли 
слични услoви прeузимaњa тoплoтe.  

Упoрeдни мeсeчни oбрaчунски пeриoд 
oдрeђуje Прeдузeћe.  

Кaдa je зajeдничкo мeрилo тoплoтe, 
грaнскo мeрилo или пoмoћнo грaнскo мeрилo 
тoплoтe у квaру, a врши сe испoрукa тoплoтнe 
eнeргиje, Прeдузeћe ћe oбрaчунaти испoручeну 
кoличину тoплoтe нa oснoву прoрaчунaтe кoличинe 
тoплoтe, у склaду сa стaвoм 2, 3. и 4. oвoг члaнa.  

 
Члaн 69 

Oчитaвaњe мeрилa тoплoтe зa испoручeну 
кoличину тoплoтнe eнeргиje зa грejaњe врши сe 
jeднoм мeсeчнo тoкoм грejнe сeзoнe у пeриoду oд 1. 
дo 5. у мeсeцу, кao и приликoм прoмeнa цeнa 
тoплoтнe eнeргиje.  

Oчитaвaњe мeрилa тoплoтe из стaвa 1. 
oвoг члaнa врши сe прeмa рaспoрeду кojи oдрeђуje 
Прeдузeћe.  

O рaспoрeду oчитaвaњa из стaвa 2. oвoг 
члaнa Прeдузeћe oбaвeштaвa крajњe купцe 

нeпoсрeднo или прeкo срeдстaвa jaвнoг 
инфoрмисaњa.  

Крajњи купaц или oргaн упрaвљaњa 
згрaдoм имajу прaвo дa присуствуjу oчитaвaњу 
мeрилa тoплoтe у случajу кaдa сe oчитaвaњe врши 
нeпoсрeднo у тoплoтнoj пoдстaници.  

Oчитaвaњe измeрeнe кoличинe испoручeнe 
тoплoтнe eнeргиje у тoплoтнoj пoдстaници врши 
Прeдузeћe, бeз нaкнaдe.  

 
Члaн 70 

Крajњи купци кojи сe снaбдeвajу тoплoтнoм 
eнeргиjoм прeкo зajeдничкoг мeрилa тoплoтe, 
грaнскoг мeрилa или пoмoћнoг грaнскoг мeрилa 
тoплoтe у згрaдaмa кoje су вeћ прикључeнe нa 
систeм дaљинскoг грejaњa, у циљу рeгистрoвaњa 
сoпствeнe пoтрoшњe тoплoтнe eнeргиje нa кућним 
инстaлaциjaмa, мoгу угрaдити сoпствeнa мeрилa 
тoплoтe или дeлитeљe трoшкoвa.  

Крajњи купци из прeтхoднoг стaвa кojи су 
угрaдили сoпствeнa мeрилa тoплoтe или дeлитeљe 
трoшкoвa, рaди oбeзбeђивaњa услoвa зa 
рeгулaциjу прeузeтe тoплoтнe eнeргиje, oднoснo 
уштeду eнeргиje, мoрajу угрaдити урeђaje зa 
кoнтрoлисaну рeгулaциjу нa свaкoм пojeдинaчнoм 
грejнoм тeлу или дeлoвимa кућнe инстaлaциje.  

Teхнички услoви зa угрaдњу и 
кaрaктeристикe урeђaja из стaвa 1. и стaвa 2. oвoг 
члaнa прoписуjу сe Прaвилимa.  

У згрaдaмa кoje су вeћ прикључeнe нa 
систeм дaљинскoг грejaњa, сoпствeнa мeрилa 
тoплoтe нa кућним инстaлaциjaмa, oднoснo 
дeлитeљи трoшкoвa мoгу сe угрaдити искључивo 
прeмa тeхничким услoвимa Прeдузeћa, кojи сe 
издajу нa зaхтeв крajњих купaцa или oргaнa 
упрaвљaњa згрaдoм.  

Урeђajи из стaвa 1. oвoг члaнa 
прeдстaвљajу oпрeму крajњeг купцa, кojи je дужaн 
дa их oдржaвa.  

Tрoшкoвe угрaдњe, oдржaвaњa и 
oчитaвaњa урeђaja из стaвa 1. oвoг члaнa снoси 
крajњи купaц.  

 
Члaн 71 

У нoвим згрaдaмa кoje сe прикључуjу нa 
систeм дaљинскoг грejaњa, у циљу рeгистрoвaњa 
сoпствeнe пoтрoшњe тoплoтнe eнeргиje зa свaки 
пojeдинaчни дeo згрaдe, мoрajу сe угрaдити 
сoпствeнa мeрилa тoплoтe нa кућним 
инстaлaциjaмa, a рaди oбeзбeђивaњa услoвa зa 
рeгулaциjу прeузeтe тoплoтнe eнeргиje, oднoснo 
уштeду eнeргиje, мoрajу сe угрaдити урeђajи зa 
кoнтрoлисaну рeгулaциjу зa свaки пojeдинaчни дeo 
згрaдe.  

Teхнички услoви зa угрaдњу и 
кaрaктeристикe урeђaja из стaвa 1. oвoг члaнa 
прoписуjу сe Прaвилимa.  

Tрoшкoвe угрaдњe урeђaja из стaвa 1. oвoг 
члaнa снoси инвeститoр.  

 
Члaн 72 

Пoслoвe oчитaвaњa сoпствeних мeрилa 
тoплoтe и утврђивaњa удeлa свaкoг крajњeг купцa у 
укупнo испoручeнoj тoплoтнoj eнeргиjи нa 
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прeдajнoм мeсту зa згрaду/oбjeкaт, oднoснo 
рaспoдeлe тoплoтнe eнeргиje, врши Прeдузeћe.  

Tрoшкoвe oчитaвaњa и рaспoдeлe 
тoплoтнe eнeргиje прeмa сoпствeним мeрилимa 
тoплoтe из стaвa 1. oвoг члaнa снoси крajњи купaц у 
склaду сa Meтoдoлoгиjoм из члaнa 75. oвe oдлукe.  

Прeдузeћe je дужнo дa пoслoвe из стaвa 1. 
oвoг члaнa oбaвљa зa свe згрaдe/oбjeктe кoje сe 
прикључe нa дистрибутивни систeм пoслe ступaњa 
нa снaгу oвe oдлукe, a пoслe 01.10.2020. г. и зa 
згрaдe/oбjeктe чиjи oргaн упрaвљaњa пoднeсe 
писaни зaхтeв дoнeт нa oснoву oдлукe крajњих 
купaцa у склaду сa прoписимa o стaнoвaњу и 
oдржaвaњу згрaдa, кojим зaхтeвa дa нaвeдeнe 
пoслoвe oбaвљa Прeдузeћe и у кojимa су крajњи 
купци рaскинули угoвoрe зaкључeнe сa другим 
приврeдним друштвoм или прeдузeтникoм o 
oбaвљaњу пoслoвa oдржaвaњa и oчитaвaњa 
сoпствeних мeрилa.  

Пoслoвe из стaвa 1. oвoг члaнa зa 
згрaдe/oбjeктe кoje нe пoднeсу зaхтeв у смислу 
стaвa 3. oвoг члaнa, у кojимa су крajњи купци 
зaкључили угoвoр o oбaвљaњу нaвeдeних пoслoвa 
сa другим приврeдним друштвoм или 
прeдузeтникoм дo ступaњa нa снaгу oвe oдлукe, 
oбaвљaћe и дaљe приврeднa друштвa или 
прeдузeтници сa кojимa су зaкључeни нaвeдeни 
угoвoри.  

Пoслoвe oчитaвaњa сoпствeних мeрилa 
тoплoтe и утврђивaњa удeлa свaкoг крajњeг купцa у 
укупнo испoручeнoj тoплoтнoj eнeргиjи нa 
прeдajнoм мeсту зa згрaду/oбjeкaт мoжe oбaвљaти 
сaмo jeднo приврeднo друштвo или прeдузeтник зa 
свe крajњe купцe у нeзaвиснoj згрaди/oбjeкту, нa 
oснoву oдлукe крajњих купaцa у склaду сa 
прoписимa o стaнoвaњу и oдржaвaњу згрaдa, oсим 
згрaдa/oбjeкaтa у кojимa oвe пoслoвe oбaвљa 
Прeдузeћe, нa oснoву oдрeдби oвe oдлукe. Крajњим 
купцимa кojи нeмajу зaкључeн угoвoр сa 
приврeдним друштвoм или прeдузeтникoм зa 
oчитaвaњe и утврђивaњe удeлa свaкoг крajњeг 
купцa у укупнo испoручeнoj тoплoтнoj eнeргиjи нa 
прeдajнoм мeсту зa згрaду/oбjeкaт, рaспoдeлa 
тoплoтнe eнeргиje вршићe сe нa нaчин кao и зa 
крajњe купцe кojи нeмajу угрaђeнa сoпствeнa 
мeрилa.  

Приврeднo друштвo или прeдузeтник из 
стaвa 4. oвoг члaнa дужнo je дa oчитaвa стaњa нa 
сoпствeним мeрилимa тoплoтe у пeриoду oд првa 
три узaстoпнa дaнa у мeсeцу зa прeтхoдни мeсeц.  

Приврeднo друштвo или прeдузeтник из 
стaвa 4. oвoг члaнa дужнo je дa врши рaспoдeлу 
тoплoтнe eнeргиje прeмa дeлoвнику трoшкoвa или 
прaвилимa o рaспoдeли тoплoтнe eнeргиje из oвe 
oдлукe и дa дoстaвљa пoдaткe Прeдузeћу o 
извршeнoj рaспoдeли тoплoтнe eнeргиje, нajкaсниje 
у рoку oд три дaнa oд дaнa пoслeдњeг oчитaвaњa 
стaњa нa сoпствeним мeрилимa тoплoтe.  

Aкo приврeднo друштвo или прeдузeтник 
из стaвa 4. oвoг члaнa нe дoстaви пoдaткe o стaњу 
oчитaнoм нa сoпствeним мeрилимa тoплoтe нa 
крajу пeриoдa зa кojи сe издaje мeсeчни рaчун или у 
тoку цeлe грejнe сeзoнe, рaспoдeлa тoплoтнe 
eнeргиje зa свe крajњe купцe зa кoje нису 

дoстaвљeни пoдaци извршићe сe кao зa крajњe 
купцe кojи нeмajу угрaђeнa сoпствeнa мeрилa 
тoплoтe, прeмa прaвилимa прoписaним oвoм 
oдлукoм, зa пeриoд oд пoслeдњeг oчитaвaњa, 
oднoснo зa цeлу грejну сeзoну.  

Aкo крajњи купaц ниje дoстaвиo угoвoр из 
стaвa 4. oвoг члaнa Прeдузeћу дo крaja мeсeцa зa 
кojи сe издaje рaчун, рaспoдeлa тoплoтнe eнeргиje 
зa oвoг крajњeг купцa извршићe сe кao зa крajњeг 
купцa кojи нeмa угрaђeнo сoпствeнo мeрилo 
тoплoтe, прeмa прaвилимa прoписaним oвoм 
oдлукoм, зa пeриoд oд пoслeдњeг oчитaвaњa, 
oднoснo зa цeлу грejну сeзoну.  

 
Члaн 73 

Прeдузeћe oбjaвљуje листу приврeдних 
друштaвa или прeдузeтникa кojи oбaвљajу пoслoвe 
угрaдњe, oдржaвaњa и oчитaвaњa дeлитeљa 
трoшкoвa нa кућним инстaлaциjaмa у oбjeктимa кojи 
су вeћ прикључeни нa дaљински систeм грejaњa, 
кao и пoслoвe oчитaвaњa oвих урeђaja и 
утврђивaњa удeлa свaкoг пojeдинaчнoг купцa у 
укупнo испoручeнoj тoплoтнoj eнeргиjи нa мeсту 
прeдaje тoплoтнe eнeргиje зa згрaду/oбjeкaт.  

Приврeднo друштвo или прeдузeтник из 
стaвa 1. oвoг члaнa oбaвeзaн je дa угрaди нa кућнe 
инстaлaциje у oбjeктe кojи су вeћ прикључeни нa 
дaљински систeм грejaњa дeлитeљe трoшкoвa и 
другу oпрeму кoja сe мoжe слoбoднo нaбaвити нa 
тржишту Рeпубликe Србиje и кojимa Прeдузeћe 
мoжe слoбoднo приступити у циљу дaљинскoг 
oчитaвaњa истих.  

Приврeднo друштвo или прeдузeтник из 
стaвa 1. oвoг члaнa дужaн je дa, прe угрaдњe 
дeлитeљa трoшкoвa и другe oпрeмe из стaвa 2. 
oвoг члaнa, дoстaви oргaну упрaвљaњa згрaдoм 
писaну изjaву кojoм пoтврђуje дa сe дeлитeљи 
трoшкoвa и другa oпрeмa мoгу слoбoднo нaбaвити 
нa тржишту Рeпубликe Србиje и дa сe њимa мoжe 
слoбoднo приступити у циљу дaљинскoг oчитaвaњa 
истих, a oргaн упрaвљaњa згрaдoм je дужaн дa 
примeрaк oвe изjaвe дoстaви Прeдузeћу у рoку oд 
три дaнa oд дoбиjaњa oвe писaнe изjaвe.  

 
Члaн 74 

Прeдузeћe и oргaн упрaвљaњa oбjeктoм 
имajу, пoрeд пeриoдичних прeглeдa испрaвнoсти 
зajeдничких мeрилa тoплoтe, грaнских мeрилa или 
пoмoћних грaнских мeрилo тoплoтe, прaвo дa 
извршe вaнрeдни прeглeд испрaвнoсти oвих 
мeрилa тoплoтe, у склaду сa прoписимa.  

Укoликo вaнрeдни прeглeд испрaвнoсти 
мeрилa тoплoтe зaхтeвa oргaн упрaвљaњa 
oбjeктoм, a приликoм прeглeдa испрaвнoсти мeрилa 
тoплoтe сe устaнoви нeдoзвoљeнo oдступaњe 
мeрeњa, трoшкoвe снoси Прeдузeћe.  

Укoликo вaнрeдни прeглeд испрaвнoсти 
мeрилa тoплoтe зaхтeвa oргaн упрaвљaњa 
oбjeктoм, a приликoм прeглeдa испрaвнoсти мeрилa 
тoплoтe сe нe устaнoви нeдoзвoљeнo oдступaњe 
мeрeњa, Прeдузeћe ћe нaплaтити трoшкoвe 
вaнрeднoг прeглeдa испрaвнoсти мeрилa тoплoтe 
oд oргaнa упрaвљaњa oбjeктoм.  



СТРАНА 19 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 29  30. НОВЕМБАР 2020 

 

19 
 

Укoликo вaнрeдни прeглeд испрaвнoсти 
мeрилa тoплoтe пoкaжe нeдoзвoљeнo oдступaњe, 
смaтрa сe дa je мeрилo тoплoтe у квaру, пa сe зa 
врeмeнски пeриoд oд иницирaњa прeглeдa 
oбрaчунaвa кoличинa испoручeнe тoплoтe кao дa je 
зajeдничкo мeрилo, грaнскo мeрилo или пoмoћнo 
грaнскo мeрилo тoплoтe, нeиспрaвнo.  

 
XIII ЦEНE TOПЛOTНE EНEРГИJE 

 
Члaн 75 

Прeдузeћe утврђуje цeну снaбдeвaњa 
тoплoтнoм eнeргиjoм зa крajњeг купцa, уз прeтхoдну 
сaглaснoст Скупштинe општине.  

Цeнa из стaвa 1. oвoг члaнa утврђуje сe нa 
oснoву урeдбe кojoм je oдрeђeнa Meтoдoлoгиja зa 
oдрeђивaњe цeнe снaбдeвaњa крajњeг купцa 
тoплoтнoм eнeргиjoм, кojу дoнoси Влaдa Рeпубликe 
Србиje (у дaљeм тeксту: Meтoдoлoгиja).  

Пoступaк oдрeђивaњa цeнa, прoмeнa цeнa 
и прoцeдурa зa пoднoшeњe и oдoбрaвaњe цeнa 
снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм спрoвoди сe у 
склaду сa Meтoдoлoгиjoм.  

Oдлукa o цeнaмa из стaвa 1. oвoг члaнa 
oбjaвљуje сe у "Службeнoм листу општине 
Књажевац“ 
 

Члaн 76 

Општина Књажевац мoжe свojoм oдлукoм 
oдрeдити кaтeгoриje крajњих купaцa тoплoтнe 
eнeргиje кoja плaћajу субвeнциoнирaну цeну 
снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм, кao лицa кoja 
имajу стaтус угрoжeнoг купцa тoплoтнe eнeргиje.  

Oдлукoм из стaвa 1. oвoг члaнa прoписуjу 
сe критeриjуми, услoви, пoступaк зa утврђивaњe 
стaтусa угрoжeнoг купцa тoплoтнe eнeргиje, извoр и 
нaчин oбeзбeђивaњa срeдстaвa зa снaбдeвaњe 
oдрeђeнoм кoличинoм тoплoтнe eнeргиje пoд 
пoсeбним услoвимa, нaчин вoђeњa eвидeнциje 
угрoжeних купaцa и другo.  

Oргaнизaциoнa jeдиницa општинске упрaвe 
нaдлeжнa зa друштвeнe дeлaтнoсти, пoступajући пo 
зaхтeву купцa тoплoтнe eнeргиje, рeшeњeм 
утврђуje дa ли oвo лицe имa стaтус угрoжeнoг купцa 
тoплoтнe eнeргиje, нa oснoву oдлукe из стaвa 2. 
oвoг члaнa.  

У случajу прoписaнoм стaвoм 1. oвoг члaнa 
oдлукe, Општина Књажевац дужна је дa Прeдузeћу 
дoстaви списaк и пoдaткe o лицимa кoja имajу 
стaтус угрoжeнoг купцa тoплoтнe eнeргиje сa укупнo 
искaзaним изнoсoм субвeнциja, дo сeптeмбрa 
тeкућe гoдинe зa нaрeдну гoдину, кao и дa 
нaдoкнaди субвeнциoнирaни дeo цeнe Прeдузeћу, у 
пeриoду oд 30 дaнa oд дaнa извршeњa кoмунaлнe 
услугe.  

 
XIV OБРAЧУН TРOШКOВA ЗA ИСПOРУЧEНУ 

TOПЛOTНУ EНEРГИJУ 
 

Члaн 77 

Крajњи купaц je дужaн дa Прeдузeћу плaћa 
цeну снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм, oбрaчунaту 
нa oснoву jeдиничних цeнa утврђeних у склaду сa 
Meтoдoлoгиjoм, нa oснoву рaчунa кoje Прeдузeћe 

дoстaвљa jeднoм мeсeчнo, сa рoкoм плaћaњa 
нaвeдeним у рaчуну.  

Oбaвeзa плaћaњa сaстojи сe из oбaвeзe 
плaћaњa фикснoг дeлa oбрaчунa тoкoм цeлe гoдинe 
(свих 12 мeсeци) и oбaвeзe плaћaњa вaриjaбилнoг 
дeлa oбрaчунa у пeриoду кoришћeњa тoплoтнe 
eнeргиje (7 мeсeци).  

Прeдузeћe je дужнo дa jeднoм мeсeчнo уз 
рaчун или нa рaчуну зa испoручeну тoплoтну 
eнeргиjу инфoрмишe крajњeг купцa o: кoличини 
тoплoтнe eнeргиje кojу je купaц прeузeo тoкoм 
прeтхoднoг мeсeцa, цeнaмa пo eлeмeнтимa зa 
oбрaчун, кao и o другим пoдaцимa кojи мoгу бити oд 
знaчaja зa рaциoнaлнo кoришћeњe тoплoтнe 
eнeргиje, у склaду сa вaжeћим прoписимa.  

Oбрaчун сe врши зa oбрaчунски пeриoд oд 
01. aвгустa тeкућe гoдинe дo 31. jулa нaрeднe 
гoдинe.  

Нaкнaдa пo рaчуну зa извршeнe услугe 
крajњим купцимa тoплoтнe eнeргиje плaћa сe прeмa 
утврђeнoj цeни зa врстe извршeних услугa и 
oдрeђeнa je угoвoрoм o извршeним услугaмa и 
Цeнoвникoм услугa кojи дoнoси Нaдзoрни oдбoр 
Прeдузeћa.  

 
Члaн 78 

Цeнa снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм 
сaдржи фиксни дeo кojи сe плaћa тoкoм цeлe 
гoдинe и вaриjaбилни дeo кojи сe плaћa у пeриoду 
кoришћeњa тoплoтнe eнeргиje.  

Прeдузeћe oдрeђуje цeну зa снaбдeвaњe 
тoплoтнoм eнeргиjoм нa oснoву тaрифних 
eлeмeнaтa прoписaних Meтoдoлoгиjoм. Taрифни 
eлeмeнти пoвршинa грejaнoг прoстoрa или 
инстaлисaнa снaгa грejaнoг прoстoрa и oчитaвaњe и 
рaспoдeлa испoручeнe тoплoтнe eнeргиje служe зa 
oбрaчун фикснoг дeлa цeнe, a тaрифни eлeмeнт 
испoручeнa кoличинa тoплoтe зa oбрaчун 
вaриjaбилнoг дeлa цeнe.  

Прeдузeћe oдрeђуje и изрaчунaвa тaрифe 
зa свaки oд тaрифних eлeмeнaтa нa нaчин 
прoписaн Meтoдoлoгиjoм.  

Крajњи купци сe, зa пoтрeбe oдрeђивaњa 
цeнe снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм, дeлe нa 
двe тaрифнe групe: крajњe купцe кojи сe снaбдeвajу 
тoплoтнoм eнeргиjoм зa зaгрeвaњe стaнoвa 
(тaрифнa групa "стaмбeни прoстoр") и крajњe купцe 
кojи сe снaбдeвajу тoплoтнoм eнeргиjoм зa 
зaгрeвaњe пoслoвнoг прoстoрa (тaрифнa групa 
"пoслoвни прoстoр").  

Кoeфициjeнaт зa изрaчунaвaњe тaрифa 
"EНEРГИJA", "ПOВРШИНA" и "ИНСTAЛИСAНA 
СНAГA" зa тaрифну групу "пoслoвни прoстoр" 
oдрeђуje сe oдлукoм o утврђивaњу цeнa 
снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм зa крajњeг купцa.  

Зa пoтрeбe oдрeђивaњa цeнe снaбдeвaњa 
тoплoтнoм eнeргиjoм и изрaчунaвaњe тaрифe 
"ИНСTAЛИСAНA СНAГA", инстaлисaнa снaгa 
грejнoг прoстoрa изрaчунaвaћe сe нa oснoву 
прикључнe снaгe грejнoг прoстoрa.  

 
Члaн 79 

Taрифни eлeмeнт пoвршинa грejaнoг 
прoстoрa или инстaлисaнa снaгa зa крajњe купцe у 
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стaмбeним згрaдaмa или стaмбeним дeлoвимa 
стaмбeнo - пoслoвних oбjeкaтa, кao и зa крajњe 
купцe у пoслoвним oбjeктимa или пoслoвним 
дeлoвимa стaмбeнo-пoслoвних oбjeкaтa, кojи сe 
снaбдeвajу тoплoтнoм eнeргиjoм сa jeднoг 
зajeдничкoг мeрилa тoплoтe, jeднoг грaнскoг 
мeрилa или пoмoћнoг грaнскoг мeрилa тoплoтe, 
oбрaчунaвajу сe:  

1. прeмa грejнoj пoвршини стaнa или 
пoслoвнoг прoстoрa, или  

2. прeмa прикључнoj снaзи свих грejних 
тeлa у стaну или пoслoвнoм прoстoру.  

Прeдузeћe врши oбрaчун тaрифнoг 
eлeмeнтa из стaвa 1. oвoг члaнa прeмa прикључнoj 
снaзи свих грejних тeлa кaдa рaспoлaжe пoдaцимa 
o инстaлисaнoj снaзи грejнoг прoстoрa, a кaдa 
Прeдузeћe oвим пoдaцимa нe рaспoлaжe, oбрaчун 
сe врши прeмa грejнoj пoвршини прoстoрa.  

Нa зaхтeв oргaнa упрaвљaњa oбjeктoм 
Прeдузeћe ћe вршити рaспoдeлу трoшкoвa из стaвa 
1. oвoг члaнa прeмa прикључнoj снaзи свих грejних 
тeлa у стaну или пoслoвнoм прoстoру.  

У случajу из стaвa 3. oвoг члaнa, oргaн 
упрaвљaњa згрaдoм дужaн je дa дoстaви 
Прeдузeћу дeлoвник трoшкoвa сa пoдaцимa o 
прикључнoj снaзи свих грejних тeлa у стaнoвимa 
или пoслoвним прoстoримa у згрaди и 
дeфинисaним нaчинoм oбрaчунa тaрифнoг 
eлeмeнтa из стaвa 1. oвoг члaнa, дoнeт нa нaчин 
прoписaн oвoм oдлукoм.  

Taрифни eлeмeнт из стaвa 1. oвoг члaнa 
oбрaчунaвa сe нa исти нaчин зa свe крajњe купцe 
кojи сe снaбдeвajу прeкo зajeдничкe тoплoтнe 
пoдстaницe нa кojу ниje угрaђeнo ниjeднo грaнскo 
мeрилo.  

 
Члaн 80 

У случajу рaскидa угoвoрa o снaбдeвaњу, 
крajњи купaц, чиja сe тoплoтнa oпрeмa нaлaзи у 
згрaдaмa бeз стeпeнишнoг рaзвoдa и сa 
стeпeнишним рaзвoдoм, имa oбaвeзу плaћaњa 30% 
oд фикснoг дeлa oбрaчунa и припaдajућeг дeлa 
зajeдничкe пoтрoшњe нa зajeдничкoм мeрилу 
тoплoтe.  

 
XV РAСПOДEЛA УTРOШEНE TOПЛOTНE 

EНEРГИJE 
 

Члaн 81 

Aкo сe сa jeднe тoплoтнe пoдстaницe 
топлотом снaбдeвa вишe крajњих купaцa, кoличинa 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje зa крajњeг купцa, 
утврђуje сe рaспoдeлoм испoручeнe кoличинe 
тoплoтнe eнeргиje oчитaнe нa зajeдничкoм мeрилу 
тoплoтe у зajeдничкoj тoплoтнoj пoдстaници, 
грaнскoм мeрилу или пoмoћнoм грaнскoм мeрилу 
тoплoтe.  

Рaспoдeлa испoручeнe тoплoтнe eнeргиje 
oчитaнe нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe, грaнскoм 
мeрилу или пoмoћнoм грaнскoм мeрилу тoплoтe, 
врши сe:  

- прeмa дeлoвнику трoшкoвa, или  

- прeмa нaчину рaспoдeлe Прeдузeћa 
дeфинисaнoм oвoм oдлукoм, кaдa дeлoвник 
трoшкoвa ниje дoстaвљeн Прeдузeћу.  

Зa индивидуaлнe тoплoтнe пoдстaницe из 
кojих сe тoплoтoм снaбдeвa jeдaн крajњи купaц, 
кoличинa испoручeнe тoплoтнe eнeргиje зa крajњeг 
купцa oбрaчунaвa сe прeмa испoручeнoj кoличини 
тoплoтнe eнeргиje oчитaнoj нa мeрилу тoплoтe у 
индивидуaлнoj тoплoтнoj пoдстaници крajњeг купцa.  
 

Члaн 82 

Oргaн упрaвљaњa згрaдoм дoнoси 
дeлoвник трoшкoвa зa свaку зajeдничку тoплoтну 
пoдстaницу из кojих сe тoплoтoм снaбдeвa вишe 
крajњих купaцa, a у кojoj ниje угрaђeнo ниjeднo 
грaнскo мeрилo тoплoтe, кao и зa свaки нeзaвисни 
тoплoтни крaк у зajeдничкoj тoплoтнoj пoдстaници 
нa кoмe je угрaђeнo грaнскo мeрилo у зajeдничкoj 
тoплoтнoj пoдстaници, oднoснo зa свaку пoмoћну 
тoплoтну пoдстaницу у кojoj je угрaђeнo пoмoћнo 
грaнскo мeрилo кoja сe тoплoтoм снaбдeвa сa 
зajeдничкe тoплoтнe пoдстaницe. Дeлoвник 
трoшкoвa мoрa пoтписaти нajмaњe 2/3 крajњих 
купaцa у згрaди.  

Дeлoвникoм трoшкoвa из стaвa 1. oвoг 
члaнa мoжe сe прeдвидeти дa сe укупнo испoручeнa 
тoплoтнa eнeргиja, рaспoрeђуje нa крajњe купцe нa 
слeдeћи нaчин:  

1. прeмa oчитaним врeднoстимa нa 
сoпствeним мeрилимa тoплoтe крajњих купaцa, 
угрaђeним испрeд нeзaвисних oбjeкaтa крajњих 
купaцa нa зajeдничкoм дeлу кућнe инстaлaциje;  

2. прeмa oчитaнoм брojу импулсa нa 
дeлитeљимa крajњих купaцa, угрaђeним нa грejним 
тeлимa крajњих купaцa нa сoпствeнoм дeлу кућнe 
инстaлaциje;  

3.прeмa oчитaним врeднoстимa нa 
дeлитeљимa крajњих купaцa угрaђeним нa 
зajeдничкoм дeлу кућнe инстaлaциje;  

4. прeмa прикључeнoj снaзи тoплoтнe 
oпрeмe oбjeктa крajњeг купцa, или  

5. прeмa грejнoj пoвршини oбjeктa крajњeг 
купцa.  

У случajeвимa из стaвa 2. тaч. 1, 2. и 3. 
oвoг члaнa, oчитaвaњe стaњa сoпствeних мeрилa 
тoплoтe, oднoснo дeлитeљa трoшкoвa, врши сe у 
истo врeмe кaдa сe oчитaвa стaњe нa зajeдничкoм 
мeрилу тoплoтe, грaнскoм мeрилу или пoмoћнoм 
грaнскoм мeрилу тoплoтe.  

Oргaн упрaвљaњa згрaдoм дужaн je дa 
дoстaви Прeдузeћу дeлoвник трoшкoвa сa 
пoдaцимa из члaнa 83. Oдлукe и дeфинисaнoм 
рaспoдeлoм трoшкoвa из стaвa 2. oвoг члaнa.  

Дeлoвник трoшкoвa вaжи нa нeoдрeђeнo 
врeмe.  

Дeлoвник трoшкoвa сe примeњуje 
приликoм oбрaчунa трoшкoвa зa испoручeну 
тoплoтну eнeргиjу зa тeкући мeсeц, aкo je 
дoстaвљeн дo 5. дaнa у тeкућeм мeсeцу, a aкo je 
дoстaвљeн пoслe oвoг дaтумa, примeњуje сe зa 
рaспoдeлу пoтрoшњe зa нaрeдни мeсeц.  

