
SLU@BENI LIST 
GRADA U@ICA 

XLV      24. јун  2010. godine    Broj 15/10 
 

74. На основу члана 46. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" број 129/07), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 24. јуна 2010. године, доноси 

ОДЛУКУ 
 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборнику Будимиру Радојичићу, са изборне листе Либерално демократске партије, због 

поднете оставке. 
2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 013-3/10, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 75. На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' број 54/2009), члана 32 став 1.тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007) и члана 15. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица" број 11/08), 
Скупштина града Ужица,  на седници одржаној 24. јуна 2010. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2010. годину 

I   ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

  Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Ужица за 2010.годину(у даљем тексту: буџет), састоје се од: 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
     РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 
                                   У динарима 

Укупни приходи и примања остварени 
По основу продаје нефинансијске имовине 

1.658.331.167,80 

Укупни расходи и издаци за набавку 
Нефинансијске имовине 

1.768.424.000,00 

Буџетски суфицит/дефицит -110.092.832,20 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(осим за набавку домаћих хартија од вредности) 

26.576.000,00 

Укупан фискални суфицит/дефицит 136.668.832,20 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од задуживања 120.000.000,00 
Примања од продаје финансијске имовине 5.000.000,00 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(за набавку домаћих хартија од вредности) 

- 

Издаци за отплату главнице дуга 26.576.000,00 
Нето финансирање 98.424.000,00 
Укупан фискални суфицит/дефицит 
Плус нето финансирање 

11.668.832,20 

В.ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ  
    КОРИСНИКА 

81.977.140,00 

                       Приходи и примања,расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
 
       ОПИС                                                       Економ.класификација         Средства из буџета 

                      1       2    3 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ НЕФИН.ИМОВИНЕ         1.658.331.167,80   
 1.Порески приходи      71   1.009.700.000    
1.1Порез на доходак и добит                                     711   690.000.000 

1.2Самодопринос                                                      711180   - 
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1.3Порез на имовину                                                  713   180.000.000 

1.4Порез на добра и услуге      714   96.700.000 

1.5Остали порески приходи                                       716   43.000.000 

2. Непорески приходи  
(осим нак. које се користе преко Буџ.фонда)    74                                   305.131.167,80 

-поједине врсте прихода са одређ.наменом        10.100.000 

3. Донације       731+732                            10.000.000 

4. Трансфери                                                               733   323.400.000 

5.Примања од продаје нефин.имовине                   8                                     -                     
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФ.  
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                  1.795.000.000  
1.Текући расходи                                                            4      1.281.442.063    

1.1.Расходи за запослене                                              41   397.564.756 

1.2.Коришћење роба и услуга                                     42   532.005.783 

1.3.Отплата камата                                                      44                                  16.474.000 

1.4.Субвенције                                                               45   64.850.000 

1.5.Социјална заштита из буџета                               47   31.677.331 

1.6.Остали расходи                                                      48+49   82.443.051 

2.Трансфери             463   156.427.142 

3.Издаци за набавку нефин.имовине           5   486.981.937 

4.Издаци за набавку фин.имовине(осим 6211)           62                            - 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ  
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА  
1. Примања по основу отплате кредита и    
продаје финансијске имовине                                      92   5.000.000 

2.Задуживање                                                                 91   120.000.000 

2.1.Задуживање код домаћих кредитора                     911   120.000.000 

2.2.Задуживање код страних кредитора                      912   - 
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ  
ИМОВИНЕ  

3.Отплата дуга                                                                61   26.576.000 

3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима                      611   26.576.000 

3.2.Отплата дуга страним кредиторима                      612   - 

3.3.Отплата дуга по гаранцијама                                  613   - 

4.Набавка финансијске имовине                                 6211   - 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ  
РАНИЈИХ ГОДИНА(кл. 3,извор 13)                                           3                               11.668.832,20 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ  
ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА(кл.3,извор 14)                                   3                                   - 
 

Члан 2. 
 Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 110.092.832,20 динара,за 
финансирање отплате дуга у износу од 26.576.000,00 динара обезбедиће се  из приватизационих примања у износу од 5.000.000,00 
динара , кредита у износу од 120.000.000,000 динара и вишка прихода  из претходне године  у износу од 11.668.832,20 динара. 
 

Члан 3. 

Примања буџета у износу 1.795.000.000,00 динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђена су у следећим 
износима : 

 
Ек.клас. ПРИХОДИ                                                        2010.год         

711 Порез на доходак, добит и капиталну добит 690,000,000 
01   Део пореза на зараде  (40%) 520,000,000 
01   Порез на приходе од самосталних делатности 55,000,000 
01   Порез на приходе од имовине(непокретност, 

земљиште,закуп.покрет. ствари,пољ.и шумарство) 
45,000,000 

01   Порез на друге приходе  70,000,000 
713 Порез на имовину 180,000,000 
01  Порез на имовину        100,000,000 
01  Порез на наслеђе и поклоне 10,000,000 
01  Порез на пренос апсолутних права  70,000,000 

714 Порез на добра и услуге 96,700,000 
01  Средства за противпожарну заштиту 1,000,000 
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01  Ком. такса за држање мот. возила 30,500,000 
01  Годишња накнада за друмска моторна возила, 18,200,000 
01  Накнада за загађивање животне средине 9,100,000 
01   

Накнада за зашт. и унапр. животне средине 
 

30,700,000 

01  Боравишна такса 7,200,000 
716 Други порези 43,000,000 
01 Такса за истицање фирме           43,000,000 

732 Капиталне донације 10,000,000 
05 Капиталне донације 10,000,000 

733 Трансфери од других нивоа власти 323,400,000 
01 - текући трансфери 243,000,000 
01 -текући трансфери прихватном центру Забучје 5,400,000 
01 -капитални трансфери од Републике 75,000,000 

741 Други приходи 93,000,000 
01 Приходи буџета општине од камата на средства буџета 

укључена у депозит банке 
7,000,000 

01  Комуналне таксе 15,000,000 
01 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 70,000,000 
01 Комунална такса за заузеће јав.површ.грађ.материјалом 1,000,000 

742 Приходи од продаје добара и услуга 188,900,000 
01 Приходи од давања  у закуп односно на коришћење 

непокретности  у државној својини 
5,000,000 

01 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист 
нивоа града 

6,000,000 

01 Градске админис.таксе 3,500,000 
01 Накнада за уређење грађевинског земљишта(70.000.000за 

уређење и 103.000.000приходи од легализације) 
173,000,000 

01 Приходи који својом делатношћу остваре органи 1,400,000 

743 Новчане казне 9.331.167,80 
01 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 

поступку 
9.331.167,80 

744 Капит. и доброво. транс.од физ. и правн. лица у корист 
нивоа општ 

18,000,000 

01 Капитални и добровољни трансфери-од других општина за 
депонију Дубоко 

18,000,000 

   

745 Мешовити и неодређени приходи 5,000,000 
01 Остали приходи у корист нивоа општине   5,000,000 

772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1,000,000 
01 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1,000,000 

  I У к у п н о текући приходи: 1,658.331.167,80 
II Примања од задуживања и продаје домаће финансијске 

имовине 
125,000,000 

10 Примања од задуживања код пословних банака у земљи 120,000,000 

09 Примања од приватизације 5,000,000 
 Укупно  I +II 1.783.331.167,80 

III  
 
Вишак прихохода из претх.год. 11.668.832,20 

      13 Вишак прихохода из претх.год. 11.668.832,20 
  

УКУПНО: 
 

1.795.000.000,00 
 
 
 

Члан 4. 
          Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима и то : 
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II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 5. 