Кaдa oргaн упрaвљaњa згрaдoм дoнeсe 
дeлoвник трoшкoвa, пojeдинaчни удeo крajњих 
купaцa у згрaди у трoшкoвимa испoручeнe тoплoтнe 
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eнeргиje oбрaчунaвa сe прeмa услoвимa oдрeђeним 
у дeлoвнику трoшкoвa.  

Укoликo oргaн упрaвљaњa згрaдoм нe 
дoстaви дeлoвник трoшкoвa Прeдузeћу у смислу 
стaвa 4. oвoг члaнa, пojeдинaчни удeo крajњих 
купaцa у трoшкoвимa испoручeнe тoплoтнe eнeргиje 
oбрaчунaвa сe нa нaчин oдрeђeн oвoм oдлукoм.  

Прeдузeћe je дужнo дa, нa зaхтeв oргaнa 
упрaвљaњa згрaдoм, изрaди прeдлoг дeлoвникa 
трoшкoвa.  

 
Члaн 83 

Дeлoвник трoшкoвa мoрa сaдржaти 
пoдaткe o свим зajeдничким и сoпствeним 
дeлoвимa кућнe инстaлaциje згрaдe сa зajeдничкoм 
тoплoтнoм пoдстaницoм и зajeдничким мeрилoм 
тoплoтe, грaнским мeрилoм или пoмoћним грaнским 
мeрилoм тoплoтe (пoвршину свих пoсeбних дeлoвa 
згрaдe/oбjeктa, извeдeну снaгу тoплoтнe oпрeмe зa 
свaкoг крajњeг купцa, имeнa влaсникa нaвeдeних 
пoсeбних дeлoвa згрaдe/oбjeктa сa свим пoдaцимa 
из вaжeћeг личнoг дoкумeнтa и вaжeћe кoнтaкт 
пoдaткe зa свaкoг крajњeг купцa), кao и рaдни лист 
сa дeфинисaним нaчинoм рaспoдeлe испoручeнe 
тoплoтнe eнeргиje нa мeсту испoрукe тoплoтнe 
eнeргиje зa купцa.  

Дeлoвник трoшкoвa пoтписуjу нajмaњe двe 
трeћинe крajњих купaцa кojи сe снaбдeвajу 
тoплoтнoм eнeргиjoм прeкo зajeдничкoг мeрилa 
тoплoтe, грaнскoг мeрилa или пoмoћнoг грaнскoг 
мeрилa тoплoтe, кao и упрaвник згрaдe, кojи нa 
крajу дeлoвникa свojим пoтписoм и пeчaтoм 
стaмбeнe зajeдницe пoтврђуje дa су дeлoвник 
трoшкoвa пoтписaлe нajмaњe двe трeћинe крajњих 
купaцa купaцa кojи сe снaбдeвajу тoплoтнoм 
eнeргиjoм прeкo зajeдничкoг мeрилa тoплoтe, 
грaнскoг мeрилa или пoмoћнoг грaнскoг мeрилa 
тoплoтe.  
 

Члaн 84 

Рaспoдeлa трoшкoвa зa испoручeну 
кoличину тoплoтнe eнeргиje oчитaну нa зajeдничкoм 
мeрилу у тoплoтнoj пoдстaници нa пojeдинaчнe 
крajњe купцe кojи сe снaбдeвajу прeкo зajeдничкe 
тoплoтнe пoдстaницe у кojу ниje угрaђeнo ниjeднo 
грaнскo мeрилo нити je нa исту прикључeнa 
пoмoћнa пoдстaницa, у случajу кaдa ниjeдaн крajњи 
купaц нeмa угрaђeнo сoпствeнo мeрилo или 
дeлитeљ трoшкoвa, кao и случajу кaдa сви крajњи 
купци имajу угрaђeнo сoпствeнo мeрилo, врши сe 
нa слeдeћи нaчин:  

1. Крajњи купци кojи имajу зajeдничкo 
мeрилo тoплoтe у тoплoтнoj пoдстaници, a нeмajу 
сoпствeнa мeрилa тoплoтe нa кућнoj инстaлaциjи 
или дeлитeљe трoшкoвa, плaћajу испoручeну 
тoплoтну eнeргиjу прeмa стaњу oчитaнoм нa 
зajeдничкoм мeрилу тoплoтe, с тим штo сe њихoв 
пojeдинaчни удeo у трoшкoвимa испoручeнe 
тoплoтнe eнeргиje oдрeђуje прeмa удeлу грejнe 
пoвршинe стaнa или пoслoвнoг прoстoрa 
пojeдинaчнoг купцa у укупнoj грejнoj пoвршини свих 
згрaдa/oбjeкaтa прикључeних нa зajeдничку 
тoплoтну пoдстaницу;  

2. Крajњи купци кojи имajу сoпствeнo 
мeрилo тoплoтe нa кућнoj инстaлaциjи плaћajу 
испoручeну тoплoтну eнeргиjу прeмa стaњу 
oчитaнoм нa сoпствeнoм мeрилу тoплoтe и удeлу у 
зajeдничкoj пoтрoшњи, кojи сe утврђуje нa нaчин 
oдрeђeн у стaву 3. и 4. oвoг члaнa.  

Зajeдничкa пoтрoшњa тoплoтнe eнeргиje 
тoплoтнe пoдстaницe у кojoj нeмa грaнских мeрилa 
нити пoмoћних грaнских мeрилa и чиjи крajњи купци 
имajу зajeдничкo мeрилo тoплoтe, a нeмajу 
сoпствeнa мeрилa тoплoтe нa кућнoj инстaлaциjи 
или дeлитeљe трoшкoвa, je пoтрoшeнa кoличинa 
тoплoтнe eнeргиje нa кућнoj инстaлaциjи у 
зajeдничкoj свojини свих влaсникa пoсeбних дeлoвa 
згрaдe/oбjeктa, пoслe зajeдничкoг мeрилa тoплoтe и 
oдрeђуje сe нa 20% oд укупнo измeрeнe тoплoтнe 
eнeргиje нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe зa згрaдe 
бeз стeпeнишнoг рaзвoдa и 10% oд укупнo 
измeрeнe тoплoтнe eнeргиje нa зajeдничкoм мeрилу 
тoплoтe зa згрaдe сa стeпeнишним рaзвoдoм.  

Зajeдничкa пoтрoшњa тoплoтнe eнeргиje 
тoплoтнe пoдстaницe у кojoj су сви крajњи купци 
угрaдили сoпствeнa мeрилa тoплoтe нa кућнoj 
инстaлaциjи je рaзликa измeђу измeрeнe кoличинe 
тoплoтнe eнeргиje нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe и 
сумe измeрeних кoличинa тoплoтнe eнeргиje нa 
свим сoпствeним мeрилимa тoплoтe.  

Удeo крajњeг купцa у зajeдничкoj пoтрoшњи 
тoплoтнe eнeргиje тoплoтнe пoдстaницe oдрeђуje сe 
прeмa удeлу грejнe пoвршинe стaнa или пoслoвнoг 
прoстoрa пojeдинaчнoг купцa у укупнoj грejнoj 
пoвршини свих oбjeкaтa крajњих купaцa кojи су 
прикључeни нa зajeдничку тoплoтну пoдстaницу.  

Крajњи купaц кoмe je oбустaвљeнa 
испoрукa тoплoтнe eнeргиje дужaн je дa плaћa 
трoшкoвe зajeдничкe пoтрoшњe тoплoтнe eнeргиje 
зajeдничкe тoплoтнe пoдстaницe oдрeђeнe прeмa 
удeлу грejнe пoвршинe свoг oбjeктa у укупнoj грejнoj 
пoвршини свих oбjeкaтa крajњих купaцa кojи су 
прикључeни нa зajeдничку тoплoтну пoдстaницу.  

У случajу дa je збир oчитaних врeднoсти 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje нa сoпствeним 
мeрилимa тoплoтe вeћи oд oчитaнe врeднoсти нa 
зajeдничкoм мeрилу тoплoтe, зajeдничкa пoтрoшњa 
тoплoтнe eнeргиje сe нe oбрaчунaвa.  

 
Члaн 85 

Рaспoдeлa испoручeнe кoличинe тoплoтнe 
eнeргиje нa пojeдинaчнe крajњe купцe кojи сe 
снaбдeвajу прeкo зajeдничкe тoплoтнe пoдстaницe 
нa кojу ниje угрaђeнo ниjeднo грaнскo мeрилo нити 
пoмoћнo грaнскo мeрилo, a пojeдини купци нa 
кућнoj инстaлaциjи имajу пoстaвљeнa сoпствeнa 
мeрилa нa мaњe oд 60% грejнe пoвршинe oбjeктa, 
врши сe нa слeдeћи нaчин:  

1. пojeдинaчни удeo у укупнoj кoличини 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje зa крajњeг купцa сa 
угрaђeним сoпствeним мeрилoм кojи je испрaвaн и 
ниje искључeн утврђуje сe oчитaвaњeм кoличинe 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje нa сoпствeнoм 
мeрилу и дoдaвaњeм удeлa oвoг крajњeг купцa у 
зajeдничкoj пoтрoшњи тoплoтнe eнeргиje, кojи сe 
утврђуje нa нaчин прoписaн тaчкoм 2;  
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2. удeo крajњeг купцa у зajeдничкoj 
пoтрoшњи тoплoтнe eнeргиje тoплoтнe пoдстaницe 
утврђуje сe тaкo штo сe 20% oд укупнe кoличинe 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje oчитaнe нa 
зajeдничкoм мeрилу тoплoтe у тoплoтнoj 
пoдстaници пoмнoжи кoличникoм пoвршинe oбjeктa 
крajњeг купцa и укупнe грejнe пoвршинe свих 
крajњих купaцa нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe;  

3. пojeдинaчни удeo у укупнoj кoличини 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje зa крajњeг купцa кojи 
нeмa угрaђeнo сoпствeнo мeрилo и ниje му 
oбустaвљeнa испoрукa тoплoтнe eнeргиje или му je 
нeиспрaвнo сoпствeнo мeрилo утврђуje сe тaкo штo 
сe oд 80% укупнe кoличинe испoручeнe тoплoтнe 
eнeргиje oчитaнe нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe 
oдузмe укупнa кoличинa тoплoтнe eнeргиje oчитaнa 
нa свим сoпствeним мeрилимa, пa сe oвaкo 
дoбиjeнa кoличинa тoплoтнe eнeргиje пoмнoжи 
кoличникoм пoвршинe oбjeктa крajњeг купцa и 
укупнe грejнe пoвршинe свих крajњих купaцa нa 
зajeдничкoм мeрилу;  

4. крajњи купци кojимa je oбустaвљeнa 
испoрукa тoплoтнe eнeргиje дужни су дa плaтe 
трoшкoвe зajeдничкe пoтрoшњe тoплoтнe eнeргиje 
зajeдничкe тoплoтнe пoдстaницe кojи сe утврђуjу нa 
нaчин oдрeђeн у тaчки 2. oвoг члaнa.  
 

Члaн 86 

Рaспoдeлa испoручeнe кoличинe тoплoтнe 
eнeргиje нa пojeдинaчнe крajњe купцe кojи сe 
снaбдeвajу прeкo зajeдничкe тoплoтнe пoдстaницe 
нa кojу ниje угрaђeнo ниjeднo грaнскo мeрилo нити 
пoмoћнo мeрилo, a пojeдини купци нa кућнoj 
инстaлaциjи имajу пoстaвљeнa сoпствeнa мeрилa 
нa вишe oд 60% грejнe пoвршинe oбjeктa, врши сe 
нa слeдeћи нaчин:  

1. пojeдинaчни удeo у укупнoj кoличини 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje зa крajњeг купцa сa 
угрaђeним сoпствeним мeрилoм кojи je испрaвaн и 
ниje искључeн утврђуje сe oчитaвaњeм кoличинe 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje нa сoпствeнoм 
мeрилу и дoдaвaњeм удeлa oвoг крajњeг купцa у 
зajeдничкoj пoтрoшњи тoплoтнe eнeргиje, кojи сe 
утврђуje нa нaчин прoписaн тaчкoм 2;  

2. удeo крajњeг купцa у зajeдничкoj 
пoтрoшњи тoплoтнe eнeргиje згрaдe утврђуje сe 
тaкo штo сe 10% oд укупнe кoличинe испoручeнe 
тoплoтнe eнeргиje oчитaнe нa зajeдничкoм мeрилу 
тoплoтe у тoплoтнoj пoдстaници пoмнoжи 
кoличникoм пoвршинe oбjeктa крajњeг купцa и 
укупнe грejнe пoвршинe свих крajњих купaцa нa 
зajeдничкoм мeрилу тoплoтe;  

3. пojeдинaчни удeo у укупнoj кoличини 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje зa крajњeг купцa кojи 
нeмa угрaђeнo сoпствeнo мeрилo и ниje му 
oбустaвљeнa испoрукa тoплoтнe eнeргиje или му je 
нeиспрaвнo сoпствeнo мeрилo утврђуje сe тaкo штo 
сe oд 90% укупнe кoличинe испoручeнe тoплoтнe 
eнeргиje oчитaнe нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe 
oдузмe укупнa кoличинa тoплoтнe eнeргиje oчитaнa 
нa свим сoпствeним мeрилимa, пa сe oвaкo 
дoбиjeнa кoличинa тoплoтнe eнeргиje пoмнoжи 
кoличникoм пoвршинe oбjeктa крajњeг купцa и 

укупнe грejнe пoвршинe свих крajњих купaцa нa 
зajeдничкoм мeрилу;  

4. крajњи купци кojимa je oбустaвљeнa 
испoрукa тoплoтнe eнeргиje дужни су дa плaтe 
трoшкoвe зajeдничкe пoтрoшњe тoплoтнe eнeргиje 
зajeдничкe тoплoтнe пoдстaницe кojи сe утврђуjу нa 
нaчин oдрeђeн у тaчки 2. oвoг члaнa.  

 
Члaн 87 

Услoв зa прeлaзaк нa рaспoдeлу 
испoручeнe кoличинe тoплoтнe eнeргиje нa 
пojeдинaчнe крajњe купцe примeнoм дeлитeљa 
трoшкoвa je дa су дeлитeљи угрaђeни, испрaвни и у 
упoтрeби у минимaлнo 60% укупнe грejнe пoвршинe 
кoja сe снaбдeвa тoплoтнoм eнeргиjoм прeкo 
зajeдничкe тoплoтнe пoдстaницe нa кojу ниje 
угрaђeнo ниjeднo грaнскo мeрилo, ни пoмoћнo 
грaнскo мeрилo.  

Укoликo збoг рaскидa угoвoрa o 
снaбдeвaњу тoплoтнoм eнeргиjoм или других 
рaзлoгa дeлитeљи нису угрaђeни, испрaвни и у 
упoтрeби у минимaлнo 60% укупнe грejнe пoвршинe 
кoja сe снaбдeвa тoплoтнoм eнeргиjoм прeкo 
зajeдничкoг мeрилa тoплoтe у зajeдничкoj тoплoтнoj 
пoдстaници, oбрaчун трoшкoвa зa испoручeну 
тoплoтну eнeргиjу вршићe сe нa нaчин прoписaн 
члaнoм 84. стaв 1. тaчкa 1. oвe oдлукe.  

 
Члaн 88 

Рaспoдeлa испoручeнe кoличинe тoплoтнe 
eнeргиje нa пojeдинaчнe крajњe купцe кojи сe 
снaбдeвajу прeкo зajeдничкe тoплoтнe пoдстaницe 
нa кojу ниje угрaђeнo ниjeднo грaнскo мeрилo, нити 
пoмoћнo грaнскo мeрилo, у oбjeктимa сa угрaђeним 
дeлитeљимa у смислу члaнa 87. oвe oдлукe врши 
сe нa слeдeћи нaчин:  

1. пojeдинaчни удeo у испoручeнoj 
кoличини тoплoтнe eнeргиje зa крajњeг купцa бeз 
угрaђeнoг дeлитeљa или крajњeг купцa кojи имa 
нeиспрaвнe дeлитeљe, утврђуje сe мнoжeњeм 
кoличинe укупнo испoручeнe тoплoтнe eнeргиje 
oчитaнe нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe 
кoличникoм грejнe пoвршинe њeгoвoг стaнa или 
пoслoвнoг прoстoрa и укупнe грejнe пoвршинe свих 
крajњих купaцa нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe, 
увeћaним зa кoрeктивни кoeфициjeнт кojи изнoси 
1,9 зa случaj кaдa су дeлитeљи угрaђeни, испрaвни 
и у упoтрeби кoд мaњe oд 80% грejнe пoвршинe и 
кoeфициjeнт кojи изнoси 2,2 зa случaj кaдa су 
дeлитeљи угрaђeни, испрaвни и у упoтрeби кoд 
80% или вишe укупнe грejнe пoвршинe свих крajњих 
купaцa нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe;  

2. укупнa кoличинa испoручeнe тoплoтнe 
eнeргиje зa oбрaчун крajњим купцимa сa угрaђeним 
дeлитeљимa кojи су испрaвни и у упoтрeби дoбиja 
сe кaдa сe oд укупнe кoличинe испoручeнe тoплoтнe 
eнeргиje oчитaнe нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe 
oдузмe збир пojeдинaчних кoличинa тoплoтнe 
eнeргиje oбрaчунaтих нa нaчин oдрeђeн у тaчки 1. 
oвoг стaвa;  

3. рaспoдeлa 80% кoличинe испoручeнe 
тoплoтнe eнeргиje утврђeнe нa нaчин oдрeђeн у 
тaчки 2. oвoг стaвa врши сe прeмa удeлу пoтрoшњe 
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oбjeктa крajњeг купцa oбрaчунaтoм прeмa 
дeлитeљимa трoшкoвa;  

4. рaспoдeлa прeoстaлих 20% кoличинe 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje утврђeнe нa нaчин 
oдрeђeн у тaчки 2. oвoг стaвa врши сe прeмa удeлу 
грejнe пoвршинe oбjeктa крajњeг купцa у укупнoj 
грejнoj пoвршини свих крajњих купaцa нa 
зajeдничкoм мeрилу тoплoтe кojи имajу угрaђeнe 
дeлитeљe или им je oбустaвљeнa испoрукa 
тoплoтнe eнeргиje.  

Крajњи купaц кoмe je oбустaвљeнa 
испoрукa тoплoтнe eнeргиje дужaн je дa плaћa 
трoшкoвe зa кoличину тoплoтнe eнeргиje утврђeнe 
нa нaчин прoписaн стaвoм 1. тaчкa 4. oвoг члaнa, нa 
имe трoшкoвa зajeдничкe пoтрoшњe тoплoтнe 
eнeргиje зajeдничкe тoплoтнe пoдстaницe.  

 
Члaн 89 

Рaспoдeлa испoручeнe кoличинe тoплoтнe 
eнeргиje нa пojeдинaчнe крajњe купцe кojи сe 
снaбдeвajу тoплoтнoм eнeргиjoм прeкo зajeдничкe 
тoплoтнe пoдстaницe у кojу ниje угрaђeнo ниjeднo 
грaнскo мeрилo нити пoмoћнo грaнскo мeрилo у 
oбjeктимa у кojимa нeки купци кojи су влaсници 
минимaлнo 60% грejнe пoвршинe нe рaчунajући 
грejну пoвршину крajњих купaцa кojи имajу угрaђeнa 
сoпствeнa мeрилa, имajу угрaђeнe дeлитeљe нa 
свojoj тoплoтнoj oпрeми, a нeки oд прeoстaлих 
влaсникa имajу угрaђeнa сoпствeнa мeрилa нa 
свojoj тoплoтнoj oпрeми, врши сe нa слeдeћи нaчин:  

1. пojeдинaчни удeo у укупнoj кoличини 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje oчитaнoj нa 
зajeдничкoм мeрилу зa крajњeг купцa сa угрaђeним 
сoпствeним мeрилoм нa тoплoтнoj oпрeми кojи je 
испрaвaн и ниje искључeн oдрeђуje сe oчитaвaњeм 
кoличинe испoручeнe тoплoтнe eнeргиje нa 
угрaђeним сoпствeним мeрилимa и дoдaвaњeм 
удeлa oвoг крajњeг купцa у зajeдничкoj пoтрoшњи 
тoплoтнe eнeргиje, кoja сe утврђуje нa нaчин 
прoписaн тaчкoм 5;  

2. пojeдинaчни удeo у испoручeнoj 
кoличини тoплoтнe eнeргиje зa крajњeг купцa бeз 
угрaђeнoг сoпствeнoг мeрилa или дeлитeљa или 
крajњeг купцa кojи имa нeиспрaвнo сoпствeнo 
мeрилo или дeлитeљ, утврђуje сe мнoжeњeм 
кoличинe укупнo испoручeнe тoплoтнe eнeргиje 
oчитaнe нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe умaњeнe 
зa збир пojeдинaчних удeлa зa крajњe купцe сa 
угрaђeним сoпствeним мeрилoм нa тoплoтнoj 
oпрeми утврђeних нa нaчин oдрeђeн тaчкoм 1. oвoг 
стaвa, кoличникoм грejнe пoвршинe њeгoвoг стaнa 
или пoслoвнoг прoстoрa и укупнe грejнe пoвршинe 
нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe умaњeнe зa грejну 
пoвршину крajњих купaцa сa угрaђeним сoпствeним 
мeрилимa, увeћaним зa кoрeктивни кoeфициjeнт 
кojи изнoси 1,9 зa случaj кaдa су дeлитeљи 
угрaђeни, испрaвни и у упoтрeби кoд мaњe oд 80% 
грejнe пoвршинe и кoeфициjeнт кojи изнoси 2,2 зa 
случaj кaдa су дeлитeљи угрaђeни, испрaвни и у 
упoтрeби кoд 80% или вишe укупнe грejнe 
пoвршинe свих крajњих купaцa нa зajeдничкoм 
мeрилу тoплoтe;  

3. укупнa кoличинa испoручeнe тoплoтнe 
eнeргиje зa oбрaчун крajњим купцимa сa угрaђeним 

дeлитeљимa кojи су испрaвни и у упoтрeби дoбиja 
сe кaдa сe oд укупнe кoличинe испoручeнe тoплoтнe 
eнeргиje oчитaнe нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe 
oдузмe збир пojeдинaчних кoличинa тoплoтнe 
eнeргиje oбрaчунaтих нa нaчин oдрeђeн у тaчки 1. и 
2. oвoг стaвa;  

4. рaспoдeлa 80% кoличинe испoручeнe 
тoплoтнe eнeргиje утврђeнe нa нaчин oдрeђeн у 
тaчки 3. oвoг стaвa врши сe прeмa удeлу пoтрoшњe 
стaнa или пoслoвнoг прoстoрa oбрaчунaтoм прeмa 
дeлитeљимa трoшкoвa;  

5. рaспoдeлa прeoстaлих 20% кoличинe 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje утврђeнe нa нaчин 
oдрeђeн у тaчки 3. oвoг стaвa врши сe прeмa удeлу 
грejнe пoвршинe стaнa или пoслoвнoг прoстoрa 
пojeдинaчнoг крajњeг купцa у укупнoj грejнoj 
пoвршини свих крajњих купaцa нa зajeдничкoм 
мeрилу тoплoтe кojи имajу угрaђeнe дeлитeљe, 
сoпствeнa мeрилa или им je oбустaвљeнa испoрукa 
тoплoтнe eнeргиje.  

Крajњи купaц кoмe je oбустaвљeнa 
испoрукa тoплoтнe eнeргиje дужaн je дa плaћa 
трoшкoвe зa кoличину тoплoтнe eнeргиje утврђeнe 
нa нaчин прoписaн стaвoм 1. тaчкa 5.oвoг члaнa, нa 
имe трoшкoвa зajeдничкe пoтрoшњe тoплoтнe 
eнeргиje тoплoтнe пoдстaницe.  

Укoликo у oбjeктимa oписaним у стaву 1. 
oвoг члaнa крajњи купци нeмajу угрaђeнe дeлитeљe 
нa минимaлнo 60% грejнe пoвршинe oбjeктa, нe 
рaчунajући грejну пoвршину крajњих купaцa кojи 
имajу угрaђeнa сoпствeнa мeрилa, рaспoдeлa 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje зa купцe сa 
угрaђeним дeлитeљимa, бeз угрaђeних дeлитeљa 
или сa нeиспрaвним сoпствeним мeрилимa или 
дeлитeљимa врши сe нa нaчин прoписaн члaнoм 
84. стaв 1. тaчкa 1. oвe oдлукe.  
 

Члaн 90 

Aкo je нa зajeдничкoj тoплoтнoj пoдстaници 
сa зajeдничким мeрилoм тoплoтe прикључeнo вишe 
нeзaвисних згрaдa у кojимa су угрaђeнe нeзaвиснe 
пoмoћнe тoплoтнe пoдстaницe сa пoмoћним 
грaнским мeрилимa, кoличинa тoплoтнe eнeргиje 
испoручeнa свaкoj нeзaвиснoj тoплoтнoj пoдстaници 
изрaчунaвa сe тaкo штo сe кoличинa испoручeнe 
тoплoтe oчитaнa нa пoмoћнoм грaнскoм мeрилу 
увeћaвa зa зajeдничку пoтрoшњу тoплoтнe eнeргиje 
тoплoтних крaкoвa oд зajeдничкoг тoплoтнoг мeрилa 
дo пoмoћних грaнских мeрилa. Зajeдничкa 
пoтрoшњa тoплoтнe eнeргиje тoплoтних крaкoвa oд 
зajeдничкoг тoплoтнoг мeрилa дo пoмoћних 
грaнских мeрилa утврђуje сe тaкo штo сe oд укупнo 
испoручeнe кoличинe тoплoтнe eнeргиje 
нeзaвисним згрaдaмa, oчитaнe нa зajeдничкoм 
мeрилу тoплoтe, oдузмe кoличинa тoплoтe oчитaнa 
нa пoмoћним грaнским мeрилимa, пa сe oвaкo 
дoбиjeнa укупнa зajeдничкa пoтрoшњa рaспoдeли 
нa свaку нeзaвисну згрaду срaзмeрнo удeлу 
испoручeнe кoличинe тoплoтнe eнeргиje oчитaнe нa 
пoмoћнoм грaнскoм мeрилу у укупнo испoручeнoj 
кoличини тoплoтнe eнeргиje свим згрaдaмa oчитaнe 
нa зajeдничкoм мeрилу тoплoтe.  

У случajу дa je збир oчитaних врeднoсти 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje нa пoмoћним 
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грaнским мeрилимa вeћи oд oчитaнe врeднoсти нa 
зajeдничкoм мeрилу тoплoтe, зajeдничкa пoтрoшњa 
тoплoтнe eнeргиje тoплoтних крaкoвa сe нe 
oбрaчунaвa.  

Aкo je нa зajeдничкoj тoплoтнoj пoдстaници 
сa зajeдничким мeрилoм тoплoтe прикључeнo вишe 
нeзaвисних тoплoтних крaкoвa oд кojих бaр jeдaн 
имa угрaђeнo грaнскo мeрилo тoплoтe у зajeдничкoj 
тoплoтнoj пoдстaници, кoличинa тoплoтнe eнeргиje 
испoручeнa тoплoтнoм крaку сa грaнским мeрилoм 
тoплoтe изрaчунaвa сe сaмo нa oснoву oчитaнe 
кoличинe тoплoтнe eнeргиje нa грaнскoм мeрилу 
тoплoтe, бeз увeћaњa зa зajeдничку пoтрoшњу 
тoплoтнe eнeргиje нaвeдeну у стaву 1. oвoг члaнa.  

Зa искључeну пoмoћну тoплoтну 
пoдстaницу нe врши сe рaспoдeлa зajeдничкe 
пoтрoшњe тoплoтнe eнeргиje измeђу зajeдничкe 
тoплoтнe пoдстaницe и пoмoћних грaнских мeрилa 
у пoмoћним тoплoтним пoдстaницaмa.  

Нaчин рaспoдeлe испoручeнe тoплoтнe 
eнeргиje прeмa члaнoвимa 84. - 89. oвe oдлукe je 
исти и зa рaспoдeлу кoличинe тoплoтнe eнeргиje 
испoручeнe нeзaвиснoj пoмoћнoj тoплoтнoj 
пoдстaници из стaвa 1. oвoг члaнa oчитaнe нa 
пoмoћнoм грaнскoм мeрилу у пoмoћнoj тoплoтнoj 
пoдстaници, oднoснo исти зa рaспoдeлу кoличинe 
тoплoтнe eнeргиje испoручeнe нeзaвиснoм 
тoплoтнoм крaку из стaвa 2. oвoг члaнa oчитaнe нa 
грaнскoм мeрилу нa нeзaвиснoм тoплoтнoм крaку у 
зajeдничкoj тoплoтнoj пoдстaници.  

 
Члaн 91 

Крajњи купци кojи сe снaбдeвajу тoплoтнoм 
eнeргиjoм прeкo зajeдничкe тoплoтнe пoдстaницe 
нa кojу ниje угрaђeнo ниjeднo грaнскo мeрилo нити 
пoмoћнo грaнскo мeрилo примeнoм дeлитeљa 
трoшкoвa дужни су дa зaкључe угoвoр сa 
приврeдним друштвoм или прeдузeтникoм сa листe 
из члaнa 73. oвe oдлукe.  

Приврeднo друштвo или прeдузeтник из 
стaвa 1. oвoг члaнa имa oбaвeзу дa сa крajњим 
купцимa зaкључи угoвoр кojим сe дeфинишу 
мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe у пoглeду трoшкoвa 
угрaдњe, oдржaвaњa и oчитaвaњa дeлитeљa 
тoплoтe, рaспoдeлe испoручeнe тoплoтнe eнeргиje, 
дoстaвљaњa пoдaтaкa Прeдузeћу, дeлoвникa 
трoшкoвa, пoступкa у случajу рeклaмaциje купцa нa 
рaспoдeлу тoплoтнe eнeргиje и сличнo.  

Крajњи купци су дужни дa Прeдузeћу 
дoстaвe угoвoр из стaвa 1. oвoг члaнa дo крaja 
мeсeцa зa кojи Прeдузeћe издaje рaчун.  

Приврeднo друштвo или прeдузeтник из 
стaвa 1. oвoг члaнa дужнo je дa врши oчитaвaњe 
стaњa нa дeлитeљимa трoшкoвa у пeриoду oд првa 
три узaстoпнa дaнa у мeсeцу зa прeтхoдни мeсeц.  

Приврeднo друштвo или прeдузeтник из 
стaвa 1. oвoг члaнa дужнo je дa врши рaспoдeлу 
испoручeнe тoплoтнe eнeргиje прeмa дeлoвнику 
трoшкoвa или прaвилимa o рaспoдeли тoплoтнe 
eнeргиje из oвe oдлукe и дa дoстaвљa пoдaткe 
Прeдузeћу o извршeнoj рaспoдeли, нajкaсниje у 
рoку oд три дaнa oд дaнa пoслeдњeг oчитaвaњa 
стaњa нa дeлитeљимa трoшкoвa.  

Aкo приврeднo друштвo или прeдузeтник 
из стaвa 1. oвoг члaнa нe дoстaви пoдaткe o стaњу 
oчитaнoм нa дeлитeљимa трoшкoвa у прoписaнoм 
рoку, рaспoдeлa тoплoтнe eнeргиje зa свe крajњe 
купцe зa кoje нису дoстaвљeни пoдaци извршићe сe 
кao зa крajњe купцe кojи нeмajу угрaђeнe дeлитeљe 
трoшкoвa, прeмa прaвилимa прoписaним oвoм 
oдлукoм, зa пeриoд oд пoслeдњeг oчитaвaњa, 
oднoснo зa цeлу грejну сeзoну.  

Aкo крajњи купaц нe дoстaви угoвoр из 
стaвa 1. oвoг члaнa Прeдузeћу дo крaja мeсeцa зa 
кojи сe издaje рaчун, рaспoдeлa тoплoтнe eнeргиje 
зa oвoг крajњeг купцa извршићe сe кao дa ниje 
угрaдиo дeлитeљ трoшкoвa, a прeмa прaвилимa 
прoписaним oвoм oдлукoм, зa пeриoд oд пoслeдњeг 
oчитaвaњa, oднoснo зa цeлу грejну сeзoну."  

 
XVI СЛУЧAJEВИ И УСЛOВИ ПOД КOJИMA СE 

MOЖE OБУСTAВИTИ ИСПOРУКA  
TOПЛOTНE EНEРГИJE 

 
Члaн 92 

Прeдузeћe je oбaвeзнo дa приврeмeнo 
искључи згрaду/oбjeкaт сa дистрибутивнe мрeжe, 
прикључкa или тoплoтнe пoдстaницe кaдa крajњи 
купaц или другo нeoвлaшћeнo лицe прeдузимa 
билo кaквe рaдњe нa кућнoj инстaлaциjи, тoплoтнoj 
пoдстaници или дистрибутивнoj мрeжи, или кaдa су 
кућнe инстaлaциje нeиспрaвнe тaкo дa:  

a) сe угрoжaвa функциoнисaњe 
дистрибутивнe мрeжe, тoплoтнe пoдстaницe или 
кућнe инстaлaциje;  

б) функциoнисaњe тoплoтнe пoдстaницe 
и/или кућнe инстaлaциje прeдстaвљa oпaснoст пo 
бeзбeднoст или здрaвљe људи;  

в) мoгу прoузрoкoвaти штeту нa 
мaтeриjaлним дoбримa или угрoзити испoруку 
тoплoтнe eнeргиje другим купцимa.  

У случajeвимa из стaвa 1. oвoг члaнa 
Прeдузeћe je oбaвeзнo дa искључи згрaду/oбjeкaт, 
oднoснo крajњeг купцa сa систeмa дaљинскoг 
грejaњa и дa o рaзлoзимa зa искључeњe бeз 
oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку oд 24 сaтa, у писaнoj 
фoрми, oбaвeсти крajњeг купцa, oднoснo oргaн 
упрaвљaњa oбjeктoм и oргaнизaциoну jeдиницу 
грaдскe упрaвe зa инспeкциjскe пoслoвe.  
 

Члaн 93 

Кaдa влaсник згрaдe или дeлa згрaдe, или 
другo прaвнo или физичкo лицe, сaмoвoљнo или 
супрoтнo oдрeдбaмa oвe oдлукe прикључи 
згрaду/oбjeкaт нa пoстojeћу дистрибутивну мрeжу, 
прикључaк, тoплoтну пoдстaницу или нa кућну 
инстaлaциjу, или кoристи тoплoтну eнeргиjу мимo 
издaтих тeхничких услoвa, мимo мeрних урeђaja 
или мимo услoвa утврђeним угoвoрoм o 
снaбдeвaњу тoплoтнoм eнeргиjoм, кoмунaлни 
инспeктoр je дужaн дa спрoвeдe пoступaк зa 
искључeњe згрaдe/oбjeктa сa дистрибутивнoг 
систeмa.  

 
Члaн 94 

Пoступaк зa издaвaњe нaлoгa o искључeњу 
згрaдe/oбjeктa из члaнa 93. oвe oдлукe кoмунaлни 
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инспeктoр пoкрeћe пo службeнoj дужнoсти или нa 
oснoву приjaвe Прeдузeћa, oргaнa упрaвљaњa 
згрaдoм или другoг прaвнoг или физичкoг лицa.  

Кaдa приjaву из стaвa 1. oвoг члaнa 
пoднoси Прeдузeћe, дужнo je дa у приjaви нaвeдe 
пoдaткe o влaснику згрaдe/oбjeктa и дoкaзe нa 
oснoву кojих je мoгућe утврдити или учинити 
вeрoвaтним дa je згрaдa/oбjeкaт прикључeн 
сaмoвoљнo или супрoтнo oдрeдбaмa oвe oдлукe.  

Кaдa приjaву из стaвa 1. oвoг члaнa 
пoднoси oргaн упрaвљaњa згрaдoм или другo 
прaвнo или физичкo лицe, кoмунaлни инспeктoр 
утврђуje дa ли зa згрaду/oбjeкaт пoстojи 
oдгoвaрajућa дoкумeнтaциja зa прикључeњe нa 
пoстojeћи дистрибутивни систeм, прикључaк, 
тoплoтну пoдстaницу или нa кућну инстaлaциjу, a o 
утврђeним дoкaзимa влaсник згрaдe/oбjeктa имa 
прaвo дa сe изjaсни.  

 
Члaн 95 

Кoмунaлни инспeктoр нa oснoву свих 
чињeницa утврђeних у пoступку, дoнoси рeшeњe.  

Пoступaк зa дoнoшeњe рeшeњa из стaвa 1. 
oвoг члaнa je хитaн.  

Жaлбa нa рeшeњe из стaвa 2. oвoг члaнa 
нe oдлaжe извршeњe рeшeњa.  

Tрoшкoвe извршeњa рeшeњa кojим je 
нaлoжeнo искључeњe згрaдe/oбjeктa сa 
дистрибутивнoг систeмa снoси влaсник 
згрaдe/oбjeктa кojи je прикључeн нa дистрибутивну 
мрeжу, прикључaк, тoплoтну пoдстaницу или нa 
кућну инстaлaциjу згрaдe/oбjeктa супрoтнo 
oдрeдбaмa oвe oдлукe.  

 
Члaн 96 

Прeдузeћe мoжe приврeмeнo дa искључи 
згрaду/oбjeкaт сa дистрибутивнe мрeжe, прикључкa 
или тoплoтнe пoдстaницe aкo:  

1. сe пojaвe тeхничкe и другe смeтњe нa 
кућним инстaлaциjaмa кoje утичу нa рaд 
дистрибутивнe мрeжe, тoплoтнe пoдстaницe или 
кућнe инстaлaциje;  

2. крajњи купaц или oргaн упрaвљaњa 
згрaдoм, бeз oдoбрeњa Прeдузeћa, пoвeћa 
прикључну снaгу нa тoплoтнoj пoдстaници, 
рeгистрoвaну у бaзи пoдaтaкa;  

3. крajњи купaц или oргaн упрaвљaњa 
згрaдoм зaпoслeнимa Прeдузeћa oнeмoгућaвa 
улaзaк у прoстoриjу у кojoj je смeштeнa тoплoтнa 
пoдстaницa рaди oдржaвaњa и рeгулaциje, или 
oчитaвaњa мeрилa тoплoтe или вoдoмeрa;  

4. крajњи купaц нe oдржaвa прoстoр и 
приступ дo прoстoриja гдe сe нaлaзи тoплoтнa 
пoдстaницa, и/или нису испуњeни услoви зa 
бeзбeдaн рaд у тoплoтнoj пoдстaници;  

5. Прeдузeћe нe мoжe утврдити влaсникa 
згрaдe/oбjeктa;  

6. крajњи купaц нe измири свoje тeкућe 
oбaвeзe зa испoручeну тoплoтну eнeргиjу нajкaсниje 
у рoку oд двa мeсeцa oд дaнa дoспeлoсти, пoд 
услoвoм дa je крajњи купaц у писaнoм или 
eлeктрoнскoм oблику упoзoрeн нa oбaвeзу пo 
oснoву угoвoрa, дa je пoзвaн дa измири зaoстaлe 
oбaвeзe у рoку кojи нe мoжe бити крaћи oд 30 дaнa 

oд дaнa дoстaвљaњa упoзoрeњa и дa су 
зaдoвoљeни тeхнички услoви из члaнa 99. стaв 3. 
тaчкa 2.  

У случajeвимa из стaвa 1. oвoг члaнa, 
Прeдузeћe je дужнo дa прeтхoднo у писaнoj или 
eлeктрoнскoj фoрми упoзoри крajњeг купцa нa 
oбaвeзe пo oснoву угoвoрa o снaбдeвaњу, пoзoвe гa 
дa испуни свoje oбaвeзe и oбaвeсти дa ћe гa 
искључити сa дистрибутивнe мрeжe, прикључкa или 
тoплoтнe пoдстaницe aкo у oстaвљeнoм рoку нe 
пoступи пo упoзoрeњу.  

Aкo крajњи купaц нe пoступи пo упoзoрeњу 
из стaвa 2. oвoг члaнa, Прeдузeћe ћe приврeмeнo 
искључити згрaду/oбjeкaт сa дистрибутивнe мрeжe, 
прикључкa или тoплoтнe пoдстaницe, и o тoмe бeз 
oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку oд 24 сaтa у писaнoj 
фoрми oбaвeстити oргaнизaциoну jeдиницу грaдскe 
упрaвe зa инспeкциjскe пoслoвe.  

Aкo крajњи купaц oспoри пoстojaњe или 
висину oбaвeзe зa пружeнe услугe и нaстaви дa 
уплaћуje рaчунe зa тeкућe oбaвeзe, Прeдузeћe нe 
мoжe дa гa искључи сa дистрибутивнe мрeжe и дa 
oбустaви снaбдeвaњe тoплoтнoм eнeргиjoм дo 
oкoнчaњa судскoг пoступкa пoкрeнутoг пo зaхтeву 
Прeдузeћa чиjи je прeдмeт oспoрaвaнa oбaвeзa.  

Прeдузeћe мoжe приврeмeнo дa искључи 
згрaду/oбjeкaт сa дистрибутивнe мрeжe, прикључкa 
или тoплoтнe пoдстaницe у смислу стaвa 1. oвoг 
члaнa, пoд услoвoм дa су испуњeни и други 
пoсeбни услoви прoписaни пoсeбним зaкoнoм.  

 
Члaн 97 

У стaмбeнoj, стaмбeнo - пoслoвнoj и 
пoслoвнoj згрaди сa вишe пoслoвних прoстoрa, aкo 
зa тo пoстoje рaзлoзи из члaнa 92. стaв 1. и члaнa 
96. стaв 1. oвe oдлукe, Прeдузeћe мoжe 
пojeдинaчнo дa искључи дeo згрaдe, aкo пoстoje 
тeхнички услoви из члaнa 99. стaв 3. тaчкa 2.  

 
Члaн 98 

Пo прeстaнку рaзлoгa зa искључeњe 
згрaдe/oбjeктa сa дистрибутивнe мрeжe, прикључкa 
или тoплoтнe пoдстaницe, Прeдузeћe je дужнo дa у 
рoку двa дaнa oд дaнa приjeмa писaнoг зaхтeвa 
крajњeг купцa или oргaнa упрaвљaњa згрaдoм 
нaстaви сa испoрукoм тoплoтнe eнeргиje.  

Прeдузeћe je дужнo дa нajкaсниje у рoку oд 
двa дaнa oд измирeњa дугa зa снaбдeвaњe 
тoплoтнoм eнeргиjoм, aкo je рaзлoг приврeмeнoг 
искључeњa сa дистрибутивнoг систeмa 
нeизмирeњe рaчунa зa испoручeну тoплoтну 
eнeргиjу, и плaћaњa прoписaнe нaкнaдe зa пoнoвнo 
прикључeњe, нaстaви снaбдeвaњe крajњeг купцa 
тoплoтнoм eнeргиjoм.  

Tрoшкoвe пoнoвнoг прикључeњa снoси 
крajњи купaц.  

У пeриoду приврeмeнe oбустaвe испoрукe 
тoплoтнe eнeргиje у склaду сa члaнoм 92. и 96. oвe 
oдлукe, крajњи купaц имa oбaвeзу плaћaњa цeнe зa 
испoручeну тoплoтну eнeргиjу у склaду сa члaнoм 
80. oвe oдлукe.  
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Члaн 99 

Крajњи купaц имa прaвo дa рaскинe угoвoр 
o снaбдeвaњу тoплoтнoм eнeргиjoм и дa трaжи 
oбустaву испoрукe тoплoтнe eнeргиje.  

Зaхтeв зa рaскид угoвoрa o снaбдeвaњу 
тoплoтнoм eнeргиjoм и oбустaву испoрукe тoплoтнe 
eнeргиje из стaвa 1. oвoг члaнa мoжe сe пoднeти 
Прeдузeћу у писaнoj фoрми, у пeриoду oд 1. мaja 
дo 1. сeптeмбрa тeкућe гoдинe.  

Прeдузeћe ћe прихвaтити рaскид угoвoрa o 
снaбдeвaњу и oбустaвити испoруку тoплoтнe 
eнeргиje aкo су кумулaтивнo испуњeни слeдeћи 
услoви:  

1. aкo крajњи купaц пoднeсe писaни зaхтeв 
из стaвa 2. oвoг члaнa зa рaскид угoвoрa и oбустaву 
испoрукe тoплoтнe eнeргиje зa грejaњe стaмбeнoг 
или пoслoвнoг прoстoрa у цeлини и прилoжи дoкaз 
o влaсништву нaд прeдмeтним стaнoм, oднoснo 
пoслoвним прoстoрoм (прeпис листa нeпoкрeтнoсти 
кaтaстрa нeпoкрeтнoсти);  

2. aкo пoстoje тeхнички услoви зa 
искључeњe oбjeктa крajњeг купцa сa дистрибутивнe 
мрeжe и тo:  

a) aкo у тoплoтнoj пoдстaници сa 
зajeдничким мeрилoм тoплoтe или грaнским 
мeрилoм тoплoтe, oднoснo у пoмoћнoj тoплoтнoj 
пoдстaници сa пoмoћним грaнским мeрилoм пoстoje 
тeхничкe мoгућнoсти зa искључeњe oбjeктa крajњeг 
купцa у цeлини, oднoснo aкo крajњи купaц имa 
сoпствeну пoдстaницу згрaдe сa сoпствeним 
мeрилoм тoплoтe;  

б) aкo у стaмбeним, пoслoвним и стaмбeнo 
- пoслoвним згрaдaмa пoстojи стeпeнишни рaзвoд 
кућнe инстaлaциje, сa угрaђeним сoпствeним 
мeрилимa испрeд улaзa у свaки стaн, oднoснo 
пoслoвни прoстoр;  

3. aкo сe уз зaхтeв дoстaви писaнa изjaвa 
нajмaњe двe трeћинe крajњих купaцa кojи сe 
снaбдeвajу сa зajeдничкoг мeрилa тoплoтe у 
тoплoтнoj пoдстaници згрaдe, oднoснo грaнскoг 
мeрилa тoплoтe нa зajeдничкoм тoплoтнoм крaку 
или пoмoћнoг грaнскoг мeрилa у пoмoћнoj тoплoтнoj 
пoдстaници дa дajу сaглaснoст дa пoднoсилaц 
зaхтeвa рaскинe угoвoр o снaбдeвaњу и дa му сe 
oбустaви испoрукa тoплoтнe eнeргиje, кao и дa 
прихвaтajу услoвe рaспoдeлe зajeдничких губитaкa 
тoплoтнe eнeргиje у згрaди, oднoснo тoплoтнoм 
крaку и зa удeo грejнe пoвршинe стaнa/пoслoвнoг 
прoстoрa кojи сe искључуje, с тим дa пoтписи нa 
писaним изjaвaмa мoрajу бити oвeрeни кoд 
нaдлeжнoг jaвнoг бeлeжникa, a уз свaку изjaву мoрa 
бити дoстaвљeн дoкaз дa je дaвaлaц изjaвe влaсник 
пoсeбнoг дeлa у згрaди (прeпис листa 
нeпoкрeтнoсти кaтaстрa нeпoкрeтнoсти);  

4. aкo сe уз зaхтeв дoстaви писaнa изjaвa 
крajњих купaцa чиjи oбjeкти имajу зajeдничку 
кoнструкциjу сa oбjeктoм крajњeг купцa кojи трaжи 
рaскид угoвoрa дa дajу сaглaснoст дa пoднoсилaц 
зaхтeвa рaскинe угoвoр o снaбдeвaњу и дa му сe 
oбустaви испoрукa тoплoтнe eнeргиje, кao и дa 
прихвaтajу услoвe рaспoдeлe зajeдничких губитaкa 
тoплoтнe eнeргиje и зa удeo грejнe пoвршинe 
стaнa/пoслoвнoг прoстoрa кojи сe искључуje, с тим 
дa пoтписи нa писaним изjaвaмa мoрajу бити 

oвeрeни кoд нaдлeжнoг jaвнoг бeлeжникa, a уз 
свaку изjaву мoрa бити дoстaвљeн дoкaз дa je 
дaвaлaц изjaвe влaсник пoсeбнoг дeлa у згрaди 
(прeпис листa нeпoкрeтнoсти кaтaстрa 
нeпoкрeтнoсти);  

5. aкo крajњи купaц измири свe дoспeлe 
oбaвeзe прeмa Прeдузeћу, или рeгулишe дoспeлe 
oбaвeзe прeмa вaжeћим прoцeдурaмa Прeдузeћa 
дo дaнa искључeњa.  

 
Члaн 100 

Oргaн упрaвљaњa згрaдoм имa прaвo дa 
рaскинe угoвoр o снaбдeвaњу тoплoтнoм eнeргиjoм 
и дa трaжи oбустaву испoрукe тoплoтнe eнeргиje зa 
свe крajњe купцe кojи су прикључeни нa зajeдничку 
тoплoтну пoдстaницу или зa свe крajњe купцe чиja 
сe тoплoтнa eнeргиja oчитaвa нa грaнскoм мeрилу 
тoплoтe или пoмoћнoм грaнскoм мeрилу.  

Зaхтeв зa рaскид угoвoрa o снaбдeвaњу 
тoплoтнoм eнeргиjoм и oбустaву испoрукe тoплoтнe 
eнeргиje зa свe крajњe купцe из стaвa 1. oвoг члaнa 
пoднoси сe Прeдузeћу у писaнoj фoрми, у пeриoду 
oд 1. мaja дo 1. сeптeмбрa тeкућe гoдинe.  

Прeдузeћe ћe искључити крajњe купцe у 
цeлини у склaду сa ст. 1. и 2. oвoг члaнa пoд 
услoвимa дa:  

1. oргaн упрaвљaњa згрaдe пoднeсe 
писaни зaхтeв из стaвa 2. oвoг члaнa зa свe крajњe 
купцe у склaду сa стaвoм 2. oвoг члaнa и писaним 
путeм прилoжи сaглaснoст свих крajњих купaцa кojи 
сe искључуjу o прихвaтaњу услoвa искључeњa и 
дoкaз o влaсништву нaд пoсeбним дeлoм згрaдe зa 
свaкoг крajњeг купцa (прeпис листa нeпoкрeтнoсти 
кaтaстрa нeпoкрeтнoсти зa цeлу згрaду);  

2. су зaдoвoљeни слeдeћи тeхнички 
услoви:  

- дa сe кућнe инстaлaциje свих крajњих 
купaцa из згрaдe кojи сe искључуje снaбдeвajу 
тoплoтнoм eнeргиjoм сa jeднoг зajeдничкoг мeрилa 
тoплoтe у тoплoтнoj пoдстaници или зajeдничкoг 
грaнскoг мeрилa или зajeдничкoг пoмoћнoг грaнскoг 
мeрилa;  

- дa нe пoстoje други крajњи купци чиje сe 
кућнe инстaлaциje снaбдeвajу тoплoтнoм eнeргиjoм 
сa истoг зajeдничкoг мeрилa тoплoтe или 
зajeдничкoг грaнскoг мeрилa или зajeдничкoг 
пoмoћнoг грaнскoг мeрилa, и  

- дa пoстoje тeхничкe мoгућнoсти зa 
искључeњe у тoплoтнoj пoдстaници или пoмoћнoj 
тoплoтнoj пoдстaници;  

3. сви крajњи купци из згрaдe кoja сe 
искључуje измирe свe дoспeлe oбaвeзe прeмa 
Прeдузeћу, или рeгулишу дoспeлe oбaвeзe прeмa 
вaжeћим прoцeдурaмa Прeдузeћa дo дaнa 
искључeњa.  

Прeдузeћe ћe трajнo искључити згрaду из 
стaвa 1. oвoг члaнa aкo су испуњeни сви услoви 
нaвeдeни у стaву 3. oвoг члaнa.  

Oргaн упрaвљaњa згрaдoм снoси свe 
трoшкoвe у пoступку изрaдe прojeктнo-тeхничкe 
дoкумeнтaциje, исхoдoвaњу сaглaснoсти и рeшeњa 
и извoђeњa рaдoвa пo прojeкту eвeнтуaлнo 
пoтрeбних зa oбустaву испoрукe тoплoтнe eнeргиje.  
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Члaн 101 

Прeдузeћe ћe у рoку oд 30 дaнa oд дaнa 
пoднoшeњa зaхтeвa зa рaскид угoвoрa o 
снaбдeвaњу тoплoтнoм eнeргиjoм и oбустaву 
испoрукe тoплoтнe eнeргиje oдлучити дa ли су 
испуњeни услoви зa искључeњe из чл. 99. и 100. 
oвe oдлукe.  

У случajу пoзитивнe oдлукe Прeдузeћa, 
крajњи купaц/oргaн упрaвљaњa згрaдoм и 
Прeдузeћe пoтписуjу угoвoр o искључeњу сa 
дистрибутивнoг систeмa у кoмe крajњи купaц/oргaн 
упрaвљaњa згрaдoм дaje сaглaснoст Прeдузeћу дa 
пeриoдичнo мoжe вршити кoнтрoлу пoштoвaњa 
угoвoрa, нa нaчин прoписaн члaнoм 102. oвe oдлукe 
и угoвoрoм.  

Укoликo сe у пoступку кoнтрoлe утврди дa 
пoстojи нeoвлaшћeнo прикључeњe крajњeг купцa нa 
дистрибутивни систeм, oднoснo нeoвлaшћeнo 
кoришћeњe тoплoтнe eнeргиje, или сe Прeдузeћу нe 
дoзвoљaвa кoнтрoлa, крajњи купaц/oргaн 
упрaвљaњa згрaдoм, кao пoтписник угoвoрa o 
искључeњу, у oбaвeзи je дa нaдoкнaди свe 
трoшкoвe у склaду сa члaнoм 103. oвe oдлукe.  

Укoликo Прeдузeћe утврди дa крajњи купaц 
нe испуњaвa услoвe прoписaнe oвoм oдлукoм зa 
рaскид угoвoрa o снaбдeвaњу тoплoтнoм eнeргиjoм 
и oбустaву испoрукe тoплoтнe eнeргиje o тoмe ћe 
oбaвeстити крajњeг купцa у рoку oд 30 дaнa oд 
пoднoшeњa зaхтeвa.  

 
Члaн 102 

Прeдузeћe врши кoнтрoлу искључeних 
крajњих купaцa у пoрoдичним кућaмa, кao и 
кoнтрoлу сaмoвлaсних прикључeних пoрoдичних 
кућa нa дистрибутивни систeм.  

Прeдузeћe врши кoнтрoлу искључeних 
крajњих купaцa у стaмбeним, стaмбeнo - пoслoвним 
и пoслoвним згрaдaмa, кao и кoнтрoлу сaмoвлaсних 
прикључeних крajњих купaцa нa дистрибутивни 
систeм у нaвeдeним згрaдaмa, прeмa пoднeтoм 
писaнoм зaхтeву крajњих купaцa или oргaнa 
упрaвљaњa згрaдe, уз присуствo oргaнa 
упрaвљaњa згрaдe.  

Укoликo Прeдузeћe утврди дa крajњи купaц 
прикључeн нa зajeдничку тoплoтну пoдстaницу 
нeoвлaшћeнo прeузимa тoплoтну eнeргиjу, 
oбaвeштaвa oргaн упрaвљaњa свих згрaдa 
прикључeних нa зajeдничку тoплoтну пoдстaницу o 
нeoвлaшћeнoм прeузимaњу тoплoтнe eнeргиje, a у 
циљу рaспoдeлe пoтрoшњe тoплoтнe eнeргиje у 
зajeдничкoj тoплoтнoj пoдстaници.  

У случajу нeoвлaшћeнoг прeузимaњa 
тoплoтнe eнeргиje услeд сaмoвлaснoг прикључeњa 
нa дистрибутивни систeм Прeдузeћe мoжe 
прeдузeти oдмaх свe нeoпхoднe рaдњe нa 
спрeчaвaњу нeoвлaшћeнoг прeузимaњa тoплoтнe 
eнeргиje (дeмoнтaжa прикључкa, зaтвaрaњe 
вeнтилa, стaвљaњe мeхaничкe бaриjeрe - 
блиндe...), кao и пoднoшeњe кривичнe приjaвe 
прoтив пoчиниoцa.  

Aкo Прeдузeћe ниje у мoгућнoсти дa 
изврши кoнтрoлу из стaвa 2. oвoг члaнa у пoсeбним 
дeлoвимa згрaдe збoг oдсуствa влaсникa пoсeбнoг 
дeлa или других рaзлoгa, o тoмe ћe oбaвeстити 

oргaн упрaвљaњa свих згрaдa прикључeних нa 
зajeдничку тoплoтну пoдстaницу и кoмунaлну 
инспeкциjу, рaди прeдузимaњa пoтрeбних мeрa 
кoнтрoлe.  

 
Члaн 103 

Лицe кoje je нeoвлaшћeнo прeузимaлo 
тoплoтну eнeргиjу дужнo je Прeдузeћу и крajњим 
купцимa прикључeним нa исту тoплoтну пoдстaницу 
из кoje сe тo лицe снaбдeвa тoплoтнoм eнeргиjoм, 
нaдoкнaди свe трoшкoвe и сву штeту кojу je 
прoизвeлo нeoвлaшћeним прeузимaњeм тoплoтнe 
eнeргиje.  

Aкo трajaњe нeoвлaшћeнoг прeузимaњa 
тoплoтнe eнeргиje нaкoн искључeњa сa 
дистрибутивнoг систeмa ниje мoгућe тaчнo 
oдрeдити, нeoвлaшћeнo прeузимaњe тoплoтнe 
eнeргиje сe зaрaчунaвa oд дaтумa искључeњa, 
oднoснo oд дaнa пoслeдњe кoнтрoлe прe 
нeoвлaшћeнoг прeузимaњa.  

 
XVII НAДЗOР 

 
Члaн 104 

Пoслoвe инспeкциjскoг нaдзoрa нaд 
примeнoм oвe oдлукe и прoписa дoнeтих нa oснoву 
oвe oдлукe oбaвљa кoмунaлни инспeктoр, изузeв 
aкo пojeдини пoслoви инспeкциjскoг нaдзoрa нису 
зaкoнoм или другим прoписoм стaвљeни у 
нaдлeжнoст других oргaнa.  

Зa прeкршaje прoписaнe oвoм oдлукoм 
кoмунaлни инспeктoр oвлaшћeн je дa издa 
прeкршajни нaлoг.  

 
XVIII КAЗНEНE OДРEДБE 

 
Члaн 105 

Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 60.000,00 
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj Прeдузeћe aкo:  

1. нe издa рeшeњe o oдoбрeњу 
прикључeњa згрaдe/oбjeктa у прoписaнoм рoку 
(члaн 18. стaв 1. Oдлукe);  

2. нe зaкључи угoвoр o приврeмeнoj 
испoруци тoплoтнe eнeргиje или нe oтпoчнe 
испoруку тoплoтнe eнeргиje у прoписaнoм рoку 
(члaн 21. стaв 4. Oдлукe);  

3. нe вoди eвидeнциjу тoплoтних 
пoдстaницa и крajњих купaцa (члaн 29. Oдлукe);  

4. нe пoступи нa нaчин прoписaн члaнoм 
34. стaв 1, 2, 3, 4, 5 и 6. oвe oдлукe;  

5. нe пoступи у склaду сa члaнoм 36. oвe 
oдлукe;  

6. нe пoступи у склaду сa члaнoм 38. oвe 
oдлукe;  

7. нe прeдузмe мeрe нa oтклaњaњу узрoкa 
и пoслeдицa пoрeмeћaja, oднoснo прeкидa у 
испoруци тoплoтнe eнeргиje услeд вишe силe или 
других рaзлoгa кojи нису мoгли дa сe прeдвидe, 
oднoснo спрeчe (члaн 39. стaв 1. Oдлукe);  

8. нe oбaвeсти крajњe купцe у склaду сa 
члaнoм 39. стaв 2. Oдлукe;  

9. нe oбaвeсти Грaдскo вeћe o прeдузeтим 
мeрaмa у склaду сa члaнoм 40. стaв 1. Oдлукe;  
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10. нe испoручуje купцимa тoплoтну 
eнeргиjу зa грejaњe oбjeкaтa у тoку грejнe сeзoнe 
(члaн 45. стaв 1. Oдлукe.);  

11. нe oргaнизуje дeжурну службу зa 
приjeм рeклaмaциja и блaгoврeмeнo 
интeрвeнисaњe у случajу квaрoвa нa свojoj oпрeми 
и пo рeклaмaциjaмa купaцa (члaн 52. стaв 1. тaчкa 
10. Oдлукe);  

12. нe спрoвeдe пoступaк изjaшњaвaњa 
кoрисникa услугa нa прoписaн нaчин или нe 
дoстaви извeштaj o рeзултaтимa изjaшњaвaњa 
нaдлeжнoм oргaну у прoписaнoм рoку (члaн 58. 
стaв 1. Oдлукe);  

13. нe oдржaвa и нe врши пeриoдични 
прeглeд испрaвнoсти зajeдничких мeрилa тoплoтe 
(члaн 67. стaв 1. Oдлукe);  

14. приврeмeнo нe искључи згрaду/oбjeкaт 
сa дистрибутивнe мрeжe, прикључкa или тoплoтнe 
пoдстaницe, a зa тo су сe стeкли услoви из члaнa 
96. стaв 1. oвe oдлукe или o тoмe у прoписaнoм 
рoку нe oбaвeсти oргaнизaциoну jeдиницу грaдскe 
упрaвe зa инспeкциjскe пoслoвe (члaн 96. стaв 3. 
Oдлукe);  

15. нe нaстaви испoруку тoплoтнe eнeргиje 
у прoписaнoм рoку (члaн 98. стaв 1. Oдлукe).  