  Средства буџета у износу од 1.795.000.000,00 динара и средства од додатних прихода директних и индиректних корисника 
средства буџета у укупном износу од 81.977.140,00 динара , распоређују се по корисницима и врстама издатака,и то: 

 

Раз 

део 

Глава Функци

ја 
Екон.кл
ас 

                 ОПИС Средства из буџета Издаци из додатних 
прихода 

1 1.0   СКУПШТИНА ГРАДА   

  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 
фискални послови 

  

   411 Плате и додаци запослених 1.100.000  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 200.000  

   415 Накнаде за запослене 110.000  

   421 Стални трошкови 60.000  

   422 Трошкови путовања 50.000  

   423 Услуге по уговору 3.020.000  

   426 Материјал 350.000  

   481 Дотације невлад. организацијама 600.000  

Економска класификација О п и с Средства из буџета 
1 2 3 

41 Расходи за запослене 397.564.756 
411 Плате и додаци запослених 313.313.564 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 56.337.347 
413 Накнаде у натури 1.187.436 
414 Социјална давања запосленима 23.053.409 
415 Накнаде за запослене 3.473.000 
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 200.000 
42 Коришћење услуга и роба 532.005.783 
421 Стални трошкови 55.630.488 
422 Трошкови путовања 20.528.000 
423 Услуге по уговору 40.378.062 
424 Специјализоване услуге  46.333.233 
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 338.532.000 
426 Материјал 30.604.000 
44 Отплата камата 16.474.000 
441 Отплата домаћих камата 13.700.000 
444 Пратећи трошкови задуживања  2.774.000 
45 Субвенције 64.850.000 
451 Субвенције јавним непрофитним предузећима и организацијама 64.850.000 
46 Донације и трансфери 156.427.142 
463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 156.427.142 
47 Права из социјалног осигурања 31.677.331 
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 31.677.331 
48 Остали расходи 77.203.087 
481 Дотације невладиним организацијама 68.415.188 
482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 

власти другом 
4.756.856 

483 Новчане казна и пенали по решењу судова и судских тела 3.362.000 
484 Накнаде штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода 
669.043 

49 Резерве 5.239.964 
499 Средства резерве 5.239.964 
51 Основна средства  486.981.937 
511 Зграде и грађевински објекти 479.048.937 
512 Машине и опрема 7.703.000 
515 Остала основна средства 230.000 
61 Отплата главнице 26.576.000 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 26.576.000 

 У к у п н о:  1.795.000.000 



"SLU@BENI LIST" BROJ 15/10 
 

 

119 

    Извори финансирања за функцију 111   

   01 Приходи из буџета 5.490.000  

    Укупно за функцију 111 5.490.000  

    Укупно за раздео I : 5.490.000  

2 2.0   ГРАДОНАЧЕЛНИК   

  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 
фискални послови 

  

   411 Плате и додаци запослених 3.000.000  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 540.000  

   421 Стални трошкови 550.000  

   422 Трошкови путовања 750.000  

   423 Услуге по уговору 8.400.000  

   426 Материјал 400.000  

   472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 13.183.331  

   499 Средства резерве 5.239.964  

    Извори финансирања за функцију 111   

   01 Приходи из буџета 32.063.295  

    Укупно за функцију 111 32.063.295  

    Укупно за раздео II : 32.063.295  

3 3.0   ГРАДСКО ВЕЋЕ   

  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 
фискални послови 

  

   411 Плате и додаци запослених 4.300.000  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 800.000  

   413 Накнаде у натури 50.000  

   421 Стални трошкови 230.000  

   422 Трошкови путовања 210.000  

   423 Услуге по уговору 1.500.000  

   426 Материјал 260.000  

    Извори финансирања за функцију 111   

   01 Приходи из буџета 7.350.000  

    Укупно за функцију 111 7.350.000  

    Укупно за раздео III : 7.350.000  

4 4.0   ГРАДСКЕ УПРАВЕ   

  111  Извршни и законодавни органи финансијски и 
фискални послови 

  

   411 Плате и додаци запослених 96.312.480  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 17.302.936  

     413 Накнаде у натури 500.000  

   414 Социјална давања запосленима 16.000.000  

   415 Накнаде за запослене 1.565.700  

   416 Награде,бонуси и остали пос.расходи 200.000  

   421 Стални трошкови 17.836.488  

   422 Трошкови путовања 1.073.000  
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   423 Услуге по уговору 1.230.000  

   426 Материјал 7.890.000  

   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 4.700.000  

   482 Порези,обавезне таксе и казне 2.300.000  

   512 Машине и опрема 1.800.000  

   515 Нематеријална имовина 100.000  

    Извори финансирања за функцију 111   

   01 Приходи из буџета 168.810.604  

    Укупно за функцију 111 168.810.604  

 4.1 133  Остале опште услуге   

   421 Стални трошкови 1.750.000  

   423 Услуге по уговору 4.244.062  

   424 Специјализоване услуге 2.420.000  

   425 Текуће поправке и одржавање  6.300.000  

   511 Зграде и грађевински објекти 6.760.000  

    Извори финансирања за функцију 133   

   01 Приходи из буџета 17.474.062  

   13 Вишак прихода из ранијих година 4.000.000  

    Укупно за функцију 133 21.474.062  

 4.2 160  Опште јавне услуге које нису квалификоване на 
другом месту 

  

   481 Дотације невладиним организацијама 380.000  

   483 Новчане казне и пенали по решењу суда 3.000.000  

   484 Накнада штете настале услед елементарних непогода 669.043  

    Извори финансирања за функцију 160   

   01 Приходи из буџета 4.049.043  

    Укупно за функцију 160 4.049.043  

 4.3 170  Трансакције везане за јавни дуг   

   441 Отплата домаћих камата 13.700.000  

   444 Негативне курсне разлике 2.774.000  

   611 Отплата главнице домаћим кредиторима 26.576.000  

    Извори финансирања за функцију 170   

   01 Приходи из буџета 43.050.000  

    Укупно за функцију 170 43.050.000  

 4.4 830  Услуге емитовања и издаваштва   

   423 Услуге по уговору 1.240.000  

    Извори финансирања за функцију 830   

   01 Приходи из буџета 1.240.000  

    Укупно за функцију 830 1.240.000  

 4.5 421  Пољоприв.,шумарство,лов и риболов   

   424 Специјализоване услуге 1.850.000  

   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 15.150.000  

    Извори финансирања за функцију 421   

   01 Приходи из буџета 17.000.000  
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    Укупно за функцију 421 17.000.000  

 4.6 760  Здравство неквалификовано на другом месту   

   424 Специјализоване услуге 2.500.000  

   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 1.000.000  

    Извори финансирања за функцију 760   

   01 Приходи из буџета 3.500.000  

    Укупно за функцију 760 3.500.000  

 4.7 620  Развој заједнице   

   423 Услуге по уговору 11.190.000  

   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 43.000.000  

   511 Зграде и грађевински објекти 63.564.750  

    Извори финансирања за функцију 620   

   01 Приходи из буџета 101.072.043  

   05 Донације од иностраних земаља 10.000.000  

   13 Вишак прихода из претходне године 6.682.707  

    Укупно за функцију 620 117.754.750  

 4.8 160  Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

  

   421 Стални трошкови 2.230.000  

   423 Услуге по уговору 300.000  

   424 Специјализоване услуге 490.000  

   425 Текуће поправке и одржавање 5.010.000  

   426 Материјал 1.168.000  

    Извори финансирања за функцију 160   

   01 Приходи из буџета 9.198.000  

    Укупно за функцију 160 9.198.000  

 4.9   Туристичка организација   

  473  Туризам   

   411 Плате и додаци запослених 2.310.000  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 420.000  

   421 Стални трошкови 562.000 120.000 

   422 Трошкови путовања 350.000  

   423 Услуге по уговору 2.110.000 500.000 

   424 Специјализоване услуге 535.000 50.000 

   425 Текуће поправке и одржавање 65.000 15.000 

   426 Материјал 445.000 65.000 

   482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000  

   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000  

    Извори финансирања за функцију 473   

   01 Приходи из буџета 6.808.000  

   04 Сопствени приходи 750.000  

    Укупно за функцију 473 7.558.000  

  4.10  Туристичка организација регије Западне Србије   

  473  Остале делатности   
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   411 Плате и додаци запослених 865.000  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 160.000  

   421 Стални трошкови 37.000  

   422 Трошкови путовања 70.000  

   423 Услуге по уговору 60.000  

   426 Материјал 33.000  

   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000  

    Извори финансирања за функцију 473   

   01 Приходи из буџета 1.226.000  

    Укупно за функцију 473 1.226.000  

  4.11  Градско  јавно правобранилаштво   

  360  Јавни ред и мир неквалификован на другом месту   

   411 Плате и додаци запослених 3.200.000  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 570.000  

   414 Социјална давања запосленима 420.000  

   421 Стални трошкови 155.000  

   422 Трошкови путовања 48.000  

   423 Услуге по уговору 85.000  

   425 Текуће поправке и одржавање 10.000  

   426 Материјал 50.000  

   482 Порези,обавезне таксе и казне 6.000  

   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000  

    Извори финансирања за функцију 360   

   01 Приходи из буџета 4.545.000  

    Укупно за функцију 360 4.545.000  

    Укупно за раздео IV : 399.405.459  

5 5.0   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 70206   

  912  Основно образовање   

   422 Трошкови путовања ученика 9.000.000  

   426 Материјал 300.000  

   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  84.257.142  

   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 900.000  

    Извори финансирања за функцију 912   

   01 Приходи из буџета 94.457.142  

    Укупно за функцију 912 94.457.142  

    Укупно за раздео V : 94.457.142  

6 6.0   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 70207   

  922  Средње образовање   

   422 Трошкови путовања ученика 8.500.000  

   426 Материјал 120.000  

   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  64.890.000  

    Извори финансирања за функцију 922   

   01 Приходи из буџета 73.510.000  
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    Укупно за функцију 922 73.510.000  

 6.1   Центар за професионално усавршавање просветних 
радника 

  

  980  Образовање неквалификовано на другом месту   

   411 Плате и додаци запослених 1.960.000 340.000 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 350.000 62.000 

   414 Социјална давања запосленима  50.000 

   421 Стални трошкови 470.000 184.000 

   422 Трошкови путовања 72.000 220.000 

   423 Услуге по уговору 107.000 2.788.000 

   424 Специјализоване услуге  100.000 

   425 Текуће поправке и одржавање  100.000 

   426 Материјал 64.000 430.000 

   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000  

    Извори финансирања за функцију 980   

   01 Приходи из буџета 3.024.000  

   04 Сопствени приходи 4.274.000  

    Укупно за функцију 980 7.298.000  

    Укупно за раздео VI : 80.808.000  

7 7.0   ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ   

  911  Предшколско образовање   

   411 Плате и додаци запослених 84.262.840 33.520.000 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 15.591.064 4.300.500 

   414 Социјална давања запосленима 530.000 1.060.000 

   415 Накнаде за запослене 575.000 1.166.000 

   421 Стални трошкови 5.020.000 3.180.000 

   422 Трошкови путовања  318.000 

   423 Услуге по уговору 460.000 1.590.000 

   424 Специјализоване услуге 460.000 1.060.000 

   425 Текуће поправке и одржавање 1.750.000 1.090.000 

   426 Материјал 13.600.000 2.276.140 

   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 4.600.000  

   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000  

   512 Машине и опрема 1.000.000 1.000.000 

    Извори финансирања за функцију 911   

   01 Приходи из буџета 127.849.904  

   04 Сопствени приходи 50.560.640  

    Укупно за функцију 911 178.410.544  

    Укупно за раздео VII : 178.410.544  

8    КУЛТУРА 70209   

 8.0 820  Услуге културе   

   411 Плате и додаци запослених 78.200.000 1.788.800 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.705.000 230.200 

   413 Накнаде у натури 286.700  
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   414 Социјална давања запосленима 1.445.000 505.000 

   415 Накнаде за запослене 890.300  

   421 Стални трошкови 12.470.000 1.759.500 

   422 Трошкови путовања 155.000 1.000.000 

   423 Услуге по уговору 2.194.000 725.000 

   424 Специјализоване услуге 21.076.700 4.000.000 

   425 Текуће поправке и одржавање 2.642.000 510.000 

   426 Материјал 3.074.000 300.000 

   431 Употреба основних средстава  88.000 

   482 Порези,обавезне таксе и казне 112.000 70.000 

   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000  

   511 Зграде и грађевински објекти 5.600.000  

   512 Машине и опрема 4.653.000 400.000 

   515 Нематеријална имовина  20.000 

    Извори финансирања за функцију 820   

   01 Приходи из буџета 146.508.700  

   04 Сопствени приходи 11.396.500  

    Укупно за функцију 911 157.905.200  

    Укупно за раздео VIII : 157.905.200  

9    ФИЗИЧКА КУЛТУРА   

 9.0 810  Услуге рекреације и спорта   

   411 Плате и додаци запослених 11.610.000 3.982.000 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.080.000 713.000 

   413 Накнаде у натури 92.736  

   414 Социјална давања запосленима  200.000 

   415 Накнаде за запослене  270.000 

   421 Стални трошкови 5.240.000 522.000 

   422 Трошкови путовања  210.000 

   423 Услуге по уговору 135.000 530.000 

   424 Специјализоване услуге 2.888.408 3.227.000 

   425 Текуће поправке и одржавање 775.000 630.000 

   426 Материјал 190.000 1.110.000 

   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 1.355.000  

   481 Дотације невладиним организацијама 33.500.000  

   482 Порези,обавезне таксе и казне 108.856 805.000 

   483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000  

   511 Зграде и грађевински објекти 700.000  

   512 Машине и опрема 300.000  

    Извори финансирања за функцију 810   

   01 Приходи из буџета 58.977.000  

   04 Сопствени приходи 12.199.000  

    Укупно за функцију 810 71.176.000  

    Укупно за раздео IX: 71.176.000  
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10 10.0   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 70205   

  070  Соц. помоћ угроженом становништву некласифик. 
на другом месту 

  

   463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  7.280.000  

   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 10.469.000  

    Извори финансирања за функцију 070   

   01 Приходи из буџета 17.749.000  

    Укупно за функцију 070 17.749.000  

 10.1 090  Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

  

   472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 1.170.000  

   481 Дотације невладиним организацијама 600.000  

    Извори финансирања за функцију 070   

   01 Приходи из буџета 1.770.000  

    Укупно за функцију 090 1.770.000  

    Укупно за раздео X: 19.519.000  

11 11.0   ХУМАНИТАРНЕ И ДРУШТВЕНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 70204 

  

  133  Остале опште услуге   

   481 Дотације невладиним организацијама 33.140.188  

    Извори финансирања за функцију 133   

   01 Приходи из буџета 33.140.188  

    Укупно за функцију 133 33.140.188  

    Укупно за раздео XI: 33.140.188  

12    КОМУНАЛНА ОБЛАСТ   

 12.0   Дирекција за изградњу града   

  620  Развој заједнице   

   411 Плате и додаци запослених 28.613.926  

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.148.347  

   413 Накнаде у натури 57.000 100.000 

   414 Социјална давања запосленима 1.707.727  

   415 Накнаде за запослене 363.000  

   421 Стални трошкови 9.170.000 516.000 

   422 Трошкови путовања 250.000  

   423 Услуге по уговору 4.150.000 100.000 

   424 Специјализоване услуге  540.000 

   425 Текуће поправке и одржавање 680.000  

   426 Материјал 2.660.000 433.000 

   481 Дотације невладиним организацијама 195.000  

   482 Порези,обавезне таксе и казне 2.220.000 200.000 

   483 Новчане казне и пенали по решењу суда 250.000 100.000 

   512 Машине и опрема 100.000 500.000 

   515 Остала основна средства 130.000 108.000 

   611 Отплата главнице  200.000 
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    Извори финансирања за функцију 620   

   01 Приходи из буџета 55.695.000  

   04 Сопствени приходи 2.797.000  

    Укупно за функцију 620 58.492.000  

 12.1 510  Управљање отпадом-чистоћа   

   425 Текуће поправке и одржавање 90.000.000  

    Извори финансирања за функцију 510   

   01 Приходи из буџета 90.000.000  

    Укупно за функцију 510 90.000.000  

 12.2 640  Улична расвета   

   425 Текуће поправке и одржавање 47.000.000  

    Извори финансирања за функцију 640   

   01 Приходи из буџета 47.000.000  

    Укупно за функцију 640 47.000.000  

 12.3 520  Управљање отпадним водама   

   425 Текуће поправке и одржавање 3.200.000  

    Извори финансирања за функцију 520   

   01 Приходи из буџета 3.200.000  

    Укупно за функцију 520 3.200.000  

 12.4 451  Друмски транспорт   

   425 Текуће поправке и одржавање 154.900.000  

   483 Новчане казне и пенали по решењу суда 100.000  

    Извори финансирања за функцију 451   

   01 Приходи из буџета 155.000.000  

    Укупно за функцију 451 155.000.000  

 12.5 660  Стамбени развој и развој заједнице некласификован 
на другом месту 

  