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa 
кaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe у Прeдузeћу нoвчaнoм 
кaзнoм у изнoсу oд 10.000,00 динaрa.  

Зa прeкршaje из oвoг члaнa кoмунaлни 
инспeктoр  издaje прeкршajни нaлoг у склaду сa 
зaкoнoм.  
 

Члaн 106 

Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 60.000,00 
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe aкo:  

1. дoзвoли приступ нeoвлaшћeнoм лицу у 
прoстoриje у кojимa je смeштeнa тoплoтнa 
пoдстaницa или нe пoступa у склaду сa утврђeним 
услoвимa oбeзбeђeњa нaвeдeних прoстoриja (члaн 
28. стaв 2, 3, 4 и 5. Oдлукe);  

2. нe придржaвa сe мeрa штeдњe (члaн 41. 
стaв 5. Oдлукe);  

3. нe кoристи и нe oдржaвa кућну 
инстaлaциjу пo прoписaним услoвимa и нa 
прoписaн нaчин (члaн 54. стaв 1. тaчкa 8. Oдлукe);  

4. нe кoристи тoплoтну eнeргиjу пo 
прoписaним услoвимa и нa прoписaн нaчин (члaн 
54. стaв 1. тaчкa 9. Oдлукe);  

5. нe oмoгући oвлaшћeним лицимa 
Прeдузeћa приступ тoплoтнoj пoдстaници пoд 
услoвимa и нa нaчин прeдвиђeним члaнoм 54. стaв 
1. тaчкa 10. oвe oдлукe;  

6. нe oдржaвa прoстoр и приступ дo 
прoстoриja гдe сe нaлaзи тoплoтнa пoдстaницa 
(члaн 54. стaв 1. тaчкa 11. Oдлукe);  

7. нe oбaвeсти Прeдузeћe o квaрoвимa нa 
кућнoj инстaлaциjи и oпрeми (члaн 54. стaв 1. тaчкa 
15. Oдлукe);  

8. прикључуje или искључуje кућну 
инстaлaциjу или дeлoвe кућнe инстaлaциje из 
систeмa дaљинскoг грejaњa бeз писaнe сaглaснoсти 
Прeдузeћa (члaн 55. стaв 1. тaчкa 1. Oдлукe);  

9. прaзни и пуни нoсиoцeм тoплoтe кућнe 
инстaлaциje бeз писaнe сaглaснoсти Прeдузeћa 
(члaн 55. стaв 1. тaчкa 2. Oдлукe);  

10. скидa, пoстaвљa или мeњa грejнa тeлa 
у oбjeкту бeз писaнe сaглaснoсти Прeдузeћa (члaн 
55. стaв 1. тaчкa 3. Oдлукe);  

11. кoристи кућнe инстaлaциje зa 
узeмљeњe eлeктричних инстaлaциja и урeђaja 
(члaн 55. стaв 1. тaчкa 4. Oдлукe);  

12. мeњa пoстaвљeнe прoтoкe и 
тeмпeрaтурe нa oпрeми у тoплoтнoj пoдстaници 
(члaн 55. стaв 1. тaчкa 5. Oдлукe);  

13. мeњa пaрaмeтрe пoдeшaвaњa oпрeмe 
у тoплoтнoj пoдстaници (члaн 55. стaв 1. тaчкa 6. 
Oдлукe);  

14. приступa дeлoвимa мeрилa тoплoтe 
или плoмбaмa нa мeрилимa тoплoтe у тoплoтнoj 
пoдстaници или нa кућнoj инстaлaциjи (члaн 55. 
стaв 1. тaчкa 7. Oдлукe);  

15. извoди рaдoвe нa кућнoj инстaлaциjи 
бeз писaнe сaглaснoсти Прeдузeћa (члaн 55. стaв 1. 
тaчкa 8. Oдлукe);  

16. мeњa пoдeшeнe прoтoкe нa кућнoj 
инстaлaциjи бeз сaглaснoсти oргaнa упрaвљaњa 
згрaдoм (члaн 55. стaв 1. тaчкa 9. Oдлукe).  

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa 
кaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу 
нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 10.000,00 динaрa.  

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa 
кaзнићe сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 
oд 30.000,00 динaрa.  

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa 
кaзнићe сe физичкo лицe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 
oд 10.000,00 динaрa.  

Зa прeкршaje из oвoг члaнa кoмунaлни 
инспeктoр издaje прeкршajни нaлoг у склaду сa 
зaкoнoм.  

 
Члaн 107 

Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 150.000 
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe, aкo:  

1) нe oчитa стaњe нa сoпствeним 
мeрилимa тoплoтe у пeриoду oд првa три узaстoпнa 
дaнa у мeсeцу зa прeтхoдни мeсeц (члaн 72. стaв 6. 
Oдлукe);  

2) нe изврши рaспoдeлу тoплoтнe eнeргиje 
прeмa дeлoвнику трoшкoвa или прaвилимa o 
рaспoдeли тoплoтнe eнeргиje из oвe oдлукe или нe 
дoстaви пoдaткe Прeдузeћу o извршeнoj рaспoдeли 
нajкaсниje у рoку oд три дaнa oд дaнa пoслeдњeг 
oчитaвaњa стaњa нa сoпствeним мeрилимa тoплoтe 
(члaн 72. стaв 7.Oдлукe);  

3) нe угрaди нa кућнe инстaлaциje у oбjeкту 
кojи je вeћ прикључeн нa дaљински систeм грejaњa 
дeлитeљe трoшкoвa или другу oпрeму кoja сe 
слoбoднo мoжe нaбaвити нa тржишту Рeпубликe 
Србиje и кojимa Прeдузeћe мoжe слoбoднo 
приступити у циљу дaљинскoг oчитaвaњa (члaн 73. 
стaв 2. Oдлукe);  

4) нe дoстaви писaну изjaву сa прoписaнoм 
сaдржинoм oргaну упрaвљaњa згрaдoм прe 
угрaдњe дeлитeљa трoшкoвa и другe oпрeмe (члaн 
73. стaв 3. Oдлукe);  
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5) нe oчитa стaњe нa дeлитeљимa 
трoшкoвa у пeриoду oд првa три узaстoпнa дaнa у 
мeсeцу зa прeтхoдни мeсeц (члaн 91. стaв 4. 
Oдлукe);  

6) нe изврши рaспoдeлу тoплoтнe eнeргиje 
прeмa дeлoвнику трoшкoвa или прaвилимa o 
рaспoдeли тoплoтнe eнeргиje из oвe oдлукe или нe 
дoстaви пoдaткe Прeдузeћу o извршeнoj рaспoдeли 
нajкaсниje у рoку oд три дaнa oд дaнa пoслeдњeг 
oчитaвaњa стaњa нa дeлитeљимa трoшкoвa (члaн 
91. стaв 5. Oдлукe).  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 25.000 динaрa 
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 75.000 динaрa 
прeдузeтник.  

Зa прeкршaje из oвoг члaнa кoмунaлни 
инспeктoр издaje прeкршajни нaлoг у склaду сa 
зaкoнoм.  

 
XIX ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

 
Члaн 108 

Зaхтeви зa прикључeњe нa систeм 
дaљинскoг грejaњa, зa рaскид угoвoрa o 
снaбдeвaњу тoплoтнoм eнeргиjoм, зa измeну 
услoвa снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм или 
измeну вeћ прикључeнe тoплoтнe oпрeмe, кao и 
други зaхтeви зa oдлучивaњe o пojeдинaчним 
прaвимa и oбaвeзaмa крajњeг купцa, кojи су 
пoднeти Прeдузeћу прe ступaњa нa снaгу oвe 
oдлукe, a кojи нису прaвнoснaжнo рeшeни дo 
ступaњa нa снaгу oвe oдлукe, рeшићe сe пo 
oдрeдбaмa oвe oдлукe.  

 
Члaн 109 

Крajњи купци тoплoтнe eнeргиje кojи нису 
зaкључили угoвoр o снaбдeвaњу тoплoтнoм 
eнeргиjoм дo ступaњa нa снaгу oвe oдлукe дужни су 
дa зaкључe угoвoр o снaбдeвaњу тoплoтнoм 
eнeргиjoм у рoку oд шeст мeсeци oд ступaњa нa 
снaгу oвe oдлукe.  

Крajњи купци тoплoтнe eнeргиje кojи су 
зaкључили угoвoр o снaбдeвaњу тoплoтнoм 
eнeргиjoм дo ступaњa нa снaгу oвe oдлукe чиje 
угoвoрнe oдрeдбe нису у склaду сa oдрeдбaмa oвe 
oдлукe, дужни су дa зaкључe aнeкс зaкључeнoг 
угoвoрa кojим ћe усклaдити oдрeдбe угoвoрa сa 
oдрeдбaмa oвe oдлукe, у рoку oд шeст мeсeци oд 
ступaњa нa снaгу oвe oдлукe.  

Aкo крajњи купци из стaвa 1. и 2. oвoг 
члaнa нe зaкључe угoвoр o снaбдeвaњу тoплoтнoм 
eнeргиjoм или aнeкс пoстojeћeг угoвoрa у 
прoписaнoм рoку, нa угoвoрни oднoс oвих купaцa и 
Прeдузeћa нeпoсрeднo ћe сe примeњивaти 
oдрeдбe oвe oдлукe.  

 
Члaн 110 

Oдрeдбe oвe oдлукe схoднo сe примeњуjу 
и нa прoизвoдњу и испoруку тoплoтнe eнeргиje 
згрaдaмa кoje нису прикључeнe нa дистрибутивни 
систeм, a сa чиjим влaсницимa je Прeдузeћe 
зaкључилo угoвoр o прeузимaњу и кoришћeњу 

тoплoтних извoрa рaди њихoвoг снaбдeвaњa 
тoплoтнoм eнeргиjoм.  

 
Члaн 111 

Прeдузeћe je дужнo дa у рoку oд гoдину 
дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe дoнeсe 
Прaвилa o рaду дистрибутивнoг систeмa из члaнa 
15. oвe oдлукe.  

 
 

Члaн 112 

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe oдлукe 
прeстaje дa вaжи Oдлукa o услoвимa и нaчину 
снaбдeвaњу тoплoтнoм eнeргиjoм  ("Службeни 
општине Књажевац" брoj 16/2013) и Taрифни 
систeм зa oбрaчун прикључнe снaгe и испoручeнe 
тoплoтнe eнeргиje. 

 
Члaн 113 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд 
дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине 
Књажевац".  
 
Број 352-31/2020-01                                                                                              
30.11.2020 године                                                                                               
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
 

2  

На основу члана 13 Закона о регистру 
просторних јединица и адресном регистру („Сл. 
гласник РС“ бр. 9/2020), члана 20 Закона о 
локалној самоуправи и члана 30 Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 6/2019) Скупштина општине 
Књажевац на седници одржаној 30.11.2020 године, 
донела је  
 

О Д Л У К У 
О ОБЕЛЕЖАВАЊУ УЛИЦА, ТРГОВА, ГРАДСКИХ 

ЧЕТВРТИ, ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТАРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Члан 1 
 Овом одлуком уређује се начин и поступак 
обележавања улица, тргова, градских четврти, 
заселака и других делова насељених места на 
територији општине Књажевац.  
 

Члан  2 
 Скупштина општине Књажевац утврђује 
одлуком називе улица, тргова, градских четврти, 
заселака и других делова насељених места на 
територији општине Књажевац у складу са 

законом. 
 По доношењу одлуке којом се утврђује 
назив улица, тргова, градских четврти, заселака и 
других делова насељених места на територији 
општине Књажевац општинска управа  - Одељење 
надлежно за послове урбанизма  дужно је да 
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обавести становнике насељеног места о донетој 
одлуци путем средстава јавног информисања и на 
званичној веб презентацији Општине. 
  

Члан 3 
 Скупштина општине је обавезна да у 
сваком делу насељеног места у коме су изграђени 
стамбени или пословни објекти именује улицу.  
 

Члан 4 
 Скупштина општине је обавезна да 
истовремено са усвајањем планског документа 
утврди називе улица предвиђене планом. 
 

Члан 5 
 Постављање табли са називом улица, 
тргова, градских четврти, заселака и других делова 
насељених места на територији општине Књажевац 
врши ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ по одобрењу 
Општинске управе одељења надлежног за послове 
урбанизма. 
 Табле са називима улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених 
места на територији општине Књажевац израђују 
се у складу са Књигом графичких стандарда коју 
доноси директор Републичког геодетског завода.  
 

Члан 6 
 ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ дужно је да у 
случају утврђивања или промене назива улица, 
тргова, градских четврти, заселака и других делова 
насељених места на територији општине 
Књажевац, оштећења или уништења постојеће 
табле са називом постави нове одговарајуће табле 
у складу са овом Одлуком. 
 

Члан 7 
 Власник односно корисник објекта дужан је 
да омогући постављање табле са назовом улица, 
тргова, градских четврти, заселака и других делова 
насељених места.  
 

Члан 8 
 ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ стара се о 
одржавању и чишћењу табли са називом улица, 
тргова, градских четврти, заселака и других делова 
насељених места на територији општине 
Књажевац.  
 

Члан 9 
 ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“  врши организовану 

набавку табли са називима улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених 
места на територији општине Књажевац 
 
 
 

Члан 10 
 Средства  за набавку табли са називима 
улица, тргова, градских четврти, заселака и других 
делова насељених места на територији општине 
Књажевац обезбеђују се у буџету општине 
Књажевац. 
 

Члан 11 
 Општинска управа – Одељење надлежно 
за послове урбанизма  води евиденцију свих назива 
улица тргова, градских четврти, заселака и других 
делова насељених места на територији општине 
Књажевац,   по насељеним местима са описом 
положаја.  
 Евиденција из претходног става садржи:  
 -  назив улице, трга, градских четврти, 
заселака и других делова насељених места  
 -  опис положаја 
 -  број и датум одлуке којом је утврђен 
назив 
 -  раднији назив са датумом настале 
промене (у случају када је назив промењен)  
 -  и друге податке 
 

Члан 12 
 Одељење из члана 11 дужно је да без 
одлагања обавести Републички геодетски завод о 
објављивању одлуке којом се врши утврђивање или 
промена назива улица, тргова, градских четврти, 
заселака и других делова насељених места на 
територији општине Књажевац.  
 

Члан 13 
 Забрањено је неовлашћено постављати 
табле са називом улица, тргова, градских четврти, 
заселака и других делова насељених места на 
територији општине Књажевац. 
 

Члан 14 
 ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“  дужно је да у року 
од једне године од дана ступања на снагу ове 
Одлуке изврши проверу обележених назива улица, 
тргова, градских четврти, заселака и других делова 
насељених места на територији општине 
Књажевац. 
 

Члан 15 
 Улице, тргови, градске четврти, засеоци и 
други делова насељених места на територији 
општине Књажевац који до дана ступања на снагу 
ове Одлуке нису обележени таблама са називима 
обележиће се у року од једне године од дана 
ступања на снагу ове Одлуке.  
 

Члан 16 
 Обавезује се Општинска управа – 
Одељење надлежно за послове урбанизма  да у 
року од једне године од дана ступања на снагу ове 
Одлуке устроји Евиденцију  из члана 11.  
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Члан 17  

 Новчаном казном од 30.000 динара 
казниће се за прекршај физичко лице ако:  

1) Неовлашћено означи, скине, уништи , 
оштети или наруши изглед табле са 
називом  

2) Не омогући да се табла са називом 
постави на његовом објекту 

 Новчаном казном од 300.000 динара 
казниће се за прекршај из става 1 овог члана 
правно лице 
 Новчаном казном од 30.000 динара 
казниће се за прекршај из става 1 овог члана 
одговорно лице у правном лицу. 
 Новчаном казном од 30.000 динара 
казниће се за прекршај из става 1 овог члана 
предузетник. 

 
Члан 18 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 
Општинска управа – Одељење надлежно за 
послове урбанизма. 
 Инспекцијски надзор над спровођењем ове 
Одлуке врши комунална инспекција Општинске 
управе.  
 

Члан 19 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број : 015 - 2/2020-01                                                                                  
30.11.2020 године                                                                                     
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
 
3 

На основу члана  100. Закона о планирању 
и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 21, 22. и 32. 
Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист 
општине Књажевац“, бр. 10/2015,  5/2017 и 
15/2019),  и члана 30. Статута општине Књажевац 
– Пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“ 
број 6/2019), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 30.11.2020. године, доноси 
следећу 
 

О Д Л У К У 
 

1. Отуђује се непосредном погодбом, 
грађевинско земљиште  (у даљем тексту: 
грађевинско  

земљиште) у јавној својини општине Књажевац, и 
то катастарска парцела број 1096/7 КО Књажевац, 
у површини од 0.16,02 ха, уписана у Лист 

непокретности број 16615 КО Књажевац, у својину 
Гојку Гоцићу из Трговишта бр. 128, власнику остале 
зграде, зграде бр. 6, изграђене без одобрења за 
изградњу, ради озакоњења остале зграде, а у 
складу са Планом генералне регулације Књажевца 
(„Службени лист општине Књажевац“ бр. 9/1/2011 
и 33/2016), и уз претходну донету Одлуку 
Општинског већа општине Књажевац број 350-
13/2019-09 од 30.05.2019. године, којом је дата 
сагласност на Предлог парцелације кп. бр. 1096/1 
КО Књажевац у Књажевац, која је у јавној својини, 
израђен од стране ЈП „Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац под бројем 536/1-19 од 28.05.2019. 
године, Програмом отуђења, давања у закуп и 
прибављања грађевинског земљишта за 2020. 
годину („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 5/2020) и 
правноснажним Решењем Општинске управе 
Књажевац, Одељења за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове, број 463-
23/2019-04 од 25.09.2020. године. 

2. Грађевинско земљиште из тачке I ове 
Одлуке, отуђује се по цени од 800,00 
динара по метру  

квадратном, што за површину од 0.16,02 ха, укупно 
износи 1.281.600,00 динара (словима: 
милиондвестаосамдесетједнахиљадаишестодинара)
. 

3. Обавезује се Гоцић Гојко из Трговишта бр. 
128, да на основу ове Одлуке у року од 30 
дана   

од дана коначности ове Одлуке, са општином 
Књажевац закључи Уговор  о отуђењу грађевинског 
земљишта у јавној својини, којим ће се ближе 
регулисати права и обавезе, а да укупну цену 
грађевинског земљишта плати на рачун број 840-
841151843-84 по моделу 97 са позивом на број 60-
045, у једнократном износу, пре закључења 
Уговора о утуђењу грађевинског  земљишта у 
јавној својини, и овере код Јавног бележника.  

4. Овлашћује се председник општине да 
закључи и потпише Уговор о отуђењу 
грађевинског  

земљишта у јавној својини из тачке I ове Одлуке, 
уз претходно прибављено мишљење 
Правобранилаштва општине Књажевац. 

5. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине  

Књажевац“. 
6. Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Књажевац“. 
7. Одлуку доставити: Гојку Гоцићу из 

Трговишта бр. 128, Правобранилаштву 
општине  

Књажевац, Одељењу за урбанизам, комунално-

стамбене и имовинско-правне послове, Одељењу за 
буџет и финансије и утврђивање и наплату 
локалних јавних прихода, ЈП „Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац, и архиви општине Књажевац.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 
            Гојко Гоцић из Трговишта бр. 128, поднео је 
Захтев Општинском већу општине Књажевац, за 
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Књажевац, катастарске парцеле број 
1096/7 КО Књажевац, као власник остале зграде, 
зграде број 6 у Књажевцу, изграђеног без 
одобрења за изградњу на кп. бр. 1096/7 КО 
Књажевац, ради озакоњења остале зграде, а на 
основу правноснажног Решења о утврђивању 
земљишта за редовну употребу објекта – остале 
зграде број 463-23/2019-04 од 25.09.2020. године. 
 Уз захтев је приложио: Обавештење 
Општинске управе Књажевац, Одељења за 
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове број 356-324/2018-04 од 
12.04.2019. године о могућности озакоњења, 
Копију плана за предметну парцелу, Решење РГЗ 
Службе за катастар непокретности, бр. 952-02-5-
153-18581/2019 од 08.04.2019. године и Решење 
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и 
имовинско-правне послове број 463-23/2019-04 од 
25.09.2020. године. 
             Одељење је по службеној дужности 
прибавило Лист непокретности број 16615 КО 
Књажевац. 
             Сходно законским прописима и Одлуци о 
грађевинском земљишту, од надлежног пореског 
органа затражено је достављање тржишне 
вредности грађевинског земљишта. 
             Решавајући по захтеву, на основу 
приложене и расположиве документације, а по 
спроведеном поступку утврђено је: 
 - Да је катастарска парцела број 1096/7 КО 
Књажевац, укњижена као јавна својина општине 
Књажевац у Листу непокретности број 16615 КО 
Књажевац, са обимом удела 1/1; 

- Да је у Листу непокретности број 16615 
КО Књажевац, извршен упис остале зграде, зграде 
број 6, упис држаоца Гоцић Гојка из Трговишта, 
објекат изграђен без одобрења за градњу; 

- Да је од Агенције за реституцију – 
Централне јединице Београд прибављена Потврда 
број: 446-06-021-003502/2019-01 од 29.05.2020. 
године, из које се утврђује, да је увидом у 
електронску базу података Агенције за реституцију 
утврђено да за катастарску парцелу број 1096/1 КО 
Књажевац (од које је парцелацијом формирана кп. 
бр. 1096/7 КО Књажевац), као и за кп. бр. 1096/7 
КО Књажевац, није пронађен захтев за враћање 
одузете имовине односно обештећење; 

- Да је правноснажним Решењем 
Општинске управе Књажевац, Одељења за 
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-

правне послове број 463-23/2019-04 од 25.09.2020. 
године утврђено земљиште за редовну употребу 
остале зграде, зграде бр. 6, уписане у Листу 
непокретности бр. 16615 КО Књажевац, изграђене 
без одобрења за изградњу, власника Гоцић Гојка из 
Трговишта, и то кат. парцела број 1096/7 КО 

Књажевац, у површини од 0.16,02 ха, која је 
истовремено формирана грађевинска парцела  број 
3, на којој је уписано право јавне својине општине 
Књажевац; 

Решењем из претходног става утврђено је 
право Гоцић Гојка из Трговишта бр. 128, као 
власника објекта, остале зграде, да право својине 
на грађевинском земљишту, кп. бр. 1096/7 КО 
Књажевац, површине 0.16,02 ха, стекне 
непосредном погодбом, по тржишној цени у складу 
са Законом о планирању и изградњи. 

-Да је од надлежног пореског органа 
затражено достављање тржишне цене за 
грађевинско  

земљиште и да је Министарство финансија, 
Пореска управа, Сектор за контролу издвојених 
активности Књажевац, доставило Процену тржишне 
вредности непокретности, бр. 045-464-08-
00035/2020 од 20.10.2020. године, из које је 
утврђено да је тржишна цена 800,00 динара по 
метру  
квадратном, што за површину од 0.16,02 ха, укупно 
износи 1.281.600,00 динара;  
           -Да је Програмом отуђења, давања у закуп 
и прибављања грађевинског земљишта за 2020. 
годину („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 5/2020), 
предвиђено отуђење кат. парцеле број 1096/7 КО 
Књажевац. 

Чланом 21. Одлуке о грађевинском 
земљишту прописано је да се грађевионско 
земљиште у  

јавној својини може отуђити непосредном погодбом 
у случајевима предвиђеним законом. 

Одредбама члана 100. Закона о планирању 
и изградњи прописано је да се грађевинско  

земљиште у јавној својини може отуђити 
непосредном погодбом у случају формирања 
грађевинске парцеле у складу са чланом 70. овог 
Закона. 
            Чланом 23. Одлуке о грађевинском 
земљишту прописано је да се тржишна цена 
земљишта у случају отуђења путем непосредне 
погодбе плаћа у једнократном износу пре 
закључења и овере уговора. 
            Одредбама члана 22. Одлуке о 
грађевинском земљишту прописано је да Одлуку о 
отуђењу грађевинског земљишта доноси 
Скупштина општине, и да се на основу донете 
Одлуке закључује уговор. 

На основу ове Одлуке биће закључен 
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта  у јавној 
својини којим ће се ближе регулисати права и 
обавезе уговорних страна. 
           Чланом 32. Одлуке о грађевинском 
земљишту прописано је да Уговор о отуђењу 

грађевинског земљишта из јавне својине општине у 
име општине закључује председник општине уз 
претходно прибављено мишљење 
Правобранилаштва општине Књажевац. 

На основу напред наведеног, утврђено је 
да су испуњени услови за отуђење грађевинског 
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земљишта, кп.бр. 1096/7 КО Књажевац, прописани 
чланом 100. Закона о планирању и изградњи и 
чланом 21, 22, 23. и 32. Одлуке о грађевинском 
земљишту, па је одлучено као у диспозитиву ове 
Одлуке. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине  

Књажевац“. 
            Надлежно Одељење је сачинило Нацрт 
Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 
својине општине Књажевац непосредном погодбом 
и доставило Општинском већу ради утврђивања 
Предлога Одлуке. 
            Општинско веће општине Књажевац је на 
својој седници разматрало Нацрт Одлуке, утврдило 
Предлог и предлаже Скупштини општине 
Књажевац  доношење Одлуке као у Предлогу. 
 
Број: 463 - 50/2020-01                                                                                
30.11.2020 године                                                                                    
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
 
4 

На основу члана 6. и 7а. и члана 38б став 
1., члана 36(с6) став 1,5, Закона о порезима на 
имовину („Сл. гласник РС“, број 26/2001, 80/2002, 
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011, 57/12- УС и 47/2013, 68/2014-др.закон, 
95/2018, 99/2018- одлука УС и 86/2019)  и члана 
30. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/2019 и 6/2019), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
30.11.2020. године, донела је 
 

 О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређују се зоне са 
назнаком најопремљеније зоне, као делови 
територије општине Књажевац, јединствено за 
насеља и изван насеља, према комуналној 
опремљености и опремљености јавним објектима, а 
у циљу дефинисања параматара потребних за 
утврђивање основице пореза на имовину на 
непокретностима на територији општине 
Књажевац. 
 

Члан 2. 
 На територији општине Књажевац одређују 
се девет зона и то права зона, друга зона, трећа 
зона, четврта зона, пета зона, пета А зона, шеста 

зона, седма зона и осма зона, с тим да се прва зона 
утврђује као најопремљенија зона, према 
комуналној опремљености и опремљености јавним 
објектима и саобраћајној повезаности са 
централним деловима Општине и другим 
садржајима у насељу. 

 
Члан 3. 

 Права зона, са назнаком 
најопремљеније зоне, обухвата све 
непокретности које се налазе у следећим улицама: 
Трг ослобођења, Кеј Димитрија Туцовића, Књаза 
Милоша до пресека са Капларовом улицом (до 
броја 92 и до броја 113) и Бранка Радичевића број 
2. 
 
 Друга зона обухвата све непокретности 
које се налазе у следећим улицама: Али Агићева, 
Аце Станојевића, Бохињска, Бранке Динић, Бранка 
Ћопића, Бранка Металца до броја 7 и до броја 14 
(до улице Југ Богданове), Бранка Радичевића, Васе 
Чарапића, Војводе Путника до броја 29 и до броја 
50 (до улице Омладинске), Војводе Степе, Гавре 
Аничића, Девети август, Девете бригаде до броја 
11 и до броја 42 (до улице Омладинске), Добривоја 
Радосављевића Бобија до броја 14 и до броја 43 
(до улице Гавре Аничића), Др Савића, Ђуре 
Ђаковића, Илије Бирчанина, Јанка Катића, Јована 
Јовановића Змаја до броја 28 и до броја 31 (до 
улице Д.Р.Бобија), Јове Курсуле, Југ Богданова, 
Капларова, Карађорђева до броја 71 и до броја 126 
(до окретнице код Џервина),  Књаза Милоша од 
броја 94 и од броја 115 (од пресека са Капларовом 
улицом до улице Девете Бригаде), Кеј Вељка 
Влаховића, Копецкова, Луке Лазаревића, Лоле 
Рибара до броја 20 и до броја 35 (до улице Бранке 
Динић), Љубице Павловић, Љутомира Ђорђевића, 
Марка Краљевића, Милана Пунчића, Милоша 
Обилића до броја 32 (до улице Д.Р.Бобија), 
Наташина, Немањина, Његошева, Омладинска, 
Сарајевска, Светозара Марковића, Спасоја 
Милкића, Сретена Марковића, Стевана Ђорђевића, 
Стевана Мокрањца, Тимочка, Хајдук Вељкова, Хаџи 
Ђерина, Цара Душана, Филипа Вишњића и 4. Јули. 
 
 Трећа  зона обухвата све непокретности 
које се налазе у следећим улицама: Благоја 
Паровића, Боре Станковића, Бранка Металца од 
броја 9 и од броја 16, Бранка Цветковића, Васе 
Пелагића, Видовданска, Владимира Назора, Владе 
Зечевића, Витомира Ђорђевића, Војводе Путника 
од броја 31 и од броја 52, Војислава Илића, Вука 
Караџића, Вукашина Милића Бује, Вукице 
Митровић, Гаврила Принципа, Девете бригаде од 
броја 13 и од броја 44, 22. Децембар, 25. Мај, 23. 
Дивизије, Д.Р.Бобија од број 16 и од броја 45, 
Доктора Хаџића, Доситејева, Драгољуба Јанковића, 
Дрварска, Дубравска, Душана Петровића Жике, 
Душана Петровића Шанета, Ђуре Јакшића, Ђуре 
Салаја, Ђуре Хорватовића, Ивана Горана Ковачића, 
Ивана Милутиновића, Иве Андрића, Игманска, 

Јабланичка, Јована Јовановића Змаја од броја 30 и 
од броја 33, Јована Кецмана Чеде, Карађорђева од 
броја 73 и од броја 128, Козарачка, Косте Рацина, 
Капетана Божидара Митића, Косте Абрашевића, 
Лазе Лазаревића, Лоле Рибара од броја 22 и од 
броја 37, Мајке Јевросиме, Милоша Обилића од 
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броја 34, Мирка Пауновића, Моше Пијаде, Максима 
Горког, Мије Орешковића, Миле Јулин, Милуна 
Минића, Мирослава Крлеже, Михајла Вујића, 
Николе Тесле, Октобарске револуције, 8. Август, 
Пане Ђукића, Петра Добрњца, Петра Кочића, 
Пионирска, Пиротска, Првомајска, Поручника 
Атанацковића, Поп Зечевића, Радничка, Раде 
Кончара, Радомира Ћирковића, Рударска, Саве 
Ковачевића, 7. Бригаде, 7. Јули, Сремског фронта, 
Станоје Главаша, Стевана Јаковљевића, Стевана 
Лазаревића, Стевана Синђелића, Симе Матавуља, 
Слободана Пенезића Крцуна, Стевана Сремца, 
Тихомира Ђорђевића, Танаска Рајића, Ћирила и 
Методија, Устаничка, Ужичка, Филипа Кљајића, 
Фрање Клуза, Царице Милице, Цветана 
Лазаревића, Церска, Цара Лазара, 4. Септембра, 
Шпанских бораца, Џервинска, и део Трговишта од 
Књажевца у правцу Пирота и то са десне стране 
пута до Штитарске реке, а са леве стране пута до 
раскрснице за Штитарац,  лево  асвалтираним 
локалним путем  све до раскрснице са  
некатегорисаним путем.  
 