   425 Текуће поправке и одржавање-одржавање осталих 
објеката 

26.200.000  

    Извори финансирања за функцију 660   

   01 Приходи из буџета 26.200.000  

    Укупно за функцију 660 26.200.000  

 12.6 620  Развој заједнице   

   424 Специјализоване услуге 4.000.000  

   511 Зграде и грађевински објекти 402.174.187  

    Извори финансирања за функцију 620   

   01 Приходи из буџета 406.174.187  

    Укупно за функцију 620 406.174.187  

    Укупно за раздео XII: 786.066.187  

13    ФОНДОВИ   

 13.0   Фонд за противпожарну заштиту   

  320  Услуге противпожарне заштите   

   451 Субвенције јавним неф. предуз. и орган. 1.000.000  

    Извори финансирања за функцију 320   
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   01 Приходи из буџета 1.000.000  

    Укупно за функцију 320 1.000.000  

 13.1   Фонд за солидарну стамбену изградњу   

  610  Стамбени развој   

   511 Зграде и грађевински објекти 100.000  

    Извори финансирања за функцију 610   

   01 Приходи из буџета 100.000  

    Укупно за функцију 610 100.000  

 13.2   Буџетски  фонд за заштиту животне средине   

  560  Заштита животне средине   

   424 Специјализоване услуге 10.086.125  

    Извори финансирања за функцију 560   

   01 Приходи из буџета 10.086.125  

    Укупно за функцију 560 10.086.125  

    Укупно за раздео XIII: 11.186.125  

    Укупно за раздео  I-XIII 1.876.977.140  

 

Члан 6. 

 Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица" и доставити Министарству финансија. 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.  

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 400-30/10, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

76. На основу члана 4. став 3. и 5, Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005.исправка), члана 2, 4, и 8, став 1. и 2. Закона о 
комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 16/97 и 42/98), члана 145. Закона о енергетици (''Службени 
гласник РС'', број 84/2004),  члана 7. и  32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
9/2002, 33/2004 и 135/2004), члана 41. став 1. тачка 9,  Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица ", број 
11/2008),  Скупштина града Ужица, доноси 

О Д Л У К У 
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ 
 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ   
 
 

1.1. ПРЕДМЕТ ОДЛУКЕ  
 

Члан 1. 
Одлуком о организовању (у даљем тексту: Одлука) Јавног комуналног предузећа „Градска топлана Ужице“ из Ужица (у 

даљем тексту: Предузеће), Скупштина града Ужица (у даљем тексту: Оснивач) уређује Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа „Топлота“ Ужице („Службени лист општине Ужице“ број 2/2005, 01/2007) и усаглашава их са постојећим позитивним 
законским прописима Републике Србије и другим актима државних органа и организација Репубилке Србије (у даљем тексту: закон)  и 
актима града Ужица (у даљем тексту: прописи оснивача), који регулишу делатност јавних комуналних предузећа,  јавних предузећа и 
обављања делатности од општег интереса те  привредних субјеката. 
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1.2. ПОДАЦИ О ОСНИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА  
Члан 2. 

Предузеће је основано и организовано: 
• Одлуком о организовању Радне организације за производњу и испоруку топлоте „Топлота“ као  Јавног комуналног 

предузећа („Службени лист општине Ужице“ број 12/1989), која је  уређена: 

• Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа „Топлота“ Ужице („Службени лист општине Ужице“ број 
2/2005), и 

• Изменом Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Топлота“ Ужице („Службени лист општине Ужице“ 
број 1/2007). 

 
1.3. ЦИЉ ОСНИВАЊА И ПОСЛОВАЊA ПРЕДУЗЕЋА  

 
Члан 3. 

Предузеће је основано на неодређено време у циљу обезбеђивања трајног обављања своје делатности од општег интереса, 
које је утврђено овом Одлуком, а ради задовољавања потреба грађана, органа, организација, установа, правних субјеката града Ужица 
и других корисника производа и услуга Предузећа. 

Предузеће, оснивањем и својим пословањем, развија и унапређује своју делатност, обезбеђује техничко-технолошко и 
економско јединство система и усклађује његов развој, стиче добит те оставрује и друге интересе који су утврђени законом и 
прописима Оснивача. 
 

1.4. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ  
 

Члан 4. 
Оснивач Предузећа је град Ужице. 
Седиште Оснивача је на адреси: Ужице, Димитрија Туцовића, број 52. 

 
1.5. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА  

 
Члан 5. 

Пословно име Предузећа, гласи: Јавно комунално предузеће „Градска топлана Ужице“ Ужице. 
Скраћено пословно име Предузећа, гласи: ЈКП ''Градска топлана Ужице''.  
Седиште Предузећа је на адреси: Ужице, Трг партизана број 26. 

 
1.6. ПЕЧАТ,  ШТАМБИЉ И ЗНАК ПРЕДУЗЕЋА  

 
Члан 6. 

Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику ћириличним словима. 
Предузеће има свој знак који садржи назив и седиште Предузећа. 

 
1.7. ПРАВНИ СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА  

 
Члан 7. 

  Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.  
 

1.8. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 8. 
  Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

Oснивaч нe oдгoвaрa зa oбaвeзe Прeдузeћa, oсим у случajeвимa прoписaним зaкoнoм. 
 

1.9. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 9. 
Предузеће заступа и представља директор Предузећа. 

 
1.10. УПИС ПРЕДУЗЕЋА У РЕГИСТАР  
 

Члан 10. 
   Предузеће, обављање своје делатности од општег интереса утврђене овом Одлуком, региструје у регистар у складу са законом 
којим се уређује регистрација привредних субјеката. 
 

1.11. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 11. 
Предузеће послује као јединствена радна целина. 

 За вршење сродних послова, Предузеће образује унутрашње организационе јединице. 
Актом Предузећа уређује се унутрашња организација и систематизација послова.  
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1.12. ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 12. 
Рад Предузећа је јаван. 
За јавност рада Предузећа одговоран је директор Предузећа. 

 

1.13. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈАМА  ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 13. 
Доступност информацијама од јавног значаја, Предузеће врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног 

приступа информацијама од јавног значаја. 
 

1.14. ПОСЛОВНА ТАЈНА  
 

Члан 14. 
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком дирктора или управног одбора Предузећа (у даљем тексту: 

управа Предузећа), чије би саопштавање наовлашћеном лицу било противно пословању Предузећа и штетило би његовом пословном 
угледу и интересима. 
 
2. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

 
2.1. ОПШТИ ИНТЕРЕС ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА  

 
Члан 15. 

Предузеће, у складу са одредбама закона и прописа Оснивача, обавља енергетску делатност,  као делатност од општег 
интереса за град Ужице. 

У складу са законом и прописима Оснивача, који регулишу делатност енергетике, енергетска делатност Предузећа је: 
производња топлотне енергије, дистрибуција топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и 
снабдевање топлотном енергијом крајњих купаца. 
 

2.2. УСЛОВИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 16. 
Предузеће отпочиње обављање делатности од општег интереса кад Оснивач, односно његов надлежан орган, утврди да су 

испуњени услови за обављање те делатности у погледу: техничке опремљености; кадровске оспособљености; заштите на раду; заштите 
и унапређења животне средине; других услова прописаних законом и прописима Оснивача. 
 

2.3. ЛИЦЕНЦА ЗА РАД ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 17. 
Предузеће  може отпочети са обављањем производње, дистрибуције и испоруке топлотне енергије, на основу решења о 

одобреној лиценци, коју издаје надлежни орган Оснивача у складу са законом и прописима који регулишу услове у погледу стручног 
кадра и начину издавања и одузимања лиценце за за рад. 

Решење о одобреној лиценци за рад Предузећа, издаје надлежни орган Оснивача на захтев Предузећа у роковима утврђеним 
законом и на период важења лиценце утврђен прописима Оснивача. 
 

2.4. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 
 

Члан 18. 
Предузеће је, у складу са законом и прописима Оснивача, обавља делатности од општег интереса: 
 

• 40300   Производња и снадбевање паром и топлом водом, 
• 74700   Чишћење објеката: димничарске услуге. 

 
2.5. ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 19. 

Предузеће је, у складу са законом и прописима Оснивача, регистровало у регистар надлежног органа и обављање делатности 
које нису од општег интереса, и то: 
 

• 74202   Пројектовање грађевинских и других објеката, 
• 45330   Постављање цевних инсталација, 
• 45310   Постављање елекричних инсталација и опреме, 
• 45340   Остали инсталациони радови, 
• 60250   Превоз робе у друмском саобраћају, 
• 51510 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивом и сличним      производима, 
• 51540 Трговина на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање, 
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• 74203   Инжењеринг. 
Члан 20. 

Предузеће може, по обезбеђењу услова прописаних законом, обављати и друге делатности.  
 
3. ИМОВИНА И КАПИТАЛ ПРЕДУЗЕЋА 

 
3.1. ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 21. 

Имовина Предузећа је у државној својини Републике Србије и јавној својини оснивача, у складу са законом. 
 

Члан 22. 
Предузеће не може прибављати нити отуђивати имовину Предузећа, без претходне сагласности Оснивача. 
Предузеће може прибављати и отуђивати, без претходне сагласности оснивача, покретну имовину Предузећа мање вредности 

у складу са законом. 
 

3.2. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 23. 
Основни капитал Предузећа, уписан у регистар надлежног органа Републике Србије, на дан 31.12.2004. године,   и з н о с и: 

• уписан капитал – неновчани: 1.140.541,04 ЕУР 
• унет капитал - неновчани: 1.140.541,04 ЕУР 

 
(динарска противвредност: 89.971.579,69) 

 
O пoвeћaњу или смaњeњу oснoвнoг кaпитaлa Прeдузeћa oдлучуje Oснивaч у склaду сa зaкoнoм.  

 
3.3. УЛАГАЊЕ КАПИТАЛА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 24. 
Предузеће може, улагати капитал у друга друштва капитала за обављање делатности од општег интереса или делатности која 

није делатност од општег интереса, уз прибављену сагласност Оснивача. 
 

3.4. СРЕДСТВА ПРЕДУЗЕЋА 
Члан 25. 

Предузеће, у оквиру обављања својих делатности стиче и прибавља средства из следећих извора: 
• буџета Града, 
• продајом производа и услуга, 
• вршењем и продајом других услуга, 
• кредита, 
• осталих прихода и извора, у складу са законом. 

 
Члан 26. 

Оснивач учествује својим средствима у изградњи комуналних објеката од стратешког  значаја за Град Ужице или интереса за 
више локалних самоуправа или локалну самоуправу, у складу са плановима развоја. 
 

3.5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 
Члан 27. 

Добит Предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге 
намене, у складу са законом, прописима Оснивача и овом Одлуком.  
 

3.6. ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 28. 
Средства за обављање делатности и развој Предузећа обезбеђују се из прихода од продаје производа и услуга Предузећа. 
Елементи за образовање цена производа и услуга Предузећа уређују се Тарифним системом за обрачун топлотне енергије и 

услуга. 
 
4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 29. 

Унапређење рада и развоја Предузећа, заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 
Плановима и програмом рада Предузећа, утврђује се пословна политика и развој предузећа, одређују се непосредни задаци 

предузећа и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 
 

Члан 30. 
Планови и програми Предузећа су: 

• план и програм развоја Предузећа, 
• финансијски планови, 
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• други планови и програми. 
Планови и програми Предузећа, доносе се  по правилу, до краја године за наредну годину. 

5. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
Члан 31. 

Органи Предузећа су управни одбор, директор и надзорни одбор. 
Управни одбор и директор Предузећа чине управу предузећа. 
Члан управе Предузећа и надзорног одбора не може бити лице за које наступи случај прописан законом за искључење и 

ограничење избора или неспојивости функција. 
 

5.1. УПРАВНИ ОДБОР ПРЕДУЗЕЋА 
 

5.1.1. Именовање и разрешење управног одбора 
 

Члан 32. 
Управни одбор Предузећа именује и разрешава Оснивач у складу са законом, прописима Оснивача и Статутом Предузећа.  
Управни одбор Предузећа има укупно девет чланова. 
Шест чланова управног одбора Предузећа, предлаже и именује надлежан орган Оснивача.  
Три члана управног одбора Предузећа предлажу запослени у Предузећу на начин и по поступку утврђеним Статутом 

Предузећа. 
Решењем Оснивача о именовању управног одбора Предузећа, одређује се председник и заменик председника управног 

одбора.  
Управни одбор Предузећа именује се на период од четири године. 

 
Члан 33. 

Председник, заменик председника и чланови управног одбора могу се разрешити на исти начин на који су и изабрани.  
 

Члан 34. 
Председник и чланови управног одбора Предузећа, имају право на одговарајућу накнaду за рад у управном одбору, чију 

висину утврђује управни одбор Предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања Предузећа.  
 

5.1.2. Делокруг управног одбора 
 

Члан 35.  
Управни одбор Предузећа, у складу са законом, прописима Оснивача и овом Одлуком: 

1. доноси статут Предузећа, 
2. доноси годишњи програм пословања, 
3. усваја годишњи обрачун и извештај о пословању, 
4. одлучује о расподели годишње добити, 
5. одлучује о промени пословног имена Предузећа, 
6. одлучује о промени седишта Предузећа, 
7. одлучује о улагању капитала, 
8. одлучује о повећању и смањењу основног капитала, 
9. доноси инвестиционе одлуке, 
10. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима, 
11. одлучује о оснивању нових предузећа, 
12. доноси акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама, 
13. доноси програм и одлуку о својинској трансформацији, 
14. одлучује о располагању акцијама и уделима, 
15. одлучује о прибављању и отуђењу имовине веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од 

општег интереса, 
16. одлучује о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 

делатности од општег интереса, 
17. утврђује зараду директора и председника управног одбора и накнаду за рад чланова управног одбора, председника и 

чланова надзорног одбора, 
18. доноси одлуку о цени производа и услуга, 
19. доноси Правила о раду дистрибутивног система, 
20. доноси Пословник о свом раду, 
21. доноси друге акте и одлуке у складу са законом и општим и другим актима Предузећа (у даљем тексту: акти 

Предузећа). 
Скупштина Града, даје сагласност на одлуке Управног одбора Предузећа, из става 1. овог члана, из тачке: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 

и 13. 
Градско веће, даје сагласност на одлуке Управног одбора Предузећа,  из става 1. овог члана, тачке: 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 

17,18 и 19. 
 

5.2. ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА 
 

5.2.1. Именовање и разрешење директора 
 

Члан 36. 
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Директора Предузећа именује и разрешава наделжан орган Оснивача складу са законом, прописима Оснивача и актима 
Предузећа. 

Директор се именује на период од четири године и може бити реизабран неограничени број пута.  
Члан 37. 

Оснивач може, до именовања директора Предузећа, да именује вршиоца дужности директора и то за период до једне године.  
 

Члан 38. 
Услoви зa избoр и имeнoвaњe дирeктoрa у складу законом и прописима Оснивача, уређуjу сe актима Предузећа. 
 

Члан 39. 
Дирeктoр Прeдузeћa мoжe бити рaзрeшeн дужнoсти aкo Предузеће пoслуje сa губиткoм, aкo сe утврди дa je нeспoсoбaн дa 

oргaнизуje и вoди пoслoвaњe Прeдузeћa, нa сoпствeни зaхтeв и у другим случajeвимa утврђeним зaкoнoм, прописима Оснивача и 
актима Предузећа. 
 

5.2.2. Делокруг директора  
Члан 40. 