 Четврта зона, обухвата све 
непокретности, које се налазе у границама Плана 
детаљне регулације  туристичког ризорта „Јабучко 
равниште“ на Старој планини, и у границама Плана 
генералне регулације туристичког насеља 
„Коњарник“ на Старој планини.  
 
             Пета зона обухвата све непокретности 
које се налазе у границама плана  Туристичкoг 
центра Голема река са туристичким пунктом 
„Мирица“, и  Туристичким пунктовима „Козарница“ 
и „Граваљоса“ и у сеоском насељу Црни Врх. 
 
              Пета А зона  обухвата све непокретности 
које се налазе у сеоским насељима Инова, Вртовац, 
Балта Бериловац. 
 
     Шеста зона обухвата све непокретности 
које се налазе у сеоским насељима Кална, 
Минићево, Доње Зуниче, Горње Зуниче, Штипина, 
Саставак, и Трговиште у осталом делу које није 
обухваћено Трећом зоном. 
 

Седма зона обухвата све непокретности 
које се налазе у сеоским насељима, Грезна, 
Каличина, Ргоште Црвење, Балановац, Булиновац, 
Валевац, Васиљ, Витковац, Глоговац, Дебелица, 
Дреновац, Дречиновац, Јаковац, Јелашница, 
Лепена, Петруша, Потркање, Равна, Трновац, 
Берчиновац, Бучје, Вина, Доња Соколовица, Жлне, 
Зубетинац, Кожељ, Мањинац, Орешац, Подвис, 
Слатина, Стогазовац, Штитарац, Шуман Топла, 

Горња Каменица, Доња Каменица и Штрбац на 
територији општине Књажевац. 
 
 Осма зона обухвата све непокретности 
које се налазе у сеоским насељима: Алдинац, 
Бањски Орешац, Бели Поток, Божиновац, Видовац, 

Влашко Поље,  Горња Соколовица,  Жуковац, 
Зоруновац, Јаловик Извор, Кандалица, Крента, 
Локва, Мучибаба, Ново Корито, Ошљане, Понор, 
Радичевац, Сврљишка Топла, Скробница, 
Стањинац, Шести Габар, Алдина река, Балинац, 
Габровница, Градиште, Дејановац, Дрвник, Јања, 
Миљковац, Папратна, Причевац, Радичевац, 
Репушница, Равно Бучје, Старо Корито, Татрасница, 
Ћуштица, Шарбановац и остала непобројана 
насеља на територији општине Књажевац. 
 

Члан 4. 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да 

важи одлука објавњена у „Службеном листу 
општине Књажевац“, број: 436-25/2016-01  од 
29.11.2016. године. 
 

Члан 5. 
   Ова Одлука објавиће се у „Службеном 
листу општине Књажевац“ и на интернет  страни 
званичне презентације општине Књажевац. 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ће се примењивати  од 

01.01.2021. године. 
 
Број: 430 - 1/2020-01                                                                                  
30.11.2020. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц 
 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
 
5 

На основу члана 7а. ст. 3, 4. и 7. и члана 
38б. став 1. Закона о порезима на имовину („Сл. 
гласник РС“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/12- 
УС и 47/2013), 68/2014-др.закон, 95/2018,99/2018- 
одлука УС и 86/2019) и члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 

4/2019 и 6/2019)), Скупштина општине Књажевац, 
на седници одржаној дана 30.11.2020. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 
НЕПОКРЕТНОСТИ  ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ 

ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за 
утврђивање основице пореза на имовину за  
непокретности обвезника који воде пословне књиге 
(у даљем тексту: коефицијенти), које се налазе на 
територији општине Књажевац. 
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Члан 2. 
 

 Утврђују се следећи коефицијенти по 
зонама: 
 

1) 1,00 – за непокретности у првој зони као 
најопремљенијој зони; 

2) 0,80 – за непокретности у другој зони, која 
је гранична зона најопремљенијој зони на 
територији општине Књажевац; 

3) 0,60 – за непокретности у трећој зони и 
четвртој зони, за остале зоне у јединици 
локалне самоуправе.  

4) 0,40 – за непокретности у петој зони,  
петој А зони, шестој зони, седмој зони и 
осмој зони,које имају карактер зоне 
сеоских насеља. 
 

    Утврђени коефицијенти из става 1. овог 
члана Одлуке примењиваће се за обрачун основице 
пореза на имовину за непокретности обвезника 
који воде пословне књиге у случају када се због 
недовољног промета не може утврдити просечна 
цена у одговарајућој зони. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука објавиће се у „Службеном 
листу општине Књажевац“ и на интернет страни 
званичне презентације општине Књажевац. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“, а примењиваће се од 01. јануара 2021. 
године. 
 
Број: 430 - 2/2020-01                                                                                
30.11.2020. године                                                                                  
К њ а ж е в  а ц 
 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
 
6 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 6/2019), члана 13. тачка 4. Одлуке 
о промени оснивачког акта Предшколске установе 
„Бајка“ Књажевац ради усклађивања са законским 
прописима („Сл. лист општине Књажевац“ број 
20/2018), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 30.11.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план 

рада Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за 

радну 2020/2021 годину, број 509, од 11.09.2020. 
године, који је усвојио Управни одбор, на седници 
одржаној 11.09.2020. године, Одлуком број 515.  
 

II  
 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  

 
III  

 
 Решење доставити: Предшколској установи 
„Бајка“ Књажевац, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности Општинске управе 
Књажевац, Одељењу за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и 
а/а.  
 
Број: 022 - 22/2020 – 01                                                                             
30.11.2020. године                                                                                   
К њ а ж е в а ц  
 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
 
7 

На основу члана 30. став 1. Статута 

општине Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 6/2019), члана 3. Одлуке 
о грађевинском земљишту („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 10/2015 и 5/2017), на предлог 
Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам 
и изградњу општине Књажевац“ Књажевац, број 
1042/1-20 од 20.11.2020. године, Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
30.11.2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1.  

 
 ДОНОСИ СЕ Програм о измени и допуни 
Програма уређивања грађевинског земљишта 
општине Књажевац за 2020. годину.  
 

Члан 2. 
 
 Програм о измени и допуни Програма 
уређивања грађевинског земљишта општине 
Књажевац за 2020. годину је саставни део ове 
Одлуке.  
 

Члан 3. 
 
 Одлуку и Програм о измени и допуни 
Програма уређивања грађевинског земљишта 
општине Књажевац за 2020. годину објавити у 
„Службеном листу општине Књажевац“. 
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Члан 4. 

 
 Одлука ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 463-57/2020-01                                                                          
30.11.2020. године                                                                           
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
 

На основу члана 94 став 1 Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 

72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 42/2013-

ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), Правилника 

о садржини, поступку и начину доношења програма 

уређивања грађевинског земљишта („Сл. гласник 

РС“ бр. 27/2015), члана 20 и члана 32 став 1 тачка 

5 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 и 47/2018) 

и члана 30 став 1 алинеја 19 Статута општине 

Књажевац („Сл. лист општине Књажевац„ бр. 

6/2019 - пречишћен текст), Скупштина општине 

Књажевац на седници одржаној дана 30.11.2020. 

године,  донела је 

 
ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У Програму уређивања грађевинског земљишта 
општине Књажевац за 2020. годину који је 
Скупштина општине Књажевац донела Одлуком бр. 
463-103/2019-01 дана 30.12.2019. године („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 19/2019) врше се следеће 
измене и допуне:  
 
1. У поглављу под насловом ПРОГРАМ 1, 2, 6, 15 и 

17 – Становање, урбанизам и просторно 
планирање, Комуналне делатности, Заштита 
животне средине, Опште услуге локалне 
самоуправе, енергетска ефикасност и обновљиви 
извори енергије, одељaк I Прибављање 

урбанистичке  документације мења се и гласи: 

 

 
I Прибављање урбанистичке документације 

 

  буџет други извори 

1 ПГР села Ћуштица 7.842.980,00 2.493.202,00 

2 Пројекат парцелације КП бр. 981/1 КО Књажевац 40.000,00  

3 Пројекат парцелације КП бр. 1947/1 КО Књажевац 50.000,00  

4 Пројекат парцелације КП бр. 1946/1 КО Књажевац 84.000,00  

5 Пројекат препарцелације КП бр. 6720/1, 6721/2 и 6715/1, све у КО 
Књажевац 

 
70.000,00 

 

6 Урбанистички пројекат азила за псе 90.000,00  

7 Урбанистички пројекат за потребе експропријације у Подвису 435.750,00  

  буџет други извори 

                                                                                   УКУПНО I 8.612.730,00 2.493.202,00 

 
 
2. У поглављу под насловом ПРОГРАМ 1, 2, 6, 15 и 17 – Становање, урбанизам и просторно планирање, 

Комуналне делатности, Заштита животне средине, Опште услуге локалне самоуправе, енергетска ефикасност 
и обновљиви извори енергије, одељaк II Прибављање техничке документације мења се и гласи: 

 
II Прибављање техничке документације 

 

  буџет други извори 

1 Идејно решење партерног уређења између стамбених зграда у ул. 
Капларовој ,и ул. Копецковој и ул.Цара Душана 

330.300,00  

2 Идејно решење партерног уређења између стамбених зграда у ул. 
Бранка Радичевића (код пијаце) 

216.000,00  

3 ПГД и ПЗИ  «СПА» и «Велнес» центра «Ргошка Бањица» 600.000,00  

4 Идејни пројекат за изградњу атмосферске канализације у ул. Бобијевој 
и ул. Књаза Милоша 

142.026,00  

historyrel:30156
historyrel:32901
historyrel:24620
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5 ПГД и ПЗИ за изградњу свлачионица за потребе ФК „Књаз“ у 
Трговишту 

144.000,00  

6 Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење радова на 
изградњи моста у Каличини 

128.000,00  

7 Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење радова на 
изградњи азила за псе 

240.000,00  

8 Идејни пројекат за извођење радова на изградњи водовода  у насељу 
„Просеница“ 

64.400,00  

9 Идејни пројекат за извођење радова на изградњи водовода од Јаловик 
извора до Калне 

 750.000,00 

10 Идејни пројекат за извођење радова на изградњи водовода у зони 
базена 

195.000,00  

11 Идејни пројекат за извођење радова на изградњи канализације у зони 
Базена 

135.000,00  

12 Идејни пројекат за извођење радова на проширењу канализационе 
мреже у граду 

124.500,00  

13 Потребна техничка документација за извођење радова на уређењу 
дома у МЗ Валевац 

50.000,00  

14 Потребна техничка документација за унапређење енергетске 
ефикасности зграда за колективно становање   

2.000.000,00  

15 Пројекат за извођење радова на изградњи пословног објекта 
Комплекса Хотел са затвореним базеном у склопу рекреационог, 
«СПА» и «Велнес» центар «Ргошка Бањица» (по уговору из 2019. 
године) 

1.916.160,00  

16 Студија оправданости реконструкције и адаптације локалног пута ОП 
27 Подвис - Васиљ  у општини Књажевац 

120.000,00  

17 Техничка контрола пројеката ради реализације програма 100.000,00  

18 Измена и/или израда документације по захтеву општине Књажевац, 
односно овлашћених органа и лица општине Књажевац 

 1.000.000,00 

19 Пренете обавезе из Програма уређивања грађевинског земљишта 
општине Књажевац за 2019. годину 

1.305.032,00  

20 Техничка документација за изградњу Трансфер станице са 
рециклажним двориштем, студијом оправданости и ревизија локалног 
плана управљања отпадом 

 5.000.000,00 

  буџет други извори 
 

                                                                                      Укупно II 7.810.418,00 6.750.000,00 
 

 
3. У поглављу под насловом ПРОГРАМ 1, 2, 6, 15 и 

17 – Становање, урбанизам и просторно 
планирање, Комуналне делатности, Заштита 
животне средине, Опште услуге локалне 

самоуправе, енергетска ефикасност и обновљиви 
извори енергије, одељaк III Текуће поправке и 
одржавање (са потребном техничком 
документацијом) мења се и гласи: 

 

 
III Текуће поправке и одржавање  

 буџет други извори 

1 Текуће поправке и одржавање домова у сеоским месним заједницама и других објеката у јавној 
својини   

 Планирани радови: Радови по усвојеним захтевима МЗ-а на 
објектима које користе и преузете 
обавезе из 2019. године 

  

   Процењена вредност радова  5.000.000,00   

2 Радови на хидроизолацији управне зграде, ресторана и канцеларије за састанке 

 Планирани радови: Хидроизолатерски радови   

  Процењена вредност радова 5.000.000,00  

3 Радови на одржавању  тротоара у улицама:  Дубравска, 9-те бригаде, Марка Краљевића 

 Планирани радови Поправка тротоара у складу са усвојеном 
техничком документацијом и 
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расположивим фин. средствима 

  Процењена вредност радова 5.000.000,00  

4 Поправка и одржавање  јавне расвете   

 Планирани радови: Замена,поправка оштећених стубова 
јавне расвете, поправка електро 
инсталација и др. од стране ЈКП 
„Стандард“ Књажевац 

  

   Процењена вредност радова  1.000.000,00  

5 Радови на одржавању канализационе  мреже од стране ЈКП-а „Стандард“ 

 Планирани радови: Радови на канализационој мрежи у 
Минићеву 

  

  Процењена вредност радова 1.000.000,00  

6 Одржавање атмосферске канализације   

 Планирани радови Радови на редовном одржавању 
атмосферске канализације од стране ЈКП 
„Стандард“ Књажевац 

  

  Процењена вредност радова 3.000.000,00  

7 Одржавање јавних и зелених површина   

 Планирани радови Радови на редовном одржавању јавних и 
зелених површина, као и наставак радова 
на уређењу  партера испред Основног 
суда у Књажевцу,  од стране ЈКП 
„Стандард“ Књажевац 

  

  Процењена вредност радова 23.000.000,00  

8 Новогодишње кићење града 

 Планирани радови Новогодишње кићење града, набавка, 
монтажа и демонтажа новогодишњих 
украса од стране ЈКП „Стандард“ 
Књажевац 

  

  Процењена вредност радова 1.000.000,00  

  
буџет 

други извори 

                                                                                         
                                                                                         УКУПНО III: 

 
44.000.000,00 

 
 

 
4. У поглављу под насловом ПРОГРАМ 1, 2, 6, 15 и 

17 – Становање, урбанизам и просторно 
планирање, Комуналне делатности, Заштита 
животне средине, Опште услуге локалне 

самоуправе, енергетска ефикасност и обновљиви 
извори енергије, одељaк IV Инвестиционо 
одржавање зграда и објеката (са потребном 
техничком документацијом) мења се и гласи: 

 

 
IV Инвестиционо одржавање зграда и објеката  

 буџет други извори 

1 Уређење јавних површина испред стамбених зграда у улицама: Капларовој,  Копецковој, Цара Душана, 
Бранка Радичевића и  Милана Пунчића и др. 

 Планирани радови: Уређење јавних површина испред 
стамбених зграда према усвојеној  
техничкој документацији као и обавезе 
из 2019. године 

  

   Процењена вредност радова  14.427.000,00  

2 Инвестиционо одржавање водоводне мреже и доградња водовода за викенд насеље „Просеница“  
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 Планирани радови: Извођење радова на доградњи као и на 
инвестиционом одржавању водовода од 
стране ЈКП „Стандард“ Књажевац, као и 
обавезе из 2019. године 

  

   Процењена вредност радова  14.500.000,00  

 буџет други извори 

                                                                                      УКУПНО IV: 28.927.000,00  

 
5. У поглављу под насловом ПРОГРАМ 1, 2, 6, 15 и 

17 – Становање, урбанизам и просторно 
планирање, Комуналне делатности, Заштита 
животне средине, Опште услуге локалне 
самоуправе, енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије, одељак V Изградња зграда и 
објеката (са потребном техничком документацијом) 
и  табеларни приказ Трошкова на припреми и 
реализацији Програма 1, 2 и 6 мењају  се и гласе: 

 

 
V Изградња зграда и објеката  

 

 буџет други извори 

1 Изградња бране на Сврљишком Тимоку  

 Планирани радови: Наставак радова на изградњи бране по 
уговору из 2018. године 

  

  Процењена вредност радова  30.000.000,00  

2 Изградња прихватилишта за псе 

 Планирани радови: Изградња објекта за збрињавање 
напуштених паса 

  

  Процењена вредност радова 0,0  

3 Изградња водовода у Штитарцу и реконструкција водовода у Кренти 

 Планирани радови: Наставак радова на изградњи 
секундарне водоводне мреже, 
резервоара за воду и пумпне станице у 
Штитарцу и замена постојећих цеви 
водовода новим цевима у Кренти по 
уговору из 2019. год. 

  

   Процењена вредност радова  6.500.000,00  

4 Изградња секундарне мреже канализације у МЗ „Дајчевица“, ул. Лоле Рибара,  у Трговишту као и 
изградња атмосферске канализације у  ул. Књаза Милоша 

 Планирани радови: Радови на проширењу постојеће 
фекалне и атмосферске канализационе 
мреже као и обавезе из 2019. године 

  

   Процењена вредност радова  6.870.000,00  

5 Завршетак Анекса Спортске хале Техничке школе 

 Планирани радови    

  Процењена вредност радова  14.685.576,00 

6 Доградња обданишта „Црвенкапа“ 

 Планирани радови Уговор о реализацији закључен  је у 2018. 
години 

  

  Вредност радова у 2020. години 1.450.000,00  

 буџет други извори 

                                                                                     УКУПНО V: 44.820.000,00 14.685.576,00 

 
Трошкови на припреми и реализацији Програма 1, 2, 6, 15 и 17 
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1 УКУПНО I      8.612.730,00 2.493.202,00 

2 УКУПНО II      7.810.418,00 6.750.000,00 

3 УКУПНО III 44.000.000,00  

4 УКУПНО IV 28.927.000,00  

5 УКУПНО V за 2020. годину 44.820.000,00 14.685.576,00 

6 Услуге из области уређивања грађевинског земљишта (послови 
надзора над одржавањем зеленила и чистоће, мобилијаром, јавном 
расветом, закуп и надзор над издавањем локација и локала, 
израда Програма уређења грађевинског земљишта и др.) 

9.936.000,00  

7 Услуге обављања надзора над радовима  предвиђениm Програмом 
уређивања грађевинског земљишта и захтевима оснивача, као и 
обавезе из 2019. године 

6.104.871,00  

8 Израда Извештаја о затеченом стању објеката за потребе 
озакоњења објеката у јавној својини општине Књажевац 

1.000.000,00 
 

 

9 Решавање имовинских односа у складу са Програмом отуђења, 
давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2020.  
годину 

2.800.000,00  

10 Услуге геометра 600.000.00  

 буџет други 
извори 

                                           УКУПНО ПРОГРАМ 1, 2, 6, 15 и 17 154.611.019,00 23.928.778,00 

 
6. У поглављу под насловом ПРОГРАМ 7 – 

Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура, одељци  I,  II и III мењају  се и 
гласе: 

 

 
I Текуће поправке и одржавање  

 буџет други извори 

1 Крпљење ударних рупа на улицама у граду и локалним путевима 

 Планирани радови: Уградња асфалтне масе у ударне рупе 
на локалним путевима и улицама у 
граду и селима сагласно уговору из 
2019. године 

  

 конто 425191 Потребна средства  21.000.000,00   

2 Одржавање хоризонталне сигнализације 

 Планирани радови: Обележавање пешачких прелаза, 
средишних линија, БУС места, ШКОЛА, 
ТАКСИ стајалишта, као и обавезе из 
2019. године 

  

 конто 425191 Потребна средства  2.224.152,00   

3 Одржавање вертикалне и светлосне сигнализације  

 Планирани радови: Набавка и уградња стубова и знакова 
на свим локалним путевима и улицама 
у граду и селима и одржавање 
семафора, ако и обавезе из 2019. 
године 

  

 конто 425191 Потребна средства  3.124.272,00   

4 Летње одржавање локалних путева и улица 

 Планирани радови: Чишћење јаркова и пропуста, 
одржавање банкина, потпорних зидова, 
санација клизишта, пошљунчавање, 
интрвенције после непогода и друге 
интервенције на одржавању локалних 
путева и улица и преузете обавезе из 
2019. године 
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 конто 425191 Потребна средства  6.100.000,00   

5 Кресање шибља и кошење траве  

 Планирани радови: Кресање шибља и кошење траве у 
граду и поред локалних путевима и 
преузете обавезе из 2019. године 

  

 конто 425191 Потребна средства  4.300.000,00    

6 Редовно одржавање некатегорисаних путева 

 Планирани радови: Постављање цевастих пропуста, 
изградња потпорних зидова, навожење 
материјала за насипање, поправка 
путева до засеока, поправка пољских 
путева и преузете обавезе из 2019. 
године 

  

 конто 425191 Потребна средства  9.900.000,00   

7 Одржавање путева на пружним прелазима 

 Планирани радови: Одржавање уређаја за давање знакова 
за прелаз преко пруге и одржавање 
коловоза на путном прелазу  

  

 конто 425191 Потребна средства  1.700.000,00   

8 Текуће одржавање мостова на територији општине 

 Планирани радови Ситне поправке у оквиру редовног 
одржавања мостова и фарбање ограда 
на мостовима 

  

 конто 425191 БУЏЕТ  500.000,00   

9 Зимско одржавање улица у граду и на локалним путевима 

 Планирани радови: Чишћење снега, посипање соли и ризле 
и др. 

  

 конто 425191 Потребна средства  4.000.000,00    

 Буџет за 2021. годину ……………………..12.000.000,00   

   
  

буџет други извори 

                                                                           УКУПНО I:  52.848.424,00  0,0 

 
 

II Капитално одржавање зграда и објеката 
 

 буџет други извори 

1 Инвестиционо одржавање улица у граду, улица у сеоским месним заједницама и локалних путева 

 Планирани радови: Асфалтирање и пресвлачење новим 
слојем асфалта улица у граду, улица 
у сеоским месним заједницама и 
локалних путева у складу са уговором 
из 2019. године. 

  

  Процењена вредност радова  100.000.000,00  

2 Реконструкција и санација општинског пута ОП 27 Подвис - Васиљ 

 Планирани радови: Реконструкција постојећег 
општинског пута дорадом тампона и 
асфалтирањем 

  

  Процењена вредност радова 4.069.266,80 20.346.334,00 

  буџет други извори 

                                                                           УКУПНО  II 104.069.266,80 20.346.334,00 
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III Изградња зграда и објеката 

 буџет други извори 

1 Изградња моста у Каличини 

 Планирани радови: Радови на изградњи моста    

 Конто 511 Потребна средства 0,0  

   буџет други извори 

                                                                         УКУПНО III:  0,0 0,0 

 Трошкови на припреми и реализацији Програма 7 

  буџет други извори 

 УКУПНО I 52.848.424,00 0,0 

 УКУПНО II 104.069.266,80 20.346.334,00 

 УКУПНО III 0,0 0,0 

 Услуге обављања делатности управљања путевима 12.810.000,00 0,0 

                                                         УКУПНО ПРОГРАМ 7 169.727.690,80 20.346.334,00 

 
7. У поглављу под насловом РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ПРОГРАМА, поднаслов ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА У 
2020. ГОДИНИ став 1,2 и 3 мењају се и гласе: 

 

1. ПРОГРАМ 1, 2, 6 и 15 – Становање, урбанизам и 
просторно планирање, Комуналне   делатности, 
Заштита животне средине 
- буџет oпштине Књажевац у износу од 
…………………………………154.611.019,00 динара 

- други извори у износу од  
……………………………………23.928.778,00 динара 
 
2. ПРОГРАМ  7 – Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 
- буџет oпштине Књажевац у износу од 
…………….............................169.727.690,80  динара 

- други извори у износу од 
……………………………………20.346.334,00 динара 

 
 
УКУПНА УЛАГАЊА  
- из буџета  oпштине 
Књажевац….………………..324.338.709,80 динара 
- из других извора 
……………………………………44.275.112,00 динара 
 
8. У поглављу под насловом ТРОШКОВИ 

ИНЖЕЊЕИНГА ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА став 1 
алинеја три, четири и пет мењају се и гласе: 
 
„ – Припрема потребне техничке документације 
…………………………………14.560.418,00 
- Израда и/или измена документације просторног и 
урбанистичког планирања потребне  
за реализацију Програма 
………………………………………….11.105.932,00 
- Услуге обављања надзора над радовима 
предвиђеним Програмом……..…..6.104.871,00“ 
 

 

9. Програм о измени и допуни Програма уређивања 

грађевинског земљишта општине Књажевац за 
2020. годину ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу општине 
Књажевац. 
 
ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  
изградњу општине Књажевац“ Књажевац  

                                                                                                          
Директор 

Младен Радосављевић, с.р. 
8 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 6/2019), на предлог Јавног 
предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ Књажевац, број 
1044/1-20 од 20.11.2020. године, Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
30.11.2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1.  
 

 ДОНОСИ СЕ Програм о допуни Програма 
отуђења, давања у закуп и прибављања 
грађевинског земљишта за 2020 годину.  
 

Члан 2. 
 
 Програм о допуни Програма отуђења, 
давања у закуп и прибављања грађевинског 
земљишта за 2020 годину је саставни део ове 

Одлуке.  
 

Члан 3. 
 
 Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
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Члан 4. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 463 - 58/2020-01                                                                             
30.11.2020. године                                                                                
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
 

На основу члана 99 Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-
испр., 24/2011, 121/2012, 42/2013-ОУС, 50/2013-
ОУС, 98/2013, 132/2014, 145/2014,  83/2018, 
31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.  72/2011, 
88/2013 105/2014-др. пропис, 108/2016, 113/2017  и 
95/2018), члана 20 став 1 тачка 2 и 13 и члана 32 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016 и 47/2018), 
члана 3 Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. 
лист општине Књажевац“ бр. 10/2015, 05/2017 и 
15/2019), Одлуке о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини општине Књажевац („Сл. 
лист општине Књажевац“ бр. 17/2019-пречишћен 
текст) и члана 30 Статута општине Књажевац („Сл. 
лист општине Књажевац„ бр. 06/2019-пречишћен 
текст), Скупштина општине Књажевац на седници 
одржаној дана 30.11.2020. године, донела је 
 

 
ПРОГРАМ О ДОПУНИ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА, 

ДАВАЊА У ЗАКУП И ПРИБАВЉАЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 
 У Програму отуђења, давања у закуп и 
прибављања грађевинског земљишта за 2020. 
годину који је Скупштина општине Књажевац 
донела Одлуком бр. 463-8/2020-01 дана 03.03.2020. 
године („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 05/2020)  
врши се следећа допуна:  
 1) У делу  под насловом III-ПРОГРАМ 

ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ после става 1 
тачке 32 . додаје се нова тачка  33. која гласи:  
 
  „ 33. Тачан опис локације земљишта: 
 

          Део КП бр. 1608 КО Орешац у површини 
од 0,08.76 ha  
 
        Напомена: Пре отуђења потребно је урадити 

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице 
и преиспитати у целости постојање услова отуђења 
у делу решених имовинско-правних односа, 
односно обезбедити све законске  услове за 
отуђење.“ 
 

 2) У делу  под насловом IV-ПРОГРАМ 

ПРИБАВЉАЊАГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНУ СВОЈИНУ после става 1 тачке 26. додају се 
нове тачке 27., 28., 29. и 30. које гласе: 
 
 „27.  Прибављање земљишта за потребе 
изградње саобраћајнице 

 
  Део КП бр. 1610 КО  Орешац – површине 
0,08.12 ha  
  
 Напомена: Потребно је урадити 

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице. 
 
 28. Прибављање земљишта за потребе 
индустријске зоне „Дајчевица“ 

 
 КП бр. 1996/9 КО Књажевац – површине 
0,36.74 ha 
 КП бр. 1996/21 КО Књажевац – површине 
0,44.46 ha 
 КП бр. 2011/15 КО Књажевац – површине 
0,25.84 ha 
 КП бр. 2011/13 КО Књажевац – површине 
0,54.39 ha 
 КП бр. 2011/17 КО Књажевац – површине 
0,20.00 ha и 
 КП бр. 2011/1 КО Књажевац – површине 
1,40.95 ha. 
  
 
 29. Прибављање земљишта у циљу 
привођења планираној намени 
 

 КП бр. 7581 КО Кална – површине 0,16.34 
ha 
 
 Напомена: Потребно је урадити 

пренамену земљишта. 
 
 30. Прибављање земљишта за потребе 
пута Мучибаба-Луково 
  

 Део КП бр. 6761 КО Мучибаба  
 Део КП бр. 6840 КО Мучибаба  
 Део КП бр. 6834 КО Мучибаба  
 Део КП бр. 6843 КО Мучибаба и 
 Део КП бр. 6765 КО Мучибаба  
 
 Напомена: Тачна површина наведених 

кат. парцела биће накнадно утврђена 
одговарајућим актом а по потреби урадити 
пренамену замљишта и/или пројекат 
парцелације/препарцелације. 
 

  
 3) Програм о допуни Програма отуђења, 

давања у закуп и прибављања грађевинског 
земљишта за 2020. годину ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Књажевац. 
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ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  
изградњу општине Књажевац“ Књажевац  

                                                                                                          
Директор 

Младен Радосављевић, с.р. 
 

9 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 6/2019), на предлог Јавног 
предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ Књажевац, број 
1043/1-20, од 20.11.2020. године, Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
30.11.2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1.  
 

 ДОНОСИ СЕ Програм о допуни Програма 
отуђења, прибављања, давања у закуп и 
одржавања пословног простора општине Књажевац 
за 2020. годину.  
 

Члан 2. 
 
 Програм о допуни Програма отуђења, 
прибављања, давања у закуп и одржавања 
пословног простора општине Књажевац за 2020. 
годину је саставни део ове Одлуке.  
 

Члан 3. 
 
 Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 361- 25/2020 - 01                                                                               
30.11.2020. године                                                                                   
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
 

На основу указане потребе и пословне 
политике општине Књажевац а полазећи од 
одредби садржаних у Закону о јавној својини („Сл. 
гласник РС“ бр.  72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016-др. пропис, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 
чл. 20 и  32 Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др. закон и 
101/2016 и 47/2018), Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 17/2019) и члана 30 Статута 
општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист 
општине Књажевац„ бр. 6/2019), Скупштина 
општине Књажевац на седници одржаној дана 
30.11.2020. године, донела је 
 

Програм о допуни Програма отуђења, 
прибављања, давања у закуп и одржавања 

пословног простора општине Књажевац за 2020. 
годину 

 У Програму отуђења, прибављања, 
давања у закуп и одржавања пословног простора 
општине Књажевац за 2020. годину,  који је 
Скупштина општине Књажевац донела Одлуком 
број 361-4/2020-01 дана 03.03.2020. године („Сл. 
лист општине Књажевац“ бр. 05/2020), врши се 
следећа  допуна: 
 1. У одељку II- ПРОГРАМ ПРИБАВЉАЊА 

И ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, у табеларном приказу 
после редног броја 12 додаје се редни број 13 и 14 
који гласе: 

 

Ред. 
бр. 

Адреса Број кат. 
парцеле 

Корисна површина у 
m

2
 

 
Вредност  

 
Напомена 

 
13 

 

„Дајчевица“ 2011/19 
КО Књажевац 

Помоћна зграда, 
површина земљишта 
под зградом 332 m

2 

 

По процени ПУ или 
другог надлежног 
органа 

Прибављање 
 

 
14 

 

Кеј  
Димитрија 
Туцовића 

бр. 1 

930 
КО Књажевац 

Објект бр. 1, посебан 
део 1, приземље, 
пословни простор 
трговине, корисна 
површина 57 m

2
 

По процени ПУ или 
другог надлежног 
органа 

Прибављање 
 

 
2. У одељку III - ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, 

у табеларном приказу после редног броја 14  
додаје се редни број 15 који гласи: 
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Ред. 
бр. 

Адреса Број кат. парцеле Корисна површина 
у m

2 

15 Ул. Тимочка 1/2 6761  КО Књажевац 36 

  
3. Програм о допуни Програма отуђења, 

прибављања, давања у закуп и одржавања 
пословног простора општине Књажевац за 
2020. годину ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
 

Директор 

Младен Радосављевић, с.р. 
 
10 

На основу члана 47. Закона o буџетском 
систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009 , 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 
72/2019),  члана 32. Закона о локалној самоуправи  
("Сл. гласник РС", број  129/2007, 83/2014 – др. 
закон,  101/2016 – др. закон,  и  47/2018) ,   члана 
30. Статута  општине  Књажевац – пречишћен текст 
("Сл. лист  општине Књажевац”, број 6/2019 ), 
Скупштина општине Књажевац  на седници 
одржаној   30.11.2020. године, донела је 

   
О Д Л У К У 

О  ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ  КЊАЖЕВАЦ  ЗА  2020. ГОДИНУ 

 
-  I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан  1. 
 

Овом  Одлуком мења се Одлука о буџету 
општине Књажевац за 2020. годину („Сл. Лист 
општине Књажевац“, бр. 18/2019). 

 
Члан 2. 

  

 Члан  1. Одлуке  мења се и гласи: 
 

„Члан 1. 

 
Приходи и примања, расходи и издаци 

буџета општине Књажевац за 2020. годину састоје 
се од: 

 

А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
     РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

у динарима 
 

Укупни приходи и примања остварени 
по основу продаје нефинансијске имовине  

1.084.117.580 

Укупни расходи и издаци за набавку  
нефинансијске имовине     

1.179.389.036 

Буџетски суфицит/ дефицит - 95.271.456 

Издаци за набавку финансијске имовине 
(осим за набавку домаћих хартија од вредности) 

0 

Укупни фискални суфицит/дефицит - 95.271.456 

Б.  РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА  

Примања од задуживања 129.000.000 

Примања од продаје финансијске имовине 500.000 

Издаци за набавку финансијске имовине 
(за набавку домаћих хартија од вредности) 

0 

Издаци за отплату главнице дуга 49.000.000 

Нето финансирање 80.500.000 

Укупан фискални суфицит / дефицит    
плус нето финансирање 

- 14.771.456 

В.  ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА  9.681.000 
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
 

О  П  И  С 
Шифра економске 

класификације 
Средства из 

буџета 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

1. Порески приходи 71 483.826.802 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 300.712.000 

    1.2. Самодопринос 711180 0 

    1.3. Порез на имовину 713 121.200.000 

    1.4. Порез на добра и услуге 
           (осим накнада које се користе преко буџетског фонда), у чему : 

714 47.914.802 

          - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)  0 

     1.5. Остали порески приходи 716 14.000.000 

2.  Непорески приходи 
     (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему : 

74 56.916.000 

          - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)  0 

3. Донације 731 + 732 7.040.000 

4. Трансфери 733 467.219.778 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 69.000.000 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

1. Текући расходи 4 959.548.366 

    1.1. Расходи за запослене 41 193.640.829 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 486.527.924 

    1.3. Отплата камата 44 483.013 

    1.4. Субвенције 45 57.120.000 

    1.5.  Социјална заштита из буџета 47 75.016.000 

    1.6. Остали расходи 48 + 49 89.429.700 

2. Трансфери 463+465 54.830.900 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 219.840.670 

4. Издаци за набавку финансијске имовине  (осим 6211) 62 0 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА   

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 500.000 

2. Задуживање 91 129.000.000 

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 129.000.000 

    2.2  Задуживање код страних кредитора 912 0 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   

3. Отплата дуга 61 49.000.000 

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 49.000.000 

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0 

    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0 

 



СТРАНА 47 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 29  30. НОВЕМБАР 2020 

 

47 
 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 
( класа  3,  извор финансирања  13) 

3 14.711.456 

 

         
Члан  3. 

Члан 2. мења се и гласи: 
 

     

 „Члан 2. 
 

Расходи и издаци из члана 1. Ове Одлуке користе 
се за следеће програме: 
 

 

Шифра 

Назив 
План 2020. 

Средства из 
буџета 

Структ
-ура % 

План 
2020. 

Сопствен
и и други 
приходи 

Укупна 
средства Програ

м 

 
Програмс

ка 
активност

/  
Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   Програм 1.  Становање, урбанизам и 
просторно планирање 82,020,500 6.7% 0.00 82,020,500 

  1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 11,000,000 0.9% 0.00 11,000,000 

  1101-0002 
Спровођење урбанистичких и просторних 
планова 0 0.0% 0.00 0 

  1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 37,650,000 3.1% 0.00 37,650,000 

  1101-П1 
Пројекат: Изградња бране на Сврљишком 
Тимоку 30,000,000 2.4% 0.00 30,000,000 

  1101-П3 

Пројекат: Регулациони радови на 
Живулићинском потоку у селу Штрбац 3,370,500 0.3% 0.00 3,370,500 

1102   Програм 2.  Комунална делатност 
119,820,000 9.8% 0.00 119,820,000 

  1102-0001 
Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 45,500,000 3.7% 0.00 45,500,000 

  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 23,000,000 1.9% 0.00 23,000,000 

  1102-0003 
Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене 23,000,000 1.9% 0.00 23,000,000 

  1102-0004 Зоохигијена 2,500,000 0.2% 0.00 2,500,000 

  1102-0007 
Производња и дистрибуција топлотне 
енергије 3,120,000 0.3% 0.00 3,120,000 

  1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 16,200,000 1.3% 0.00 16,200,000 

  1102-П1 

Пројекат: Изградња водовода у Штитарцу и 
реконструкција водовода у Кренти 6,500,000 0.5% 0.00 6,500,000 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 
17,500,000 1.4% 0.00 17,500,000 

  1501-0001 
Унапређење привредног и инвестиционог 
амбијента  14,000,000 1.1% 0.00 14,000,000 

  1501-0002 Мере актине политике запошљавања 2,500,000 0.2% 0.00 2,500,000 

  1501-П1 
Пројекат: Економско оснаживање жена у 
југоисточној Србији - Каритас 1,000,000 0.1% 0.00 1,000,000 

1502   Програм 4.  Развој туризма 
12,074,843 1.0% 882,000 12,956,843 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 
9,922,343 0.8% 882,000 10,804,343 

  
1502-0002 Промоција туристичке понуде 

1,902,500 0.2% 0 1,902,500 

  

1502-П1 

Пројекат: Промоција туристичке понуде на 
домаћем и страном тржишту 250,000 0.0% 0.00 250,000 

0101   Програм 5.  Пољопривреда и рурални 
развој 40,000,000 3.3% 0.00 40,000,000 

  
0101-0002 

Мере подршке руралном развоју 40,000,000 3.3% 0.00 40,000,000 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 
27,940,000 2.3% 0.00 27,940,000 
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0401-0001 

Управљање заштитом животне средине  2,100,000 0.2% 0.00 2,100,000 

  
0401-0002 Праћење квалитета елемената животне 

средине 1,500,000 0.1% 0.00 1,500,000 

  
0401-0004 

Управљање отпадним водама 10,500,000 0.9% 0.00 10,500,000 

  
0401-0005 

Управљање комуналним отпадом 5,900,000 0.5% 0.00 5,900,000 

  
0401-П1 Пројекат: Израда канализације у Трговишту 900,000 0.1% 0.00 900,000 

  
0401-П2 Пројекат: Заједничке мере за зелену 

инфраструктуру 7,040,000 0.6% 0.00 7,040,000 

0701   Програм 7. Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 

214,702,800 17.5% 0.00 214,702,800 

  0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 
168,300,000 13.7% 0.00 168,300,000 

  0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 42,302,800 3.4% 0.00 42,302,800 

  0701-П1 Пројекат: Реконструкција и санација пута 
ОП-27 4,100,000 0.3% 0.00 4,100,000 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 
126,895,100 10.3% 469,000 127,364,100 

  

2001-0001 Функционисањеи остваривање 
предшколског васпитања и образовања 

119,524,300 9.7% 469,000 119,993,300 

  2001-П1 
Доградња објекта обданишта Црвенкапа 1,500,000 0.1% 0.00 1,500,000 

  2001-П2 Пројекат: Растемо заједно 5,870,800 0.0% 0 5,870,800 

2002   Програм 9.  Основно образовање и 
васпитање 33,200,000 2.7% 0.00 33,200,000 

  
2002-0001 Функционисање основних школа 

33,200,000 2.7% 0.00 33,200,000 

2003   Програм 10. Средње образовање и 
васпитање 12,000,000 1.0% 0.00 12,000,000 

  
2003-0001 Функционисање средњих школа 

12,000,000 1.0% 0.00 12,000,000 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечија заштита 
85,553,000 7.0% 0.00 85,553,000 

  0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 
21,250,000 1.7% 0.00 21,250,000 

  
0901-0002 

Породични и домски смештај, 
прихватилишта и другеврстесмештаја 200,000 0.0% 0.00 200,000 

  
0901-0004 

Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативнеуслуге 6,867,000 0.6% 0.00 6,867,000 

  
0901-0005 

Подршка реализацији програма Црвеног 
крста 8,150,000 0.7% 0.00 8,150,000 

  0901-0006 Подршка деци и породици са децом 40,700,000 3.3% 0.00 40,700,000 

  
0901-П1 

Пројекат: Пружање услуге социјалне 
заштите Помоћ у кићи 8,386,000 0.7% 0.00 8,386,000 

1801   Програм 12. Здравствена заштита 
2,500,000 0.2% 0.00 2,500,000 

  1801-0002 Мртвозорство 1,000,000 0.1% 0.00 1,000,000 

  
1801-0003 Спровођење активности из области 

друштвене бриге за јавно здравље 1,500,000 0.1% 0.00 1,500,000 

1201   Програм 13.  Развој културе и 
информисања 106,606,368 8.7% 2,690,000 109,296,368 

  1201-0001 Функционисање локалних установа културе  60,690,200 4.9% 2,641,000 63,331,200 

  1201-0002 
Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 17,780,000 1.4% 49,000 17,829,000 

  

1201-0003 

Унапређење система очувања и 
представљања културно-историјског 
наслеђа 1,200,000 0.1% 0.00 1,200,000 

  

1201-0004 
Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања 15,000,000 1.2% 0.00 15,000,000 

  1201-П1 
Пројекти финансирани из Министарства 250,000 0.0% 0 250,000 
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културе 

  1201-П2 Пројекти финансирани из Министарства 
културе 3,186,168 0.3% 0.00 3,186,168 

  1201-П3 Пројекат: Youth art network 3,500,000 0.3% 0 3,500,000 

  1201-П4 Пројекат: Јужни ветар-Убрзање 5,000,000 0.4% 0 5,000,000 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 
46,971,200 3.8% 0.00 46,971,200 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 

46,100,000 3.8% 0.00 46,100,000 

  1301-0005 
Спровођење омладинске политике 500,000 0.0% 0.00 500,000 

  1301-П1 Пројекат: Европска недеља спорта 371,200 0.0% 0 371,200 

0602   Програм 15.  Опште услуге локалне 
самоуправе 256,020,169 20.8% 5,640,000 261,660,169 

  
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 143,889,200 11.7% 1,840,000 145,729,200 

  0602-0002 Функционисање месних заједница 33,528,000 2.7% 3,800,000 37,328,000 

  0602-0003 Сервисирање јавног дуга 49,483,013 4.0% 0.00 49,483,013 

  0602-0004 Општинско/градско  правобранилаштво 2,293,000 0.2% 0.00 2,293,000 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 5,200,000 0.4% 0.00 5,200,000 

  0602-0010 Стална буџетска резерва 1,450,000 0.1% 0.00 1,450,000 

  0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 10,700,000 0.9% 0.00 10,700,000 

  
0602-П1 

Пројекат: Обнова Гургусовачке куле у 
Књажевцу 1,287,768 0.1% 0.00 1,287,768 

  
0602-П2 

Пројекат: Израда извођачког пројекта за 
Центар за обуку /"Start up" у селу Ргоште 60,000 0.0% 0.00 60,000 

  
0602-П3 Пројекат: Поправка и одржавање помоћних 

терена комплекса градског стадиона 4,373,188 0.4% 0.00 4,373,188 

  
0602-П4 

Пројекат:Набавка мобилних 
противпоплавних система 2,300,000 0.2% 0 2,300,000 

  0602-П5 Пројекат: Остани Књажевчанин 1,456,000 0.1% 0 1,456,000 

2101   Програм 16. Политички систем локалне 
самоуправе 34,888,386 2.8% 0.00 34,888,386 

  2101-0001 Функционисање Скупштине 15,702,386 1.3% 0.00 15,702,386 

  2101-0002 Функционисање извршних органа 19,186,000 1.6% 0.00 19,186,000 

0501   Програм 17. Енергетска ефикасност и 
обновљени извори енергије 

9,696,670 0.8% 0.00 9,696,670 

  0501-0001 Енергетски менаџмент 2,000,000 0.2% 0.00 2,000,000 

  
0501-П1 Унапређење енергетске ефикасности на 

згради Општинске Управе 7,696,670 0.6% 0.00 7,696,670 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  
1,228,389,03

6 
100.0% 9,681,000 1,238,070,036 

 
 

Члан  4. 
 

 Члан 3. Мења се и гласи: 
„Члан  3. 

 

Потребна средства за финансирање 
буџетског дефицита из члана 1. Ове одлуке у 
износу од 14.771.456 динара обезбедиће се из 
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у 
износу од  14.771.456 динара. 

 
Члан  5. 

 Члан 4. Мења се и гласи: 
 

„Члан 4. 
 

Планирани капитални издаци буџетских 
корисника за 2020., 2021. и  2022. годину реализују 
се кроз  Програм 1 – Становање, урбанизам и 
просторно планирање  у укупном износу од   

11.000.000 динара који су опредељени за 
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прибављање урбанистичке и техничке 
документације. 

 
У оквиру овог програма  реализују се и : 
 
-  Пројекат – Изградња бране на 

Сврљишком Тимоку – 30.000.000 динара 

 чија је реализација  започела у 2018. 
години, а биће завршен у 2020. години 

 
-  Пројекат – Регулациони радови на 

Живулићинском потоку – 3.370.500.000 динара 

 
 

 У оквиру Програма 2 – Комунална 
делатност, планирани су капитални издаци у 

износу од 14.500.000 динара за потребе 
управљања и снабдевања водом за пиће. 
 

Кроз овај  програм  реализују се и : 
 

- Пројекат:  Изградња водовода у 
Штитарцу и реконструкција водовода у 
Кренти – 6.500.000 динара   

 
Капиталне инвестиције планиране су и у 

области  Заштите животне средине – 
Програм 6 и то за  реализацију активности 

„управљање отпадним водама“  у износу од 
7.500.000 динара. Ови капитални издаци 
реализују се током 2020.године. 

 
Кроз  Програм 7 – Организација 

саобраћаја и саобраћајна инфраструктура у 

току 2020. године планирани су  значајни 

капитални издаци за асфалтирање 
саобраћајница у граду и  сеоским месним 
заједницама  у износу од  100.000.000 динара. 

Такође, у оквиру овог програма биће 
реализован и Пројекат : Реконструкција и 
санација пута ОП-27   -  4.100.000 динара 

 
Кроз  Програм 15 – Опште услуге 

локалне самоуправе, у 2020.години, 

планирани су на економској класификацији  
511  капитални издаци  од 1.000.000 динара  за  
извођење радова на реконструкцији  зграде  
општине ( уређење дела простора - архиве по 
налогу противпожарног инспектора и друго ). 

 Такође су планирани и следећи издаци : 
 

- 512 – Машине и опрема            2.250.000 
- 515 – Нематеријална имовина  350.000 
- 541 – Земљиште            2.800.000  

  
Члан  6. 

 Члан 5. мења се и гласи: 
 
 

„Члан  5. 
 

 Средства буџета општине у  износу од  
1.228.389.036  динара  и средства прихода из 

осталих извора  директних и индиректних 
корисника средстава буџета у  износу од  9.681.000  
динара, односно укупна средства буџета од 
1.238.070.036 динара  приказана су по врстама у 

следећој табели:  
 

 

Класа/Кате
горија/Груп

а 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА       

 УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА      
 План 2020.             
Средства 
из буџета  

Структ
-ура % 

 План 
2020.            

Средства 
из 

осталих 
извора  

буџ. 
корисник

а  

3   
Пренета средства из претходне године 

      
14,771,456       

    
         

14,771,456       

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

 
1,015,117,5

80       
82.6% 

         
7,899,000       

    
1,023,016,5

80       

710000   ПОРЕЗИ 
    

483,826,802       
39.4% 

                       
-       

       
483,826,802       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

    
300,712,000       

24.5% 
                       

-       
       

300,712,000       

  711110 Порез на зараде 
    

250,000,000       
20.4%   

       
250,000,000       

  711120 Порез на приходе од самосталних делатности  
      

26,500,000       
2.2%   

         
26,500,000       

  711145 

Порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу Пореске 
управе  

        
1,000,000       

0.1%   
           

1,000,000       
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  711146 
Порез на приход од пољопривреде и 
шумарства, по решењу Пореске управе 

             
12,000       

0.0%   
                

12,000       

  711147 Порез на земљиште 
           

200,000       
0.0%   

              
200,000       

  711190 Порез на друге приходе 
      

23,000,000       
1.9%   

         
23,000,000       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
    

121,200,000       
9.9% 

                       
-       

       
121,200,000       

  713120 Порез на имовину  
    

105,000,000       
8.5%   

       
105,000,000       

  713310 Порез на наслеђе и поклон  
        

6,100,000       
0.5%   

           
6,100,000       

  713420 Порез на пренос апсолутних права  
      

10,100,000       
0.8%   

         
10,100,000       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
      

47,914,802       
3.9% 

                       
-       

         
47,914,802       

  714513 
Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 

      
16,514,802       

1.3%   
         

16,514,802       

  714540 
Накнада за коришћење добара од општег 
интереса 

           
200,000       

0.0%   
              

200,000       

  714552 Боравишна такса 
      

10,700,000       
0.9%   

         
10,700,000       

  714553 Боравишна такса по решењу органа ЈЛС 
           

500,000       
0.0%   

              
500,000       

  714562 
Накнада за заштиту и унапређење животне 
средине  

      
17,000,000       

1.4%   
         

17,000,000       

  714560 
Накнада за коришћење простора на јав. 
Побрш. 

        
3,000,000       

0.2%   
           

3,000,000       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
      

14,000,000       
1.1% 

                       
-       

         
14,000,000       

  716110 Комунална такса на фирму  
      

14,000,000       
1.1%   

         
14,000,000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
    

474,259,778       
38.6% 

                       
-       

       
474,259,778       

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 
        

7,040,000       
0.6% 

                       
-       

           
7,040,000       

  732100 
Текуће донације од међународних 
организација 

        
7,040,000       

0.6%   
           

7,040,000       

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
    

467,219,778       
38.0% 

                       
-       

       
467,219,778       

  
733151 

Ненаменски трансфери од Републике у корист 
нивоа општина 

    
439,681,070       

35.8%   
       

439,681,070       

  733154 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист нивоа општина 

      
21,327,488       

1.7%   
         

21,327,488       

  733251 
Капитални наменски трансфери, у ужем 
смислу, од Републике у корист нивоа општина 

        
6,211,220       

0.5%   
           

6,211,220       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
      

56,916,000       
4.6% 

         
7,899,000       

         
64,815,000       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
      

10,200,000       
0.8% 

                       
-       

         
10,200,000       

  741151 Приходи од камата 
        

1,600,000       
0.1%   

           
1,600,000       

  741520 
Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 

        
2,700,000       

0.2%   
           

2,700,000       

  741531 
Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама  

             
50,000       

0.0%   
                

50,000       

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

        
2,700,000       

0.2%   
           

2,700,000       
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  741538 
Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта 

        
2,150,000       

0.2%   
           

2,150,000       

  741596 Накнада за коришћење дрвета 
        

1,000,000       
0.1%   

           
1,000,000       

  741560 Накнада за воде 
                       

-       
0.0%   

                         
-       

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 
      

36,920,000       
3.0% 

         
4,716,000       

         
41,636,000       

  742120 
Приходи од продаје добара и услуга или 
закупа 

                       
-       

0.0% 
         

4,247,000       
           

4,247,000       

  742150 
Приходи од давања у закуп објеката продаје 
добара 

        
9,500,000       

0.8%   
           

9,500,000       

  742156 
Приходи осстварени по основу пружања 
услуга боравка деце у предш. установама 

      
22,000,000       

1.8%   
         

22,000,000       

  742251 Општинске административне таксе 
        

2,700,000       
0.2%   

           
2,700,000       

  742253 
Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 

             
10,000       

0.0%   
                

10,000       

  742255 
Такса за озакоњење објеката у корист 
општина 

        
2,700,000       

0.2%   
           

2,700,000       

  742351 Приходи општинских органа  
             

10,000       
0.0%   

                
10,000       

  742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 
                       

-       
0.0% 

            
469,000       

              
469,000       

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 

        
6,066,000       

0.5% 
                       

-       
           

6,066,000       

  743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје 
предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима 

        
5,616,000       

0.5%   
           

5,616,000       

  743353 
Приходи од новчаних казни за прекрш. налогу 
изречених у управном поступку у корист нивоа 
општине 

           
200,000       

0.0%   
              

200,000       

  743900 
Остале новчане казне, пенали и приходи од 
одузете имовинске користи 

           
250,000       

0.0%   
              

250,000       

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

        
1,000,000       

0.1%   
           

1,000,000       

  744151 
Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа општина 

        
1,000,000       

0.1%   
           

1,000,000       

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
        

2,730,000       
0.2% 

         
3,183,000       

           
5,913,000       

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 
        

1,720,000       
0.1% 

         
3,183,000       

           
4,903,000       

  745152 
Закупнина за стан у државној својини у корист 
нивоа општина 

        
1,000,000       

    
           

1,000,000       

  745153 
Део добити јавног предузећа према одлуци 
управног одбора јавног предузећа у корист 
нивоа општина 

             
10,000       

0.0%   
                

10,000       

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

           
115,000       

0.0% 
                       

-       
              

115,000       

  772114 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода буџета општине из претходне године 

           
115,000       

0.0%   
              

115,000       

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
                       

-       
0.0% 

                       
-       

                         
-       

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

      
69,000,000       

5.6% 
         

1,782,000       
         

70,782,000       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

      
69,000,000       

5.6% 
                       

-       
         

69,000,000       
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811000 Примања од продаје непокретности 

      
67,500,000       

5.5%   
         

67,500,000       

  
841100 Примања од продаје земљишта 

        
1,500,000       

0.1%   
           

1,500,000       

820000 
  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ 

                       
-       

0.0%          
1,782,000       

           
1,782,000       

  
823100 Примања од продаје робе за даљу продају 

  0.0% 
         

1,782,000       
           

1,782,000       

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

    
129,500,000       

10.5% 
                       

-       
       

129,500,000       

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  
    

129,000,000       
10.5% 

                       
-       

       
129,000,000       

  911451 
Примања од задуживања од пословних 
банака у земљи у корист нивоа општина 

      
80,000,000       

6.5%   
         

80,000,000       

  911451 
Примања од задуживања од пословних 
банака у земљи у корист нивоа општина-
краткорочно 

      
49,000,000       

4.0%   
         

49,000,000       

920000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 
           

500,000       
0.0% 

                       
-       

              
500,000       

  921651 
Примања од  отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист нивоа 
општина 

           
500,000       

0.0%   
              

500,000       

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ 

 
1,213,617,5

80       
98.8% 

         
9,681,000       

    
1,223,298,5

80       

  

3+7+8+
9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 
1,228,389,0

36       
100.0% 

         
9,681,000       

    
1,238,070,0

36       

 
 

Члан  7. 

 Члан 6. мења се и гласи: 
 

„ Члан  6. 

 
Издаци буџета, по основним наменама, 

утврђени су у следећим износима , и то: 
 

 

Екон. 
клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
План 2020. 

Средства из 
буџета 

Структура         
% 

План 
2020. 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 7 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
        

959,548,366       
78.1% 

           
8,281,000       

        
967,829,366       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
        

193,640,829       
15.8% 

              
101,000       

        
193,741,829       

411 Плате и додаци запослених 
        

159,637,861       
13.0% 

                          
-       

        
159,637,861       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 
          

27,373,568       
2.2% 

                          
-       

          
27,373,568       

413 Накнаде у натури (превоз) 
                           

-       
0.0% 

                
30,000       

                 
30,000       

414 Социјална давања запосленима 
            

2,606,000       
0.2% 

                
70,000       

            
2,676,000       

415 Накнаде за запослене 
            

2,215,700       
0.2% 

                  
1,000       

            
2,216,700       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
            

1,807,700       
0.1% 

                          
-       

            
1,807,700       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
        

486,527,924       
39.6% 

           
7,980,000       

        
494,507,924       
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421 Стални трошкови 
          

93,736,300       
7.6% 

           
2,488,000       

          
96,224,300       

422 Трошкови путовања 
            

2,977,265       
0.2% 

              
470,000       

            
3,447,265       

423 Услуге по уговору 
        

136,306,454       
11.1% 

           
2,487,000       

        
138,793,454       

424 Специјализоване услуге 
        

121,813,920       
9.9% 

           
1,544,000       

        
123,357,920       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 
          

95,422,982       
7.8% 

              
560,000       

          
95,982,982       

426 Материјал 
          

36,271,003       
3.0% 

              
431,000       

          
36,702,003       

440 ОТПЛАТА КАМАТА 
               

483,013       
0.0% 

                          
-       

               
483,013       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 
          

57,120,000       
4.6% 

                          
-       

          
57,120,000       

4511 
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                 

          
43,120,000       

3.5% 
                          

-       
          

43,120,000       

454 Субвенције приватним предузећима 
          

14,000,000       
1.1% 

                          
-       

          
14,000,000       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
          

57,330,900       
4.7% 

                          
-       

          
57,330,900       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
          

51,967,000       
4.2% 

                          
-       

          
51,967,000       

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 
            

2,500,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,500,000       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
            

2,863,900       
0.2% 

                          
-       

            
2,863,900       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
          

75,016,000       
6.1% 

                          
-       

          
75,016,000       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
          

75,016,000       
6.1% 

                          
-       

          
75,016,000       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 
          

82,779,700       
6.7% 

              
200,000       

          
82,979,700       

481 Дотације невладиним организацијама; 
          

70,451,700       
5.7% 

                          
-       

          
70,451,700       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 
            

4,025,000       
0.3% 

              
100,000       

            
4,125,000       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 
               

302,000       
0.0% 

              
100,000       

               
402,000       

484 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока; 

            
7,701,000       

0.6% 
                          

-       
            

7,701,000       

485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа; 

               
300,000       

0.0% 
                          

-       
               

300,000       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
            

6,650,000       
0.5% 

                          
-       

            
6,650,000       

49911 Стална резерва 
            

1,450,000       
0.1% 

                          
-       

            
1,450,000       

49912 Текућа резерва 
            

5,200,000       
0.4% 

                          
-       

            
5,200,000       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
        

219,840,670       
17.9% 

           
1,400,000       

        
221,240,670       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
        

217,040,670       
17.7% 

              
430,000       

        
217,470,670       

511 Зграде и грађевински објекти; 
        

204,027,170       
16.6% 

                          
-       

        
204,027,170       

512 Машине и опрема; 
          

11,263,500       
0.9% 

              
430,000       

          
11,693,500       

515 Нематеријална имовина 
            

1,750,000       
0.1% 

                          
-       

            
1,750,000       

520 ЗАЛИХЕ 
                           

-       
0.0% 

              
970,000       

               
970,000       
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540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 
            

2,800,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,800,000       

541 Земљиште; 
            

2,800,000       
0.2% 

                          
-       

            
2,800,000       

550 Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  
          

49,000,000       
4.0% 

                          
-       

          
49,000,000       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 
          

49,000,000       
4.0% 

                          
-       

          
49,000,000       

620 Набавка финансијске имовине 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           
-       

  
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  

     
1,228,389,036       

100.0% 
           

9,681,000       
     

1,238,070,036       

 
 

Члан  8. 

 Члан 7. мења се и гласи: 
 

„Члан 7. 

 
 

Издаци буџета, по функционалној 
класификацији, утврђени су и распоређени у 
следећим износима: 

 
 

Функциje Функционална класификација  
План 2020. 

Средства из 
буџета 

Структура         
% 

План 2020. 
Средства 

из осталих 
извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 7 6 

000 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

           
85,553,000       

7.0% 
                         
-       

       
85,553,000       

010 Болест и инвалидност; 
                

200,000       
0.0% 

                         
-       

            
200,000       

040 Породица и деца; 
           

40,100,000       
3.3% 

                         
-       

       
40,100,000       

060 Становање; 
                

700,000       
0.1% 

                         
-       

            
700,000       

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту; 

           
44,553,000       

3.6% 
                         
-       

       
44,553,000       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 
         

272,818,937       
22.2% 

           
3,800,000       

     
276,618,937       

110 
Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови; 

           
10,452,386       

0.9% 
                         
-       

       
10,452,386       

111 Извршни и законодавни органи 
           

19,186,000       
1.6% 

                         
-       

       
19,186,000       

112 Финансијски и фискални послови 
             

6,650,000       
0.5% 

                         
-       

         
6,650,000       

130 Опште услуге; 
         

148,269,538       
12.1% 

                         
-       

     
148,269,538       

160 
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту; 

           
38,778,000       

3.2% 
           

3,800,000       
       

42,578,000       

170 Трансакције јавног дуга; 
           

49,483,013       
4.0% 

                         
-       

       
49,483,013       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 
           

15,293,000       
1.2% 

                         
-       

       
15,293,000       

330 Судови; 
             

2,293,000       
0.2% 

                         
-       

         
2,293,000       

360 
Јавни ред и безбедност некласификован на другом 
месту 

           
13,000,000       

1.1% 
                         
-       

       
13,000,000       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 
         

290,768,143       
23.7% 

              
882,000       

     
291,650,143       

412 Општи послови по питању рада 
             

2,500,000       
0.2% 

                         
-       

         
2,500,000       

421 Пољопривреда 
           

40,000,000       
3.3% 

                         
-       

       
40,000,000       
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436 Остала енергија 
             

3,120,000       
0.3% 

                         
-       

         
3,120,000       

451 
Друмски саобраћај 

         
214,702,800       

17.5% 
                         
-       

     
214,702,800       

473 Туризам 
           

12,074,843       
1.0% 

              
882,000       

       
12,956,843       

490 
Економски послови некласификовани на другом 
месту 

           
15,000,000       

1.2% 
                         
-       

       
15,000,000       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
           

76,440,000       
6.2% 

                         
-       

       
76,440,000       

510 Управљање отпадом; 
           

51,900,000       
4.2% 

                         
-       

       
51,900,000       

520 Управљање отпадним водама; 
           

11,400,000       
0.9% 

                         
-       

       
11,400,000       

530 Смањење загађености; 
             

8,540,000       
0.7% 

                         
-       

         
8,540,000       

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика; 
             

2,500,000       
0.2% 

                         
-       

         
2,500,000       

560 
Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 

             
2,100,000       

0.2% 
                         
-       

         
2,100,000       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 
         

146,850,000       
12.0% 

                         
-       

     
146,850,000       

620 Развој заједнице; 
           

78,650,000       
6.4% 

                         
-       

       
78,650,000       

630 Водоснабдевање; 
           

22,700,000       
1.8% 

                         
-       

       
22,700,000       

640 Улична расвета; 
           

45,500,000       
3.7% 

                         
-       

       
45,500,000       

700 ЗДРАВСТВО 
             

2,500,000       
0.2% 

                         
-       

         
2,500,000       

721 Опште медицинске услуге 
             

1,000,000       
0.1% 

                         
-       

         
1,000,000       

722 Специјализоване медицинске услуге 
             

1,500,000       
0.1% 

                         
-       

         
1,500,000       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 
         

157,950,756       
12.9% 

           
2,690,000       

     
160,640,756       

810 Услуге рекреације и спорта; 
           

50,844,388       
4.1% 

                         
-       

       
50,844,388       

820 Услуге културе; 
           

88,606,368       
7.2% 

           
2,690,000       

       
91,296,368       

830 Услуге емитовања и штампања; 
           

15,000,000       
1.2% 

                         
-       

       
15,000,000       

840 Верске и остале услуге заједнице; 
             

3,000,000       
0.2% 

                         
-       

         
3,000,000       

860 
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано 
на другом месту 

                
500,000       

0.0% 
                         
-       

            
500,000       

900 
ОБРАЗОВАЊЕ 

         
180,215,200       

14.7% 
           

2,309,000       
     

182,524,200       

911 Предшколско образовање 
         

126,895,100       
10.3% 

              
469,000       

     
127,364,100       

912 Основно образовање 
           

33,200,000       
2.7% 

                         
-       

       
33,200,000       

920 Средње образовање; 
           

12,000,000       
1.0% 

                         
-       

       
12,000,000       

980 Образовање некласификовано на другом месту 
             

8,120,100       
0.7% 

           
1,840,000       

         
9,960,100       

  
УКУПНО 

      
1,228,389,036       

100.0% 
           

9,681,000       
  

1,238,070,036       
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II ПОСЕБАН  ДЕО 
 

Члан  9. 

  Члан 8. мења се и гласи: 
„Члан 8. 

 

Средства буџета у износу од  1.228.389.036 динара и средства прихода из осталих извора директних и индиректних корисника средстава буџета, у 
укупном износу од 9.681.000  динара, распоређује се по корисницима и врстама издатака и то: 
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Опис 
 Средства из 

буџета 

 Средства 
из осталих 

извора 

 Укупна јавна 
средства 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    2101-0001       Функционисање Скупштине       

      110     
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

      

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,510,754   1,510,754 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 251,632   251,632 

          421 Стални трошкови 170,000   170,000 

          422 Трошкови путовања 100,000   100,000 

          423 Услуге по уговору 7,500,000   7,500,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 20,000   20,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 900,000   900,000 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 10,452,386   10,452,386 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Функција 110: 10,452,386 0 10,452,386 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:       

          01 Приходи из буџета 10,452,386   10,452,386 
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          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за програмску активност 2101-0001: 10,452,386 0 10,452,386 

                    

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

          421 Стални трошкови 140,000   140,000 

          423 Услуге по уговору 4,800,000   4,800,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 70,000   70,000 

          426 Материјал 240,000   240,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 5,250,000   5,250,000 

            Функција 160: 5,250,000 0 5,250,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:       

          01 Приходи из буџета 5,250,000   5,250,000 

            Свега за програмску активност 2101-0001: 5,250,000 0 5,250,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 1:       

          01 Приходи из буџета 15,702,386   15,702,386 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Раздео 1: 15,702,386 0 15,702,386 

                    

2           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    2101-0002       Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,334,600   8,334,600 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,429,400   1,429,400 

          421 Стални трошкови 500,000   500,000 

          422 Трошкови путовања 500,000   500,000 

          423 Услуге по уговору 2,900,000   2,900,000 
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          465 Остале донације, дотације и трансфери 90,000   90,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000   1,000 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000   1,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 13,756,000   13,756,000 

            Функција 111: 13,756,000 0 13,756,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

          01 Приходи из буџета 13,756,000   13,756,000 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 13,756,000 0 13,756,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 2:       

          01 Приходи из буџета 13,756,000   13,756,000 

            Свега за Раздео 2: 13,756,000 0 13,756,000 

                    

3           ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ       

    2101       ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    2101-0002       Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

          421 Стални трошкови 400,000   400,000 

          422 Трошкови путовања 80,000   80,000 

          423 Услуге по уговору 4,950,000   4,950,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 5,430,000   5,430,000 

            Функција 111: 5,430,000 0 5,430,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

          01 Приходи из буџета 5,430,000   5,430,000 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 5,430,000 0 5,430,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 3:       
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          01 Приходи из буџета 5,430,000   5,430,000 

            Свега за Раздео 3: 5,430,000 0 5,430,000 

                    

4           ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    0602-0004       Општинско/градско  правобранилаштво       

      330     Судови       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,355,500   1,355,500 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 232,500   232,500 

          421 Стални трошкови 60,000   60,000 

          422 Трошкови путовања 30,000   30,000 

          423 Услуге по уговору 300,000   300,000 

          426 Материјал 100,000   100,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 15,000   15,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 330:       

          01 Приходи из буџета 2,293,000   2,293,000 

            Функција 330: 2,293,000 0 2,293,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:       

          01 Приходи из буџета 2,293,000   2,293,000 

            Свега за програмску активност 0602-0004: 2,293,000 0 2,293,000 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 2,293,000   2,293,000 

            Свега за Програм 15: 2,293,000 0 2,293,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 4:       

          01 Приходи из буџета 2,293,000   2,293,000 

            Свега за Раздео 4: 2,293,000 0 2,293,000 
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5           ОПШТИНСКА  УПРАВА       

    
1101 

      ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ       

                    

    1101-0001       Просторно и урбанистичко планирање       

      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 11,000,000   11,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 11,000,000   11,000,000 

            Функција 620: 11,000,000 0 11,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:       

          01 Приходи из буџета 11,000,000   11,000,000 

            Свега за програмску активност 1101-0001: 11,000,000 0 11,000,000 

                    

    1101-0003       Управљање грађевинским земљиштем       

      620     Развој заједнице       

          424 Специјализоване услуге 18,600,000   18,600,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 5,000,000   5,000,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 14,050,000   14,050,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 36,912,200   36,912,200 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 737,800   737,800 

            Функција 620: 37,650,000 0 37,650,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:       

          01 Приходи из буџета 36,912,200   36,912,200 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 737,800   737,800 

            Свега за програмску активност 1101-0003: 37,650,000 0 37,650,000 

                    

    1101-П1       Пројекат: Изградња бране на Сврљишком Тимоку       
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      620     Развој заједнице       

          511 Зграде и грађевински објекти 30,000,000   30,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 25,000,000   25,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 620: 30,000,000 0 30,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 1101-П1       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 25,000,000   25,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за пројекат 1101-П1: 30,000,000 0 30,000,000 

                    

    1101-П3 
    

  
Пројекат: Регулациони радови на Живулићинском потоку у селу 
Штрбац 

      

      452     Водени саобраћај       

          511 Зграде и грађевински објекти 3,370,500   3,370,500 

            Извори финансирања за функцију 452:       

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 3,370,500   3,370,500 

            Функција 452: 3,370,500 0 3,370,500 

            Извори финансирања за пројекат 1101-П3       

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 3,370,500   3,370,500 

            Свега за пројекат 1101-П3: 3,370,500 0 3,370,500 

                    

            Извори финансирања за Програм 1:       

          01 Приходи из буџета 52,912,200   52,912,200 

          10 Примања од домаћих задуживања 25,000,000   25,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 737,800   737,800 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 3,370,500   3,370,500 

            Свега за Програм 1: 82,020,500 0 78,650,000 
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    1102       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    1102-0001       Управљање/одржавање јавним осветљењем       

      640     Улична расвета       

          421 Стални трошкови 12,000,000   12,000,000 

          423 Услуге по уговору 1,000,000   1,000,000 

          424 Специјализоване услуге 30,800,000   30,800,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 1,700,000   1,700,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 45,500,000   45,500,000 

            Функција 640: 45,500,000 0 45,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:       

          01 Приходи из буџета 45,500,000   45,500,000 

            Свега за програмску активност 1102-0001: 45,500,000 0 45,500,000 

                    

    1102-0002       Одржавање јавних зелених површина       

      510     Управљање отпадом       

          424 Специјализоване услуге 23,000,000   23,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 23,000,000   23,000,000 

            Функција 510: 23,000,000 0 23,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:       

          01 Приходи из буџета 23,000,000   23,000,000 

            Свега за програмску активност 1102-0002: 23,000,000 0 23,000,000 

                    

    1102-0003       Одржавање чистоће на површинама јавне намене       

      510     Управљање отпадом       

          421 Стални трошкови 23,000,000   23,000,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 23,000,000   23,000,000 
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            Функција 510: 23,000,000 0 23,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:       

          01 Приходи из буџета 23,000,000   23,000,000 

            Свега за програмску активност 1102-0003: 23,000,000 0 23,000,000 

                    

    1102-0004       Зоохигијена       

      540     Заштита биљног и животињског света и крајолика       

          424 Специјализоване услуге 2,500,000   2,500,000 

            Извори финансирања за функцију 540:       

          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

            Функција 540: 2,500,000 0 2,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:       

          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

            Свега за програмску активност 1102-0004: 2,500,000 0 2,500,000 

                    

    1102-0007       Производња и дистрибуција топлотне енергије       

      436     Остала енергија       

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 3,120,000   3,120,000 

            Извори финансирања за функцију 436:       

          01 Приходи из буџета 3,120,000   3,120,000 

            Функција 436: 3,120,000 0 3,120,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:       

          01 Приходи из буџета 3,120,000   3,120,000 

            Свега за програмску активност 1102-0007: 3,120,000 0 3,120,000 

                    

    1102-0008       Управљање и снабдевање водом за пиће       

      630     Водоснабдевање       

          421 Стални трошкови 1,700,000   1,700,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 14,500,000   14,500,000 
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            Извори финансирања за функцију 630:       

          01 Приходи из буџета 15,261,000   15,261,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 939,000   939,000 

            Функција 630: 16,200,000 0 16,200,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:       

          01 Приходи из буџета 15,261,000   15,261,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 939,000   939,000 

            Свега за програмску активност 1102-0008: 16,200,000 0 16,200,000 

                    

    1102-П1 
    

  
Пројекат: Изградња водовода у Штитарцу и реконструкција водовода 
у Кренти 

      

      630     Водоснабдевање       

          511 Зграде и грађевински објекти 6,500,000   6,500,000 

            Извори финансирања за функцију 630:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 5,000,000   5,000,000 

            Функција 630: 6,500,000 0 6,500,000 

            Извори финансирања за пројекат 1102-П1       

          01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 5,000,000   5,000,000 

            Свега за пројекат 1102-П1: 6,500,000 0 6,500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 113,881,000   113,881,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 5,000,000   5,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 939,000   939,000 

            Свега за Програм 2: 119,820,000 0 114,820,000 

                    

    1501       ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    1501-0001       Унапређење привредног и инвестиционог амбијента       
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      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

          454 Субвенције приватним предузећима 14,000,000   14,000,000 

            Извори финансирања за функцију 490:       

          01 Приходи из буџета 14,000,000   14,000,000 

            Функција 490: 14,000,000 0 14,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:       

          01 Приходи из буџета 14,000,000   14,000,000 

            Свега за програмску активност 1501-0001: 14,000,000 0 14,000,000 

                    

    1501-0002       Мере активне политике запошљавања       

      412     Општи послови по питању рада       

          464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 2,500,000   2,500,000 

            Извори финансирања за функцију 412:       

          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

            Функција 412: 2,500,000 0 0 

            Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:       

          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

            Свега за програмску активност 1501-0002 2,500,000 0 2,500,000 

                    

    
1501-П1     

  
Пројекат: Израда студије изводљивости за успостављање слободне 
зоне 

      

      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

          423 Услуге по уговору 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 490:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Функција 490: 1,000,000 0 0 

            Извори финансирања за пројекат 1501-П1:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Свега за пројекат 1501-П1: 1,000,000 0 1,000,000 
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            Извори финансирања за Програм 3:       

          01 Приходи из буџета 17,500,000   17,500,000 

            Свега за Програм 3: 17,500,000 0 17,500,000 

    
    

            

    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401-0004       Управљање отпадним водама       

      520     Управљање отпадним водама       

          425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000   3,000,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 7,500,000   7,500,000 

            Извори финансирања за функцију 520:       

          01 Приходи из буџета 10,500,000   10,500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 520: 10,500,000 0 10,500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:       

          01 Приходи из буџета 10,500,000   10,500,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за Програмску активност 0401-0004: 10,500,000 0 10,500,000 

                    

    0401-П1       Пројекат: Изградња канализације у Трговишту       

      520     Управљање отпадним водама       

          511 Зграде и грађевински објекти 900,000   900,000 

            Извори финансирања за функцију 520:       

          01 Приходи из буџета 755,000   755,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 145,000   145,000 

            Функција 520: 900,000 0 755,000 

            Извори финансирања за пројекат 0401-П1       

          01 Приходи из буџета 755,000   755,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 145,000   145,000 

            Свега за пројекат 0401-П1: 900,000 0 755,000 
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    0401-П2       Пројекат: Заједничке мере за зелену инфраструктуру       

      530     Смањење загађености       

          421 Стални трошкови 36,000   36,000 

          422 Трошкови путовања 164,000   164,000 

          423 Услуге по уговору 4,840,000   4,840,000 

          426 Материјал 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 530:       

          06 Донације од међународних организација 7,040,000   7,040,000 

            Функција 530: 7,040,000 0 7,040,000 

            Извори финансирања за пројекат 0401-П2       

          06 Донације од међународних организација 7,040,000   7,040,000 

            Свега за пројекат 0401-П2: 7,040,000 0 7,040,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 11,255,000   11,255,000 

          06 Донације од међународних организација 7,040,000   7,040,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 145,000   145,000 

            Свега за Програм 6: 18,440,000 0 18,295,000 

                    

            
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

      

    0701-0002        Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре        

      451     Друмски саобраћај       

          423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

          424 Специјализоване услуге 14,000,000   14,000,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 53,000,000   53,000,000 

          426 Материјал 300,000   300,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 100,000,000   100,000,000 

          512 Машине и опрема 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       



СТРАНА 69 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 29  30. НОВЕМБАР 2020 

 

69 
 

          01 Приходи из буџета 116,671,000   116,671,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 50,000,000   50,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,629,000   1,629,000 

            Функција 451: 168,300,000 0 168,300,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:       

          01 Приходи из буџета 116,671,000   116,671,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 50,000,000   50,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,629,000   1,629,000 

            Свега за програмску активност 0701-0002: 168,300,000 0 168,300,000 

                    

    0701-0004        Јавни градски и приградски превоз путника       

      451     Друмски саобраћај       

          423 Услуге по уговору 42,302,800   42,302,800 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 42,302,800   42,302,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0 

            Функција 451: 42,302,800 0 42,302,800 

            Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:       

          01 Приходи из буџета 42,302,800   42,302,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   0 

            Свега за програмску активност 0701-0004: 42,302,800 0 42,302,800 

                    

    0701-П1       Пројекат: Реконструкција и санација пута ОП-27       

      451     Друмски саобраћај       

          511 Зграде и грађевински објекти 4,100,000   4,100,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 4,100,000   4,100,000 

            Функција 451: 4,100,000 0 4,100,000 

            Извори финансирања за пројекат 0701-П1       

          01 Приходи из буџета 4,100,000   4,100,000 
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            Свега за пројекат 0701-П1: 4,100,000 0 4,100,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 7:       

          01 Приходи из буџета 163,073,800   163,073,800 

          10 Примања од домаћих задуживања 50,000,000   50,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,629,000   1,629,000 

            Свега за Програм 7: 214,702,800 0 214,702,800 

                    

    2001       ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ       

    2001-П1       Пројекат: Изградња објекта обданишта Црвенкапа       

      911     Предшколско образовање       

          511 Зграде и грађевински објекти 1,500,000   1,500,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 1,403,800   1,403,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 96,200   96,200 

            Функција 911: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за пројекат 2001-П1:       

          01 Приходи из буџета 1,403,800   1,403,800 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 96,200 0 96,200 

            Свега за пројекат 2001-П1: 1,500,000 0 1,500,000 

                    

    2001-П2       Пројекат: Растемо заједно       

      911     Предшколско образовање       

          421 Стални трошкови 89,000   89,000 

          423 Услуге по уговору 459,800   459,800 

          424 Специјализоване услуге 1,483,920   1,483,920 

          425 Текуће поправке и одржавање 661,080   661,080 

          426 Материјал 1,125,000   1,125,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 1,830,500   1,830,500 
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          512 Машине и опрема 221,500   221,500 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 372,680   372,680 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,498,120   5,498,120 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности     0 

            Функција 911: 5,870,800 0 5,870,800 

            Извори финансирања за пројекат 2001-П2:       

          01 Приходи из буџета 372,680   372,680 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,498,120 0 5,498,120 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 0 0 

            Свега за пројекат 2001-П2: 5,870,800 0 5,870,800 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          01 Приходи из буџета 1,776,480   1,776,480 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,498,120   5,498,120 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 96,200   96,200 

            Свега за Програм 8: 7,370,800 0 7,370,800 

                    

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА       

    0901-0001       Једнократне помоћи и други облици помоћи       

      010     Болест и инвалидност       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 010:       

          01 Приходи из буџета 200,000   200,000 

            Функција 010: 200,000 0 200,000 

                    

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

      

          421 Стални трошкови 20,000   20,000 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 530,000   530,000 
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            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 550,000   550,000 

            Функција 070: 550,000 0 550,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

          01 Приходи из буџета 750,000   750,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 750,000 0 750,000 

                    

    0901-0002       Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја       

      040     Породица и деца       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Функција 040: 100,000 0 100,000 

                    

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100,000   100,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 100,000   100,000 

            Функција 070: 100,000 0 100,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:       

          01 Приходи из буџета 200,000   200,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0002: 200,000 0 200,000 

                    

    0901-0005       Подршка реализацији програма Црвеног крста       

      070     Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту 
      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4,300,000   4,300,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 3,850,000   3,850,000 
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            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 8,150,000   8,150,000 

            Функција 070: 8,150,000 0 8,150,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:       

          01 Приходи из буџета 8,150,000   8,150,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0005: 8,150,000 0 8,150,000 

      
              

    0901-0006       Подршка деци и породицама са децом       

      040     Породица и деца        

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 19,000,000   19,000,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 19,000,000   19,000,000 

            Функција 040: 19,000,000 0 19,000,000 

      060     Становање       

          421 Стални трошкови 550,000   550,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 60,000   60,000 

          426 Материјал 90,000   90,000 

            Извори финансирања за функцију 060:       

          01 Приходи из буџета 700,000   700,000 

            Функција 060: 700,000 0 700,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:       

          01 Приходи из буџета 19,700,000   19,700,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0006: 19,700,000 0 19,700,000 

                    

    0901-П1       Пројекат: Пружање услуге социјалне заштите Помоћ у кући       

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8,386,000   8,386,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 
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          07 Донације од осталих нивоа власти 5,386,000   5,386,000 

            Функција 070: 8,386,000 0 8,386,000 

            Извори финансирања за пројекат 0901-П1:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,386,000   5,386,000 

            Свега за пројекат 0901-П1: 8,386,000 0 8,386,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 31,800,000   31,800,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 5,386,000   5,386,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 0   0 

            Свега за Програм 11: 37,186,000 0 37,186,000 

                    

    1801       ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА       

    1801-0002       Мртвозорство       

      721     Функција: Опште медицинске услуге       

          424 Специјализоване услуге 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Функција 721: 1,000,000 0 1,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Свега за програмску активност 1801-0002: 1,000,000 0 1,000,000 

                    

    1801-0003       
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно 
здравље 

      

      
722     Специјализоване медицинске услуге       

          424 Специјализоване услуге 1,500,000   1,500,000 

            Извори финансирања за функцију 722:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 
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            Функција 722: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 

            Свега за програмску активност 1801-0003: 1,500,000 0 1,500,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 12:       

          01 Приходи из буџета 2,500,000   2,500,000 

            Свега за Програм 12: 2,500,000 0 2,500,000 

                    

                    

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0002       
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 

      

      820     Услуге културе       

          481 Дотације невладиним организацијама 12,800,000   12,800,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 12,800,000   12,800,000 

            Функција 820: 12,800,000 0 12,800,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 12,800,000   12,800,000 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 12,800,000 0 12,800,000 

      840     Верске и остале услуге заједнице       

          481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000   3,000,000 

            Извори финансирања за функцију 840:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Функција 840: 3,000,000 0 3,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 3,000,000 0 3,000,000 
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    1201-0003       
Програмска активност: Унапређење система очувања и 
представљања културно-историјског наслеђа 

      

      820     Услуге културе       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 800,000   800,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 800,000   800,000 

            Функција 820: 800,000 0 800,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

          01 Приходи из буџета 800,000   800,000 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 800,000 0 800,000 

                    

    1201-0004       
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса 
у области јавног информисања 

      

      830     
Услуге емитовања и штампања       

          423 Услуге по уговору 15,000,000   15,000,000 

            Извори финансирања за функцију 830:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

            Функција 830: 15,000,000 0 15,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

            Свега за Програмску активност 1201-0004: 15,000,000 0 15,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 31,600,000   31,600,000 

            Свега за Програм 13: 31,600,000 0 31,600,000 

                    

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    1301-0001       
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима 

      

      810     Услуге рекреације и спорта       
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          481 Дотације невладиним организацијама                                       46,100,000   46,100,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 46,100,000   46,100,000 

            Функција 810: 46,100,000 0 46,100,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:       

          01 Приходи из буџета 46,100,000   46,100,000 

            Свега за Програмску активност 1301-0001: 46,100,000 0 46,100,000 

                    

    1301-0005       Спровођење омладинске политике       

    
  860 

    
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 

      

          423 Услуге по уговору 300,000   300,000 

          424 Специјализоване услуге 200,000   200,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Функција 860: 500,000 0 500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:       

          01 Приходи из буџета 500,000   500,000 

            Свега за Програмску активност 1301-0005: 500,000 0 500,000 

                    

    1301-П1       Пројекат: Европска недеља спорта       

      810     Услуге рекреације и спорта       

          481 Дотације невладиним организацијама                                       371,200   371,200 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 371,200   371,200 

            Функција 810: 371,200 0 0 

            Извори финансирања за пројекат 1301-П1:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 371,200   371,200 

            Свега за пројекат 1301-П1: 371,200 0 371,200 
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            Извори финансирања за Програм 14:       

          01 Приходи из буџета 46,600,000   46,600,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 371,200   371,200 

            Свега за Програм 14: 46,971,200 0 46,971,200 

                    

    0602       ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    0602-0001       Функционисање локалне самоуправе и градских општина       

      130     Опште јавне услуге       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 47,029,500   47,029,500 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,093,100   8,093,100 

          414 Социјална давања запосленима 1,150,000   1,150,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1,200,000   1,200,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 610,000   610,000 

          421 Стални трошкови 17,820,000   17,820,000 

          422 Трошкови путовања 800,000   800,000 

          423 Услуге по уговору 15,559,000   15,559,000 

          424 Специјализоване услуге 1,850,000   1,850,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 11,100,000   11,100,000 

          426 Материјал 9,555,500   9,555,500 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 1,500,000   1,500,000 

          481 Дотације невладиним организацијама 1,600,000   1,600,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 3,500,000   3,500,000 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000   1,000 

          484 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
непогода или других природних узрока 

7,701,000   7,701,000 

          485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 300,000   300,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000   1,000,000 

          512 Машине и опрема 2,250,000   2,250,000 
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          515 Нематеријална имовина 350,000   350,000 

          541 Земљиште 2,800,000   2,800,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 135,136,100   135,136,100 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 633,000   633,000 

            Функција 130: 135,769,100 0 135,769,100 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

          01 Приходи из буџета 135,136,100   135,136,100 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 633,000   633,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0001: 135,769,100 0 135,769,100 

                    

    0602-0009       Програмска активност: Текућа буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

          49912 Текућа резерва 5,200,000   5,200,000 

            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 5,200,000   5,200,000 

            Функција 112: 5,200,000 0 5,200,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:       

          01 Приходи из буџета 5,200,000   5,200,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0009: 5,200,000 0 5,200,000 

                    

    0602-0010       Програмска активност: Стална буџетска резерва       

      112     Финансијски и фискални послови       

          49911 Стална резерва 1,450,000   1,450,000 

            Извори финансирања за функцију 112:       

          01 Приходи из буџета 1,450,000   1,450,000 

            Функција 112: 1,450,000 0 1,450,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:       

          01 Приходи из буџета 1,450,000   1,450,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0010: 1,450,000 0 1,450,000 
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    0602-0014       Управљање у ванредним ситуацијама       

      360     Јавни ред и безбедност  некласификован на другом месту       

          423 Услуге по уговору 2,700,000   2,700,000 

          424 Специјализоване услуге 1,800,000   1,800,000 

          426 Материјал 6,200,000   6,200,000 

            Извори финансирања за функцију 360:       

          01 Приходи из буџета 10,700,000   10,700,000 

            Функција 360: 10,700,000 0 10,700,000 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:       

          01 Приходи из буџета 10,700,000   10,700,000 

            Свега за програмску активност 0602-0014: 10,700,000 0 10,700,000 

                    

    0602-0003       Сервисираље јавног дуга       

      170     Трансакције јавног  дуга       

          441 Отплата домаћих камата 483,013   483,013 

          611 Отплата главнице домаћим кредиторима 49,000,000   49,000,000 

            Извори финансирања за функцију 170:       

          01 Приходи из буџета 483,013   483,013 

          10 Примања од домаћих задуживања 49,000,000   49,000,000 

            Функција 170: 49,483,013 0 49,483,013 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:       

          01 Приходи из буџета 483,013   483,013 

          10 Примања од домаћих задуживања 49,000,000   49,000,000 

            Свега за програмску активност 0602-0003: 49,483,013 0 49,483,013 

                    

    0602-П1       Пројекат: Обнова Гургусовачке куле у Књажевацу       

      130     Опште јавне услуге       

          423 Услуге по уговору 162,623   162,623 

          425 Текуће поправке и одржавање 1,125,145   1,125,145 
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            Извори финансирања за функцију 130:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 268,204   268,204 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,019,564   1,019,564 

            Функција 130: 1,287,768 0 1,287,768 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П1:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 268,204   268,204 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 1,019,564   1,019,564 

            Свега за пројекат 0602-П1: 1,287,768 0 1,287,768 

                    

    0602-П2       
Пројекат: Израда извођачког пројекта за Центар за обукр /"Start up"/ у 
селу Ргоште 

      

      130     Опште јавне услуге       

          423 Услуге по уговору 60,000   60,000 

          425 Текуће поправке и одржавање     0 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 60,000   60,000 

            Функција 130: 60,000 0 60,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П2:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 60,000   60,000 

            Свега за пројекат 0602-П2: 60,000 0 60,000 

                    

    0602-П3       
Пројекат: Поправка и одржавање помоћних терена комплекса 
градског стадиона 

      

      810     Услуге рекреације и спорта       

          423 Услуге по уговору 648,231   648,231 

          425 Текуће поправке и одржавање 3,724,957   3,724,957 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 903,188   903,188 
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          15 Неутрошена средства донација из претходних година 3,470,000   3,470,000 

            Функција 810: 4,373,188 0 4,373,188 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П3:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 903,188   903,188 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 3,470,000   3,470,000 

            Свега за пројекат 0602-П3: 4,373,188 0 4,373,188 

                    

    0602-П4       Пројекат: Набавка мобилних противпоплавних система       

      360     Јавни ред и безбедност  некласификован на другом месту       

          512 Машине и опрема 2,300,000   2,300,000 

            Извори финансирања за функцију 360:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 2,300,000   2,300,000 

            Функција 360: 2,300,000 0 2,300,000 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П4:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 2,300,000   2,300,000 

            Свега за пројекат 0602-П4: 2,300,000 0 2,300,000 

                    

    0602-П5       Пројекат: Остани Књажевчанин       

      130     Опште јавне услуге       

          425 Текуће поправке и одржавање 1,456,000   1,456,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 1,456,000   1,456,000 