Директор Предузећа, у складу са законом, прописима Оснивача и овом Одлуком: 
1. организује и руководи радом и пословањем Предузећа, 
2. заступа и представља Предузеће, 
3. стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Предузећа,  
4. предлаже основе пословне политике, план и програм рада и предузима мере за њихово спровођење, 
5. о траженим информацијама, јавно објављује шетомесечни и годишњи информатор о раду, 
6. подноси извештаје о извршењу планова и програма рада Предузећа, Управном одбору, приликом усвајања 

полугодишњег обрачуна и завршног рачуна, 
7. учествује у раду Управног одбора и извршавању његових одлука,  
8. доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Предузећа, уз претходну сагласност 

Градског већа, 
9. врши и друге послове утврђене законом, прописима Оснивача, овом Одлуком и актима Предузећа. 

 
5.2.3. Одговорност директора 

 
Члан 41. 

Одговорност директора Предузећа утврђује се начин и по поступку, у складу са законом, прописима Оснивача и актима 
Предузећа. 

Дирeктoр Прeдузeћa je зa свoj рaд oдгoвoрaн упрaвнoм oдбoру Предузећа и Оснивaчу. 
 

5.3. НАДЗОРНИ ОДБОР  
 

5.3.1. Именовање и разрешење надзорног одбора 
 

Члан 42. 
Надзорни одбор Предузећа именује и разрешава Оснивача, у складу са законом, прописима Осниовача, овом Одлуком и 

актима Предузећа.  
Надзорни одбор Предузећа има укупно пет чланова. 
Три члана Надзорног  одбора Предузећа, предлаже и именује надлежан орган Оснивача. 
Два члана Надзорног одбора Предузећа предлажу запослени у Предузећу на начин и по поступку утврђен Статутом 

Предузећа. 
Решењем Оснивача о именовању надзорног одбора Предузећа, одређује се председник надзорног одбора. 
У складу са одредбама Пословника о раду надзорног одбора, надзорни одбор именује заменика председника надзорног 

одбора Предузећа.  
Надзорни одбор Предузећа именује се на период од четири године. 

 
Члан 43. 

Председник и чланови надзорног одбора могу се разрешити на исти начин на који су и изабрани.  
 

Члан 44. 
Председник и чланови надзорног одбора Предузећа, имају право на одговарајућу накнaду за рад у надзорном одбору, чију 

висину утврђује управни одбор Предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања Предузећа.  
 

5.3.2. Делокруг надзорног одбора 
 

Члан 45.  
Надзорни одбор Предузећа, у складу са законом, прописима Оснивача и овом Одлуком: 

1. надзире пословање Предузећа, 
2. врши надзор над законитошћу рада управе Предузећа,  
3. прегледа периодичне и годишње извештаје и обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима,  
4. утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Предузећа воде уредно и у складу са прописима, 
5. даје мишљење о предлозима за расподелу добити, 
6. разматра извештаје ревизора,  
7. најмање једанпут годишње, подноси извештаје о извршеном надзору, оснивачу и управном одбору Предузећа, 
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8. доноси Пословник о свом раду, 
9. обавља и друге полсове утврђене законом, прописима Оснивача, овом Одлуком и актима Предузећа. 

 
5.4. РАДНА ТЕЛА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 46. 
Управни одбор и директор Предузећа могу оснивати стална и повремана радна тела као што су: одбори, комисије, радне 

групе, тимове, ради разматрања питања из њихових надлежности. 
Радна тела из става 1.овог члана могу оснивати и други органи Предузећа, у складу са законом, прописима Оснивача и актима 

Предузећа.  
 

5.5. ОДГОВОРНОСТ ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 47. 
Директор, чланови управног и надзорног одбора Предузећа, одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују предузећу, 

повериоцима и Оснивачу у случајевима и под условима утврђеним законом. 
 
6. АКТИ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 48. 
Општи акти Предузећа су статут и други општи акти утврђени законом и прописима Оснивача. 
Предузеће и његови органи у обављању своје делатности, а у оквиру своје надлежности,  доносе одлуке, правилнике, упут-

ства, решења, закључке, препоруке,  и друге одговарајуће акте. 
 
7. РАДНИ ОДНОСИ 

 
7.1. ОСНОВНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

 
Члан 49. 

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа, регулишу се колективним уговором Предузећа у складу са 
законом, који закључују синдикат запослених у предузећу, директор Предузећа и Градоначелник. 

Колективни уговор Предузећа мора бити сагласан са законом,  општим и посебним колективним уговором. 
 

7.2. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДУ 
 

Члан 50. 
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду, остварују се у складу са законом и прописима 

донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актом Предузећа или уговором о раду. 
 

7.3. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК 

Члан 51. 
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и економских интереса по основу 

рада.  
У Предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом којим се уређују услови за организовање штрајка, 

колективним уговором и актом Оснивача.  
 

Члан 52. 
У случају штрајка, у Предузећу се мора обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности. 
Минимум процеса рада утврђује Оснивач, у складу са законом. 

 
 
8. ЗАШТИТА ИМОВИНЕ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 53. 
Предузеће уређује, спроводи и унапређује безбедност имовине и заштите енергетских објеката Предузећа (оржавање, 

контрола, онемогућавање функционисања, угрожавање, измештање енергетског објекта и др.) у складу са законом, прописима 
Оснивача и актима Предузећа. 
 
9. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Члан 54. 
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и 

да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 
Статутом Предузећа, детаљније се утврђују активности Предузећа ради  заштите животне средине, сагласно закону и 

прописима Оснивача, који регулишу област заштите животне средине. 
 
10. ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА 

 
10.1. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД ПРЕДУЗЕЋА 
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Члан 55. 
Оснивач, у складу са законом и прописима Оснивача, обезбеђује опште, техничке, материјалне и друге услове за развој 

делатности Предузећа. 
10.2. НАДЗОР НАД РАДОМ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 56. 
Оснивач, у складу са законом, прописима Оснивача и актима Предузећа, остварује надзор и контролу над радом Предузећа. 

 
10.3. ПЛАНОВИ РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ 

 
Члан 57. 

Надлежан орган Оснивача доноси планове развоја енергетике којима се утврђују потребе за топлотном енергијом на подручју 
града Ужица, као и услове и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом развоја енергетике и 
Програмом остваривања Стратегије Републике Србије. 
 

10.4. ПОРЕМЕЋАЈ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 58. 
Ближе услове испоруке топлотне енергије, као и мере које се предузимају у случају кад је угрожена сигурност испоруке 

топлотне енергије купцима услед поремећаја у функционисању система за испоруку топлотне енергије доноси надлежни орган 
Оснивача. 

Члан 59. 
Ако дође до поремећаја или прекида у пружању производа и услуга Предузећа, настале услед више силе или других разлога 

које Предузеће није могло да предвиди односно да спречи, или да су настале у случају поремећаја у пословању Предузећа, Оснивач 
може предузети мере, у складу са законом и  прописима Оснивача, ради обезбеђења несметаног функционисања и обављања 
делатности Предузећа. 
 
11. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 
Члан 60. 

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Предузећу, Скупштина града, доноси: 
1. одлуку о организовању Предузећа, 
2. одлуку о снадбевању топлотном енергије, 
3. тарифни систем за обрачун топлотне енергије и услуга, 
4. одлуку о статусним порменама Предузећа, 
5. решење о именовању и разрешењу директора Предузећа 
6. решење о именовању и разрешењу чланова Управног и Надзорног одбора Предузећа, 
7. друге одлуке и акте Предузећа наведене у овој Одлуци, актима Предузећа и у складу са законом. 

 
Члан 61. 

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Предузећу, Скупштина града, даје сагласност на: 
1. одлуке Управног одбора Предузећа, из члана 35 став 2 ове Одлуке, 
2. друге одлуке и акте Предузећа наведене у овој Одлуци, актима Предузећа, у којима је прописано давање сагласности 

Скупштине Града. 
 

Члан 62. 
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Предузећу, Градско веће, даје сагласност на: 

1. одлуке Управног одбора Предузећа, из члана 35 став 3 ове Одлуке, 
2. друге одлуке и акте Предузећа наведене у овој Одлуци и актима Предузећа, у којима је прописано давање 

сагласности Градског већа. 
 