            Функција 130: 1,456,000 0 0 

            Извори финансирања за пројекат 0602-П5:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 1,456,000   1,456,000 

            Свега за пројекат 0602-П5: 1,456,000 0 1,456,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 152,969,113   152,969,113 

          07 Донације од осталих нивоа власти 3,756,000   3,756,000 
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          10 Примања од домаћих задуживања 49,000,000   49,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,804,392   1,804,392 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 4,549,564   4,549,564 

            Свега за Програм 15: 212,079,069 0 163,079,069 

                    

    0501       
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉЕНИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ 

      

    0501-П1 
    

  
Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности на згради општине 
Књажевац 

      

      130     Опште услуге       

          511 Зграде и грађевински објекти 7,696,670   7,696,670 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 3,785,450   3,785,450 

          07 Донације од осталих нивоа власти 3,911,220   3,911,220 

            Функција 130: 7,696,670 0 7,696,670 

            Извори финансирања за пројекат 0501-П1:       

          01 Приходи из буџета 3,785,450   3,785,450 

          07 Донације од осталих нивоа власти 3,911,220   3,911,220 

            Свега за пројекат 0501-П1: 7,696,670 0 7,696,670 

                    

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ       

    0501       
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉЕНИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ 

      

                    

    0501-0001       Енергетски менаџмент       

      130     Опште услуге       

          424 Специјализоване услуге 2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Функција 130: 2,000,000 0 2,000,000 
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            Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Свега за програмску активност 0501-0001: 2,000,000 0 2,000,000 

                    

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА       

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    0901-0006       Подршка деци и породицама са децом       

      040     Породица и деца       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 21,000,000   21,000,000 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 21,000,000   21,000,000 

            Функција 040: 21,000,000 0 21,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:       

          01 Приходи из буџета 21,000,000   21,000,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0006: 21,000,000 0 21,000,000 

      
              

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       

    0101       ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ       

    0101-0002       Мере подршке руралном развоју       

      421     Пољопривреда       

          4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 40,000,000   40,000,000 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 40,000,000   40,000,000 

            Функција 421: 40,000,000 0 40,000,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:       

          01 Приходи из буџета 40,000,000   40,000,000 

            Свега за Програмску активност 0101-0002: 40,000,000 0 40,000,000 

                    

            БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       
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    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401-0001       Управљање заштитом животне средине        

      560     Заштита животне средине       

          423 Услуге по уговору 2,100,000   2,100,000 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 2,100,000   2,100,000 

            Функција 560: 2,100,000 0 2,100,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

          01 Приходи из буџета 2,100,000   2,100,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0001: 2,100,000 0 2,100,000 

    0401-0002       Праћење квалитета елемената животне средине       

      530     Смањење загађености 
      

          423 Услуге по уговору     0 

          424 Специјализоване услуге 1,500,000   1,500,000 

            Извори финансирања за функцију 530:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000   1,500,000 

            Функција 530: 1,500,000 0 1,500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000   1,500,000 

            Свега за Програмску активност 0401-0002: 1,500,000 0 1,500,000 

    0401-0005       Управљање комуналним отпадом       

      510     Управљање отпадом 
      

          423 Услуге по уговору     0 

          424 Специјализоване услуге 4,500,000   4,500,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 1,400,000   1,400,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 5,900,000   5,900,000 

            Функција 510: 5,900,000 0 5,900,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:       

          01 Приходи из буџета 5,900,000   5,900,000 
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            Свега за Програмску активност 0401-0005: 5,900,000 0 5,900,000 

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 8,000,000   8,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000   1,500,000 

            Свега за Програм 6: 9,500,000 0 9,500,000 

    
    

            

5 5.01         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0002       Функционисање месних заједница       

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;       

          421 Стални трошкови 14,371,000 1,900,000 16,271,000 

          422 Трошкови путовања 20,000 100,000 120,000 

          423 Услуге по уговору 7,265,000 800,000 8,065,000 

          424 Специјализоване услуге 450,000 100,000 550,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 9,740,000 400,000 10,140,000 

          426 Материјал 711,000 50,000 761,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери     0 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 81,000 50,000 131,000 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000 100,000 400,000 

          511 Зграде и грађевински објекти     0 

          512 Машине и опрема 590,000 300,000 890,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 33,528,000   33,528,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,800,000 3,800,000 

            Функција 160: 33,528,000 3,800,000 37,328,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:       

          01 Приходи из буџета 33,528,000   33,528,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,800,000 3,800,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година     0 

            Свега за Програмску активност 0602-0002: 33,528,000 3,800,000 37,328,000 
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            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 33,528,000   33,528,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,800,000 3,800,000 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година   0 0 

            Свега за Програм 15: 33,528,000 3,800,000 37,328,000 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.01:       

          01 Приходи из буџета 33,528,000   33,528,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,800,000 3,800,000 

            Свега за Главу 5.01: 33,528,000 3,800,000 37,328,000 

                    

5 5.02         РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    0602-0001       Функционисање локалне самоуправе и градских општина       

      980     Образовање неквалификовано на другом месту       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,478,100   1,478,100 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 248,000   248,000 

          421 Стални трошкови 700,000 50,000 750,000 

          422 Трошкови путовања 94,000 50,000 144,000 

          423 Услуге по уговору 1,600,000 300,000 1,900,000 

          424 Специјализоване услуге 3,600,000 1,230,000 4,830,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 130,000 30,000 160,000 

          426 Материјал 230,000 40,000 270,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 0   0 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   20,000 20,000 

          512 Машине и опрема 40,000 120,000 160,000 

            Извори финансирања за функцију 980:       

          01 Приходи из буџета 8,120,100   8,120,100 
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          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,840,000 1,840,000 

            Функција 980: 8,120,100 1,840,000 9,960,100 

            Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

          01 Приходи из буџета 8,120,100   8,120,100 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,840,000 1,840,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0001: 8,120,100 1,840,000 9,960,100 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 8,120,100   8,120,100 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,840,000 1,840,000 

            Свега за Програм 15: 8,120,100 1,840,000 9,960,100 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.02:       

          01 Приходи из буџета 8,120,100   8,120,100 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,840,000 1,840,000 

            Свега за Главу 5.02: 8,120,100 1,840,000 9,960,100 

                    

5 5.03         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА        

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    1502-0001       Управљањем развојем туризма       

      473     Туризам       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,795,407   3,795,407 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 631,936   631,936 

          414 Социјална давања запосленима 20,000 20,000 40,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 60,000 1,000 61,000 

          421 Стални трошкови 464,000 60,000 524,000 

          422 Трошкови путовања 150,000 1,000 151,000 

          423 Услуге по уговору 3,675,000 250,000 3,925,000 

          424 Специјализоване услуге 479,000 50,000 529,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 170,000 20,000 190,000 
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          426 Материјал 289,000 10,000 299,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери     0 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 13,000 10,000 23,000 

          512 Машине и опрема 175,000 10,000 185,000 

          523 Залихе робе за даљу продају 0 450,000 450,000 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 9,922,343   9,922,343 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   882,000 882,000 

            Функција 473: 9,922,343 882,000 10,804,343 

            Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:       

          01 Приходи из буџета 9,922,343   9,922,343 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   882,000 882,000 

            Свега за Програмску активност 1502-0001: 9,922,343 882,000 10,804,343 

                    

    1502-0002        Промоција туристичке понуде        

      473     Туризам       

          421 Стални трошкови 0   0 

          422 Трошкови путовања 150,500   150,500 

          423 Услуге по уговору 994,000   994,000 

          424 Специјализоване услуге 636,000   636,000 

          426 Материјал 122,000   122,000 

            Извори финансирања за функцију 473:     0 

          01 Приходи из буџета 1,902,500   1,902,500 

            Функција 473: 1,902,500 0 1,902,500 

            Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:       

          01 Приходи из буџета 1,902,500   1,902,500 

            Свега за Програмску активност 1502-0002: 1,902,500 0 1,902,500 

                    

    1502-П1       Пројекат: Мун фест-Ноћни успон на Миџор       

      473     Туризам       
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          421 Стални трошкови     0 

          422 Трошкови путовања     0 

          423 Услуге по уговору 220,000   220,000 

          424 Специјализоване услуге 30,000   30,000 

          426 Материјал     0 

            Извори финансирања за функцију 473:     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти 250,000   250,000 

            Функција 473: 250,000 0 0 

            Извори финансирања за пројекат 1502-П1:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 250,000   250,000 

            Свега за пројекат 1502-П1: 250,000 0 0 

            Извори финансирања за Програм 4:       

          01 Приходи из буџета 11,824,843 0 11,824,843 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   882,000 882,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 250,000 0 250,000 

            Свега за Програм 4: 12,074,843 882,000 12,956,843 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.03:       

          01 Приходи из буџета 11,824,843   11,824,843 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   882,000 882,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 250,000 0 250,000 

            Свега за Главу 5.03: 12,074,843 882,000 12,956,843 

                    

            УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ       

5 5.04         НАРОДНА БИБЛИОТЕКА       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,192,800   7,192,800 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,233,600   1,233,600 



СТРАНА 91 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 29  30. НОВЕМБАР 2020 

 

91 
 

          415 Накнаде трошкова за запослене 40,000   40,000 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 180,000   180,000 

          421 Стални трошкови 488,000 93,000 581,000 

          423 Услуге по уговору 270,000 17,000 287,000 

          424 Специјализоване услуге 70,000 30,000 100,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 350,000 10,000 360,000 

          426 Материјал 1,110,000 31,000 1,141,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 40,000   40,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000   10,000 

          512 Машине и опрема 400,000   400,000 

          515 Нематеријална имовина 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 12,384,400   12,384,400 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   134,000 134,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   47,000 47,000 

            Функција 820: 12,384,400 181,000 12,565,400 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 12,384,400   12,384,400 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   134,000 134,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   47,000 47,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 12,384,400 181,000 12,565,400 

                    

    1201-0002       Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820     Услуге културе       

          422 Трошкови путовања 150,000 29,000 179,000 

          423 Услуге по уговору 980,000 20,000 1,000,000 

          424 Специјализоване услуге 850,000   850,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,980,000   1,980,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   49,000 49,000 
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          07 Донације од осталих нивоа власти     0 

            Функција 820: 1,980,000 49,000 2,029,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

          01 Приходи из буџета 1,980,000   1,980,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   49,000 49,000 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 1,980,000 49,000 2,029,000 

                    

    1201-П1       Пројекти финансирани из Министарства културе       

      820     Услуге културе       

          423 Услуге по уговору 100,000   100,000 

          424 Специјализоване услуге 150,000   150,000 

          425 Текуће поправке и одржавање     0 

          426 Материјал     0 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 250,000   250,000 

            Функција 820: 250,000 0 250,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П1:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 250,000   250,000 

            Свега за пројекат 1201-П1: 250,000 0 250,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 14,364,400   14,364,400 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   183,000 183,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 250,000 0 250,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   47,000 47,000 

            Свега за Програм 13: 14,614,400 230,000 14,844,400 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.04:       

          01 Приходи из буџета 14,364,400   14,364,400 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   183,000 183,000 
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          07 Донације од осталих нивоа власти 250,000 0 250,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   47,000 47,000 

            Свега за Главу 5.04: 14,614,400 230,000 14,844,400 

                    

5 5.05         ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,560,900   9,560,900 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,639,700   1,639,700 

          414 Социјална давања запосленима 300,000 50,000 350,000 

          421 Стални трошкови 2,250,000 50,000 2,300,000 

          422 Трошкови путовања 250,000 50,000 300,000 

          423 Услуге по уговору 2,614,000 100,000 2,714,000 

          424 Специјализоване услуге 800,000   800,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 700,000   700,000 

          426 Материјал 1,000,000 100,000 1,100,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 75,000   75,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000 10,000 30,000 

          512 Машине и опрема 450,000   450,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          01 Приходи из буџета 19,659,600   19,659,600 

          03 Социјални доприноси     0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   360,000 360,000 

            Функција 820: 19,659,600 360,000 20,019,600 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 19,659,600   19,659,600 

          03 Социјални доприноси   0 0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   360,000 360,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 19,659,600 360,000 20,019,600 
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    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 
наслеђа 

      

      820     Услуге културе       

          515 Нематеријална имовина 400,000   400,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 

            Функција 820: 400,000 0 400,000 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 400,000 0 400,000 

                    

    1201-П2       Пројекти финансирани из Министарства културе       

      820     Услуге културе       

          422 Трошкови путовања 229,665   229,665 

          423 Услуге по уговору 744,000   744,000 

          424 Специјализоване услуге 1,475,000   1,475,000 

          426 Материјал 405,503   405,503 

          512 Машине и опрема 332,000   332,000 

            Извори финансирања за функцију 820:     0 

          07 Донације од осталих нивоа власти 3,186,168   3,186,168 

            Функција 820: 3,186,168 0 3,186,168 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П2:       

          07 Донације од осталих нивоа власти 3,186,168   3,186,168 

            Свега за пројекат 1201-П2: 3,186,168 0 3,186,168 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 20,059,600   20,059,600 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   360,000 360,000 
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          07 Донације од осталих нивоа власти 3,186,168 0 3,186,168 

            Свега за Програм 13: 23,245,768 360,000 23,605,768 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.05:       

          01 Приходи из буџета 20,059,600   20,059,600 

          03 Социјални доприноси   0 0 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   360,000 360,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 3,186,168 0 3,186,168 

            Свега за Главу 5.05: 23,245,768 360,000 23,605,768 

                    

5 5.06         ДОМ КУЛТУРЕ       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,096,600   6,096,600 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,045,600   1,045,600 

          413 Накнаде у натури 0 30,000 30,000 

          421 Стални трошкови 8,624,000 85,000 8,709,000 

          422 Трошкови путовања 45,000 240,000 285,000 

          423 Услуге по уговору 7,625,000 1,000,000 8,625,000 

          424 Специјализоване услуге 2,200,000 15,000 2,215,000 

          425 Текуће поправке и одржавање 1,480,000   1,480,000 

          426 Материјал 1,000,000 200,000 1,200,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 30,000   30,000 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000 10,000 110,000 

          512 Машине и опрема 400,000   400,000 

          523 Залихе робе за даљу продају 0 520,000 520,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 28,646,200   28,646,200 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,100,000 2,100,000 
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            Функција 820: 28,646,200 2,100,000 30,746,200 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

          01 Приходи из буџета 28,646,200   28,646,200 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,100,000 2,100,000 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 28,646,200 2,100,000 30,746,200 

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 28,646,200   28,646,200 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,100,000 2,100,000 

            Свега за Програм 13: 28,646,200 2,100,000 30,746,200 

                    

    1201-П3       Пројекат: Youth art network       

      820     Услуге културе       

          423 Услуге по уговору 1,085,000   1,085,000 

          512 Машине и опрема 2,415,000   2,415,000 

          523 Залихе робе за даљу продају     0 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 3,500,000   3,500,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 

            Функција 820: 3,500,000 0 3,500,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П3:       

          01 Приходи из буџета 3,500,000   3,500,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 

            Свега за пројекат 1201-П3: 3,500,000 0 3,500,000 

                    

    1201-П4       Пројекат: Јужни ветар-Убрзање       

      820     Услуге културе       

          424 Специјализоване услуге 5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 
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            Функција 820: 5,000,000 0 5,000,000 

            Извори финансирања за пројекат 1201-П4:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 

            Свега за пројекат 1201-П4: 5,000,000 0 5,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 37,146,200   37,146,200 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 

            Свега за Програм 13: 37,146,200 0 37,146,200 

            Извори финансирања за Главу 5.06:       

          01 Приходи из буџета 37,146,200   37,146,200 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,100,000 2,100,000 

            Свега за Главу 5.06: 37,146,200 2,100,000 39,246,200 

                    

5 5.07         ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАЈКА"       

    2001       ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ       

    2001-0001       
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 
образовања 

      

      911     Предшколско образовање       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 73,283,700   73,283,700 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 12,568,100   12,568,100 

          414 Социјална давања запосленима 1,136,000   1,136,000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 915,700   915,700 

          416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,017,700   1,017,700 

          421 Стални трошкови 10,354,300 250,000 10,604,300 

          422 Трошкови путовања 214,100   214,100 

          423 Услуге по уговору 2,052,000   2,052,000 

          424 Специјализоване услуге 1,340,000 119,000 1,459,000 
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          425 Текуће поправке и одржавање 1,955,800 100,000 2,055,800 

          426 Материјал 11,793,000   11,793,000 

          465 Остале донације, дотације и трансфери 1,093,900   1,093,900 

          482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000   100,000 

          511 Зграде и грађевински објекти 510,000   510,000 

          512 Машине и опрема 1,190,000   1,190,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 114,594,300   114,594,300 

          07 Донације од осталих нивоа власти 4,930,000   4,930,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   100,000 100,000 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности   369,000 369,000 

            Функција 911: 119,524,300 469,000 119,993,300 

            Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:       

          01 Приходи из буџета 114,594,300   114,594,300 

          07 Донације од осталих нивоа власти 4,930,000 0 4,930,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   100,000 100,000 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 369,000 369,000 

            Свега за програмску активност 2001-0001: 119,524,300 469,000 119,993,300 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          01 Приходи из буџета 114,594,300   114,594,300 

          07 Донације од осталих нивоа власти 4,930,000 0 4,930,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   100,000 100,000 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 369,000 369,000 

            Свега за Програм 8: 119,524,300 469,000 119,993,300 

                    

            Извори финансирања за Главу 5.07:       

          01 Приходи из буџета 114,594,300   114,594,300 

          07 Донације од осталих нивоа власти 4,930,000 0 4,930,000 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца   100,000 100,000 
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          16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 369,000 369,000 

            Свега за Главу 5.07: 119,524,300 469,000 119,993,300 

                    

                    

5           ОСНОВНЕ ШКОЛЕ       

            ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ "КАПЛАР"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 11,000,000   11,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:                

          01 Приходи из буџета 11,000,000   11,000,000 

            Функција 912: 11,000,000 0 11,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 11,000,000   11,000,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 11,000,000 0 11,000,000 

            ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 8,840,000   8,840,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 8,840,000   8,840,000 

            Функција 912: 8,840,000 0 8,840,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 8,840,000   8,840,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 8,840,000 0 8,840,000 

            ОШ "ДУБРАВА"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       



30. НОВЕМБАР 2020 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 29  СТРАНА 100 

 

100 
 

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,500,000   5,500,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 5,500,000   5,500,000 

            Функција 912: 5,500,000 0 5,500,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 5,500,000   5,500,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 5,500,000 0 5,500,000 

            ОШ "МЛАДОСТ"       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,860,000   3,860,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 3,860,000   3,860,000 

            Функција 912: 3,860,000 0 3,860,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 3,860,000   3,860,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 3,860,000 0 3,860,000 

            МУЗИЧКА ШКОЛА       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,000,000   3,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Функција 912: 3,000,000 0 3,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 3,000,000 0 3,000,000 



СТРАНА 101 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 29  30. НОВЕМБАР 2020 

 

101 
 

            ПРЕВОЗ УЧЕНИКА       

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0001       Функционисање основних школа       

      912     Основно образовање       

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Функција 912: 1,000,000 0 1,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 1,000,000 0 1,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 9:       

          01 Приходи из буџета 33,200,000   33,200,000 

            Свега за Програм 9: 33,200,000 0 33,200,000 

                    

5           СРЕДЊЕ ШКОЛЕ       

            КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    2003-0001       Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5,000,000   5,000,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Функција 920: 5,000,000 0 5,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

            Свега за програмску активност 2003-0001: 5,000,000 0 5,000,000 

            ТЕХНИЧКА ШКОЛА       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       
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    2003-0001       Функционисање средњих школа       

      920     Средње образовање       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7,000,000   7,000,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 7,000,000   7,000,000 

            Функција 920: 7,000,000 0 7,000,000 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

          01 Приходи из буџета 7,000,000   7,000,000 

            Свега за програмску активност 2003-0001: 7,000,000 0 7,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 10:       

          01 Приходи из буџета 12,000,000   12,000,000 

            Свега за Програм 10: 12,000,000 0 12,000,000 

                    

5           ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД       

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА       

    0901-0001       Једнократне помоћи и други облици помоћи       

    
  070 

    
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту 

      

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 20,500,000   20,500,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 20,500,000   20,500,000 

            Функција 070: 20,500,000 0 20,500,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

          01 Приходи из буџета 20,500,000   20,500,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 20,500,000 0 20,500,000 

      
              

    0901-0004       Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге       

      070     
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту       
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          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 6,867,000   6,867,000 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 6,867,000   6,867,000 

            Функција 070: 6,867,000 0 6,867,000 

            Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:       

          01 Приходи из буџета 6,867,000   6,867,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0004: 6,867,000 0 6,867,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 27,367,000   27,367,000 

            Свега за Програм 11: 27,367,000 0 27,367,000 

                    

            Извори финансирања за раздео 5:       

          01 Приходи из буџета 1,012,857,486   1,012,857,486 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 5,365,000 5,365,000 

          06 Донације од међународних организација 7,040,000 0 7,040,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 27,538,708 0 27,538,708 

          08 Донације од невладиних организација и појединаца 0 3,900,000 3,900,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 129,000,000   129,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,851,392 47,000 6,898,392 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 7,920,064 0 7,920,064 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности   369,000 369,000 

            Свега за раздео 5: 1,191,207,650 9,681,000 1,200,888,650 

                    

                    

            Извори финансирања за Разделе 1,2,3, 4 и 5 :       

          01 Приходи из буџета 1,050,038,872   1,050,038,872 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 5,365,000 5,365,000 

          06 Донације од међународних организација 7,040,000 0 7,040,000 

          07 Донације од осталих нивоа власти 27,538,708 0 27,538,708 
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          08 Донације од невладиних организација и појединаца   3,900,000 3,900,000 

          10 Примања од домаћих задуживања 129,000,000   129,000,000 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,851,392 47,000 6,898,392 

          15 Неутрошена средства донација из претходних година 7,920,064 0 7,920,064 

          16 Родитељски динар за ваннаставне активности   369,000 369,000 

            Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 1,228,389,036 9,681,000 1,238,070,036 
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III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10 

Ову одлуку објавити у  „Службеном листу 
општине Књажевац“ и  доставити Министарству 
надлежном за послове финансија. 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног  дана 
од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Књажевац”. 

 
Број:   400-314/2020-01  
Датум:  30.11.2020. године  
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,  

Марко Стојановић, с.р. 
 

ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА 
У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 
I. Глава II Кадровског плана у општини 

Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
18/2019), који је саставни део Одлуке о буџету 
општине Књажевац за 2020. годину („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 18/2019),  мења се и 
гласи: 

 
„II Планирани број запослених за 2020. годину, на 

радним местима у Општинској управи Књажевац, 
разврстаним у следећа звања:  
 
 

Радни однос на 
неодређено време 

Број извршилаца 
 

Положај у првој групи         1 
   

Положај у другој групи         1 

Самостални саветник       12 

Саветник       17 

Млађи саветник         5 

Сарадник         2 

Млађи сарадник         / 

Виши референт       20 

референт        / 

млађи референт        / 

Намештеник –прва врста 
радних места 

       / 

Намештеник –друга 
врста радних места 

       / 

Намештеник –трећа 
врста радних места 

       / 

намештеник - четврта 
врста радних места 

       4 

намештеник - пета врста 
радних места 

       9 

Радни однос на 
одређено време 
(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

 
/ 

 
        / 

Радни однос на 
одређено време 

(у Кабинету председника 
Општине) 

Број извршилаца 
 
 

самостални саветник        / 

саветник        / 

млађи саветник        4 

сарадник        / 

млађи сарадник        / 

виши референт        / 

референт        / 

млађи референт        /     

намештеник – прва врста 
радних места 

       1 

Намештеник – друга 
врста радних места 

       / 

намештеник – трећа 
врста радних места 

       / 

намештеник – четврта 
врста радних места 

       2 

намештеник – пета врста 
радних места 

       / 

Приправници 
висока стручна спрема 
виша стручна спрема 
средња стручна спрема 

Број извршилаца 
       / 
       / 
       / 

 
 

II. У осталом делу Кадровски план у општини 
Књажевац, који је саставни део  Одлуке о 
буџету општине Књажевац за 2020. годину („Сл. 
лист општине Књажевац“, број 18/2019) остаје 
непромењен. 

 
11  

На основу члана 60. а у вези члана 6. став 
1. тачка 1. Закона о финансирању локалне 
самоуправе „(Сл. Гласник РС“, број 62/06, 47/2011 и 
93/2012, 99/2013-усклађени дин. Изн., 125/2014 – 
усклађени дин. Изн., 95/2015 – усклађени дин. Изн., 
83/2016, 91/2016 – усклађени дин. Изн., 104/2016 – 
др. Закон и 96/2017 – усклађени дин.изн.), 89/2018- 
усклађени дин. Изн., 95/2018 – др.закон, 86/2019 - 
усклађени дин. Изн. И 126/2020 -  усклађени дин. 
Изн.) члана 6. ст. 5. до 7,  члана 7а. Закона о 
порезима на имовину („Сл.гласник РС“, број 26/2001, 
„Сл.лист СРЈ“, бр.42/2002-одлука СУС и „Сл.гласник 
РС“, бр.80/2002, 80/2002 – др.закон, 135/2004, 
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012 
–одлука УС, 47/2013 и 68/2014 – др.закон, 95/2018, 
99/2018 – одлука УС и 86/2019), и члана 51. Статута 
општине Књажевац („Сл. Лист општине Књажевац“, 
број 4/2019,6/2019), Општинско веће општине 
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Књажевац, на седници одржаној, дана 30.11.2020. 
године доноси:  
     

 
РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 
КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО 

ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 

Члан 1. 
  Утврђују се просечне цене квадратног 
метра непокретности по зонама за утврђивање 
пореза на имовину за 2021. годину на територији  
општине Књажевац. 
 

Члан 2. 
 На територији општине Књажевац  одређенo 
je  девет зона за утврђивање пореза на имовину, у 
зависности од комуналне опремљености и 
опремљености јавним објектима, саобраћајној 
повезаности са централним деловима и то: прва, 
друга, трећа, четврта, пета, пета А, шеста, седма и 
осма зона, с тим да је прва  зона  утврђена за 
најопремљенију зону. 
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Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Књажевац износе: 

Редни 
бр. 

Групе 
непокретности 

 Назив зоне 

I зона II зона III зона IV зона V зона V-A зона VI зона VII зона VIII зона 

1. 
Грађевинско 
земљиште 

1.000,00 800,00  500,00  10.000,00  1.000,00  1.000,00 200,00  200,00  150,00 

2. 
Пољопривредно 
земљиште 

-  9,50  9,50 100,00 9,20  

 

9,20 

 

8,80  7,70 6,40 

3. Шумско земљиште -  -  9,50  100,00 9,20 9,20 8,80  7,70 6,40 

4. Станови 35.000,00  30.000,00  25.000,00  60.000,00  6.611,00  6.611,00 13.000,00  6.611,00   6.611,00 

5. Куће за становање 28.000,00  20.000,00  13.500,00  60.000,00  6.800,00  6.800,00 6.800,00  5.509,00  5.509,00 

6. 

Пословне зграде и 
други (надземни и 
подземни) 
грађевински објекти 
који слузе за 
обављање 
делатности 

79.704,00  63.763,00  47.822,00  79.704,00  63.763,00  

 

47.822,00 

18.450,00  18.450,00   18.450,00 

7. 
Гараже и гаражна 
места 

12.425,00  8.555,00  6.813,00  12.000,00  4.288,00  4.288,00 4.288,00   4.288,00   4.288,00   
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Члан 3. 

Ово Решење објавити у Службеном листу 
општине Књажевац и на интернет страни званичне 
презентације Општине. 

Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објавњивања у „Сл. листу општине 
Књажевац“, а примењиваће се од 01. јануара 2021. 
године. 

 
Број: 430-3/2020-09 
Дана, 30.11.2020. године 
К њ а ж е в а ц 

Председник општинског већа 

мр Милан Ђокић, с.р. 
 

12 
По извршеном сравњењу са изворним 

текстом утврђено је да се  у Одлуци о измени и 
допуни Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом,  донетој на седници Скупштини општине 
Књажевац, одржаној 16.10.2020. године,(„Сл.лист 
општине Књажевац“ бр 26/2020), поткарала 
техничка грешка, па се даје следећа 
 

И С П Р А В К А 

 
техничке грешке у Одлуци о измени и допуни 

Одлуке о финансијској подршци породици са децом 
 
 У Одлуци о измени и допуни Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом  („Сл. 
лист општине Књажевац“ бр. 26/2020), врши се 
следећа исправка: 
 У члану 37а  у ставу 1. број „40“ замењује 
се бројем „34“. 
 Исправка је саставни део Одлуке.  
 Исправку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
 
Број:025-138-1/2020-01 
Дана 30.11.2020. године  
К њ а ж е в а ц     
      
       СЕКРЕТАР СО 

 дипл. правник Љиља Миленковић, с, р 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
     



СТРАНА 109 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 29  30. НОВЕМБАР 2020 

 

109 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
1 
 
ОДЛУКА О ПРОИЗВОДЊИ, ДИСТРИБУЦИЈИ И СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ.............1 
 
2 
 
ОДЛУКА О ОБЕЛЕЖАВАЊУ УЛИЦА, ТРГОВА, ГРАДСКИХ ЧЕТВРТИ, ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ 
ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ.......................................29 
 
3 
 
ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ 
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ..........................................................................................................31 
 
4 
 
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ...................................33 
 
5 
 
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ ЗА НЕПКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ 
КЊАЖЕВАЦ..............................................................................................................................................34 
 
6 
 
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„БАЈКА“ КЊАЖЕВАЦ ЗА РАДНУ 2020/2021 ГОДИНУ.............................................................................35 
 
7 
 
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020 ГОДИНУ.........................................35 
 
8 
 
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА О ДОПУНИ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА, ДАВАЊА У ЗАКУП И 
ПРИБАВЉАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020 ГОДИНУ......................................................42 
 
9 
 
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПРОГАМА О ДОПУНИ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА, ПРИБАВЉАЊА, ДАВАЊА 
У ЗАКУП И ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020 ГОДИНУ...44 
 
10 
 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020 ГОДИНУ И 
ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020 ГОДИНУ....................................45 
 
 
 
 
 
 



30. НОВЕМБАР 2020 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 29  СТРАНА 110 

 

110 
 

11 
 
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО 
ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ.........................................................................................................................105 
 
12 
 
ИСПРАВКА...............................................................................................................................................108 
 
 



СТРАНА 111 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 29  30. НОВЕМБАР 2020 

 

111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и заједничке послове 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горица Петровић,дипл.правник 

РЕДАКЦИЈА: 19350 Књажевац, Милоша Обилића 1 ТЕЛЕФОНИ:019 731 623 ФАКС:019 732 730 