Члан 63. 
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Предузећу, Градоначелник, даје сагласност на одлуке и акте Предузећа у 

складу са законом и прописима Оснивача те на одлуке и акте Предузећа, којима се прописује давање сагласности Градоначелника. 
 

12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 64. 

Предузеће је правни следбеник Јавног комуналног предузећа „Топлота“ Ужице из Ужица. 
 

Члан 65. 
Захтев за упис промена насталих ступањем на снагу ове Одлуке, Предузеће ће поднети надлежном органу који води 

привредне регистре у року од осам дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 66. 
Предузеће је дужно,  надлежном органу Оснивача, поднети захтев за исходовање лиценци за рад и обављање делатности 

Предузећа, у року од 90 дана, од дана примене ове Одлуке. 
 

Члан 67. 
Предузеће је дужно да усклади своју организацију и акте Предузећа у року од годину дана од дана примене ове Одлуке. 
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Члан 68. 
Остала питанја која нису регулисана и питања које треба детаљније регулисати овом Одлуком у складу са законом, 

прописима Оснивача и потребама Предузећа, уређују се актима Предузећа 
Друга питања која нису регулисана овом Одлуком и другим актима Предузећа, а односе се на делатност и пословање 

Предузећа, непосредно ће се  примењивати закон и прописи Оснивача. 
 

Члан 69. 
Предузеће је дужно донети Статут Предузећа у року од 30.дана, од дана примене овое Одлуке. 

 
Члан 70. 

Лица, органи, организације и тела Предузећа, која су именована од стране надлежних органа Оснивача или надлежних органа 
Предузећа, врше и даље своју функцију и обављају поверене или одређене послове и радне задатке у времену на које су именовани 
актом Оснивача или актом Предузећа. 

Члан 71. 
Ова Одлука се примењује наредног дана од дана регистрације Предузећа  у регистар. 

 
Члан 72. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важе: 
• Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Топлота“ Ужице („Службени лист општине Ужице“ број 

2/2005) 
• Измене  Одлуке о организованју Јавног комуналног предузећа „Топлота“ Ужице“ („ Службени лист општине 

Ужице“ број 1/2007). 
Одребе аката из претходног става овог члана, које нису у супротности са одредбама ове одлуке, законом и прописима 

Оснивача, остају на снази.  
 

Члан 73. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 023-36/10, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 

77. На основу члана 145. Закона о енергетици ("Службени гласник РС" број 84/2004), члана 27. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/2000,25/2002,107/2005,108/2005 ), члана 2, 6. и 13.став 1. 
Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 42/1998), члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" број 129/2007), члана 60. тачка 2. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана 
Ужице“ („ Службени лист града Ужица" број 15/10) и члана 41. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица" број 11/2008), 
Скупштина града Ужица, доноси 

О Д Л У К У 
О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

1.1. ПРЕДМЕТ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком о снадбевању топлотном енергијом града Ужица (у даљем тексту: Одлука) прописују се: услови и начин 

снадбевања топлотном енергијом која се користи за грејање стамбеног и пословног простора, услови и начин пружања енергетских 
услуга као и међусобни односи између снабдевача (у даљем тексту: енергетски субјект - снадбевач) и купаца топлотне енергије (у 
даљем тексту: купац). Овом одлуком се такође одређује начин доношења и надлежности за доношење појединачних аката као што су: 
тарифни системи за одређивање цена топлотне енергије и енергетских услуга, одлуке о ценама топлотне енергије и енергетских услуга, 
правила о раду дистрибутивног система као и планови развоја система даљинског грејања. 

 
Члан 2. 

Овом Одлуком се нарочито уређују: планирање и развој система даљинског грејања; снадбевање топлотном енергијом; 
одржавање тoплотне опреме; правила о раду дистрибутивног система; одобрење за прикључење; изградња прикључног топловода и 
топлотне подстанице; прикључење на топловодну мрежу; почетак испоруке топлотне енергије; склапање уговора о снабдевању 
топлотном енергијом; евиденција купаца; снадбевање и квалитет топлотне енергије; мерно место, мерни уређаји и утврђивање 
испоручене количине топлотне енергије; тарифни систем и цене топлотне енергије и услуга; рекламација снабдевања топлотном 
eнергијом; неовлашћено коришћење топлотне енергије; обуставу испоруке топлотне енергије; обавезе енергетског субјекта; обавезе 
купаца; систем обавештавања; надзор; казнене одредбе и прелазне и завршне одредбе. 

 
1.2. ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА 
 



"SLU@BENI LIST" BROJ 15/10 
 

 

136 

Члан 3. 
Поред појмова из Закона о енергетици (у даљем тексту:закон) у овој одлуци и Тарифним системима користе се и појмови са 

следећим значењима: 
• топлотни извори су постројења у којима се производи топлотна енергија односно претварају примарну 

енергију горива у топлотну енергију; 
• дистрибутер је енергетски субјект који врши дистрибуцију и испоруку топлотне енергије и управља 

дистрибутивним системом за испоруку топлотне енергије. Дистрибутер је истовремено и снадбевач купаца топлотном 
енергијом; 

• дистрибутивна мрежа је топловодна мрежа, која представља систем повезаних уређаја и инсталација који 
су намењени дистрибуцији топлотне енергије до купаца; 

• пумпне станице су постројења, која омогућавају проток топле воде кроз топловодну мрежу; 
• примарна топловодна мрежа су топловоди који се употребљавају за повезивање производних извора са 

секундарном топловодном мрежом; 
• секундарна топловодна мрежа су топловоди који иду од примарне топловодне мреже по подручју 

снадбевања до прикључних шахтова или одвајања за појединачног купца; 
• прикључни топловод је топловод који иде од прикључних шахтова или одвајања од топловодне мреже до 

топлотне подстанице, односно појединачног купца; 
• загрејана вода у мрежи даљинског грејања је преносни медиј, којим се преноси топлотна енергија; 
• топлотна подстаница је састављена из прикључне и кућне подстанице и својим радом обезбеђује 

испоруку топлоте у унутрашње топлотне инсталације и уређаје купаца; 
• прикључна подстаница је састављена од запорних, регулационих, сигурносних и мерних елемената; 
• кућна подстаница се састоји од измењивача топлоте, разводних система, регулационих и сигурносних 

уређаја и опреме за расподелу топлотне енергије за различите системе унутрашњих топлотних уређаја; 
• унутрашње топлотне инсталације и уређаји, који се прикључују на кућну подстаницу користе се за 

различите врсте грејања: радијаторско, конвекторско и подно грејање, грејање топлим ваздухом и проветравање, 
климатизацију простора, припрему санитарне топле воде и др; 

• предајно место је по правилу мерно место где један енергетски субјект предаје топлотну енергију другом 
енергетском субјекту, односно купцу; 

• мерно место у топлотној подстаници је место где је постављен мерни уређај за испоруку топлотне 
енергије; 

• обрачунско место је шифра објекта или етажне јединице купца, за које снадбевач испоставља рачун; 
• мерни уређај је топлотно бројило, које непосредно мери испоручену топлотну енергију и основ је за 

обрачунавање испоручене топлотне енергије купцу; 
• делитељ трошкова испоручене топлотне енергије омогућава расподелу трошкова топлотне енергије, која 

је испоручена преко заједничког мерног уређаја (мерача) у заједничкој прикључној подстаници за више купаца. Појединачни 
купци одређују своје уделе (учешћа) у трошковима испоручене топлотне енергије, а збир свих удела мора бити 100%; 

• прикључна снага је називна снага унутрашњих топлотних инсталација и уређаја, а одређена је пројектом за 
градњу односно пројектом изведеног стања; 

• техничка правила о прикључењу на топловодну мрежу су правила која одређују техничке услове за 
пројектовање, изградњу и прикључење топлотних инсталација и опреме на топловодну мрежу, а дефинисана су у Правилима 
о раду дистрибутивног система; 

• измена купчеве топлотне опреме подразумева измену опреме која мења инсталисану снагу или изазива 
промену начина рада топлотне опреме. Ове промене утичу на промену притиска, температуре, протока и преузимање 
топлотне енергије; 

• одобрење за прикључење је писани документ којег издаје дистрибутер, а који се односи на техничке услове 
за израду пројектне документације, изградњу и прикључење топлотних инсталација и опреме; 

• упоредни обрачунски период је период, у којем су постојали услови преузимања топлоте. 
 

2. ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 
 

2.1. ПЛАН РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ 
Члан 4. 

 
Скупштина града Ужица доноси План развоја енергетике за подручје за које је надлежна, којим се утврђују потребе за 

енергијом, као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета, а у складу са Стратегијом развоја енергетике 
Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије. 

Сви енергетски субјекти који учествују у снадбевању купаца енергијом на подручју града Ужица дужни су доставити све 
податке неопходне за израду Плана развоја енергетике. 

План развоја енергетике доноси се на период од шест (6) година и усклађује се са реалним потребама за енергијом и 
енергентима најмање сваке друге године. 

 
2.2. РАЗВОЈ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

 
Члан 5. 

 
Енергетски субјекти који учествују у снадбевању купаца топлотном енергијом дужни су да планирају и спроводе свој план 

развоја који је усклађен са Планом развоја енергетике из члана 4. ове Одлуке. 
Планови развоја топлификационе мреже и гасификационе мреже морају бити међусобно усклађени. 
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Подручја предвиђена за топлификацију, односно гасификацију се дефинишу енергетском картом града Ужица која је 
саставни део Плана развоја из члана 4. ове Одлуке. 

Планови развоја система даљинског грејања су јавни и објављују се у "Службеном  листу града Ужица". 
 

3. СНАДБЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 

3.1. ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Члан 6. 

Енергетске делатности, као делатности од општег интереса, у сектору топлотне енергије у складу са законом су: производња 
топлотне енергије за тарифне купце, дистрибуција топлотне енергије, управљање дистрибутивном мрежом и снадбевање топлотном 
енергијом тарифних купаца. 

Енергетски субјект може отпочети са обављањем енергетске делатности на основу лиценце коју издаје овлашћени орган 
одређен законом. 

Енергетски субјект је обавезан да прибави лиценцу за обављање енергетске делатности из става 2.овог члана,  у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
 

3.2. СНАБДЕВАЊЕ ТАРИФНИХ КУПАЦА 
 

Члан 7. 
Енергетски субјект, који је основао град Ужице, за обављање делатности снабдевања купаца топлотном енергијом је Јавно 

комунално предузеће „Градска топлана Ужице“ из Ужица - предузеће (енергетски субјект) којем је град поверио обављање делатности 
снабдевања топлотном енергијом купаца. Енергетски субјект производи топлотну енергију за потребе купаца, врши дистрибуцију и 
испоруку топлотне енергије купцима, управља дистрибутивним системом и снабдева топлотном енергијом тарифне купце на подручју 
града Ужица, а које је енергетском картом града одређено за топлификацију. 

Енергетски субјект је дужан да енергетске делатности из домена топлотне енергије обавља у складу са актом о оснивању 
(поверавању), овом Одлуком, актима донесеним на основу ове Одлуке и закона. 

Енергетски субјект, као снабдевач тарифних купаца топлотном енергијом, обезбеђује топлотну енергију из сопствених извора 
или купује топлотну енергију од других произвођача о чему закључује годишњи уговор у складу са билансним потребама купаца. 

 
3.3. ОПРЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА 

 
Члан 8. 

Термоенергетска опрема енергетског субјекта коју користи за обављање основне делатности, по правилу су: 
1. топлотни извори, 
2. мерни уређаји за преузету топлотну енергију из производних извора који су у саставу енергетског субјекта, 
3. пумпне станице, 
4. примарна топловодна мрежа, 
5. секундарна топловодна мрежа, 
6. мерни уређаји за испоручену топлотну енергију купцима, у топлотним подстаницама. 

Енергетски субјект и купац писаним уговором међусобно регулишу даље власничке односе као и услове и начин преноса 
права и обавезе на енергетски субјект за управљање и одржавање прикључног топловода и топлотне подстанице, осим мерног уређаја у 
подстаници из става 1. тачка 6. овог члана. 

 
3.4. КУПАЦ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 9. 

Купац топлотне енергије је свако правно лице, скупштина станара-зграде и физичко лице, којем енергетски субјект на основу 
писаног уговора испоручује топлотну енергију. 

  
3.5. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ОПРЕМА КУПЦА 

 
Члан 10. 

Термоенергетска опрема купаца, по правилу је: 
1. прикључни топловод, 
2. топлотна подстаница, која се састоји од:  примарног и секундарног дела односно прикључне и кућне 

подстанице, 
3. унутрашње топлотне инсталације и уређаји, 
4. индивидуални (унутрашњи) регулатори и мерачи топлоте (делитељи). 

Купац склапа са енергетским субјектом писани уговор са којим на енергетски субјект преноси право и обавезу за управљање 
и одржавање прикључног топловода и топлотне подстанице и регулише будуће власничке односе над овом опремом. 

 
4. ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ 

 
4.1. ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ 

 
Члан 11. 

Енергетски субјект може да врши изградњу својих нових производних и дистрибутивних капацитета а у складу са 
финансијским могућностима и усвојеним Планом развоја енергетике града Ужица, а након добијања енергетске дозволе.  
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Енергетски субјект је дужан да своје производне капацитете одржава у исправном стању, да обезбеди њихову сталну 
погонску и функционалну способност и безбедно коришћење у складу са техничким и другим прописима и стандардима, њихову 
безбедност и услове заштите животне средине уређене законом и другим прописима. 

 
 

4.2. ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ 
Члан 12. 

Енергетски субјект, као дистрибутер топлотне енергије, одговоран је за одржавање и функционисање дистрибутивног 
система усклађеног са потребама постојећих купаца на подручју за које је задужен за испоруку и снадбевање топлотном енергијом. 

 
 

4.3. ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОД И ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА 
 

Члан 13. 
Управљање прикључним топловодом и топлотном подстаницом, односно дефинисаним параметрима, као саставним 

деловима јединственог система даљинског грејања, обавља енергетски субјект. 
Проверавање исправности и тачност рада, као и одржавање мерних уређаја  и опреме у топлотној подстаници за мерење 

испоручене количине топлотне енергије врши енергетски субјект. 
За одржавање кућне подстанице, изузимајући грејна тела са припадајућом арматуром индивидуалне (унутрашње) регулаторе 

и мераче топлоте (делитеље) као и унутрашње кућне инсталације одговоран је енергетски субјект. 
Енергетски субјект поседујe кључ који омогућава енергетском субјекту несметан приступ топлотној подстаници купца у било 

које време. 
 

4.4. УНУТРАШЊА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ОПРЕМА КУПЦА 
 

Члан 14. 
Купац је одговоран за одржавање своје унутрашње топлотне инсталације и опреме у технички и функционално исправном 

стању како не би угрозио функционалност кућне подстанице. 
Купац може по сопственој вољи са енергетским субјектом или са другим лицем склопити посебан уговор о одржавању своје 

унутрашње термоенергетске опреме. 
 

5. ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 
 

Члан 15. 
Енергетски субјект, као оператор дистрибутивног система, доноси Правила о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: 

Правила о раду ), уз прибављену сагласност Градског већа града Ужица. 
Правилима рада утврђују се нарочито: технички услови за прикључење будућих купаца на систем даљинског грејања; 

технички и други услови за безбедан рад дистрибутивног система и за обезбеђивање поузданог и континуираног снадбевања купаца 
топлотном енергијом; поступци у кризним ситуацијама; функционални захтеви и класа тачности мерних уређаја; место и начин мерења 
испоручене топлотне енергије. 

Правила о раду су јавна и објављују се у "Службеном листу града Ужица". 
 

6. ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 

6.1. ЕНЕРГЕРСКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗГРАДЊУ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 

Члан 16. 
Инвеститор који планира изградњу и прикључење новог објекта – топлотних подстаница и унутрашње топлотне инсталације 

и уређаја на дистрибутивну мрежу, односно жели да изврши измене на већ прикљученој термоенергетској опреми, а које за последицу 
могу имати измену прикључне снаге или промену начина рада дужан је да од енергетског субјекта прибави  техничке услове за 
пројектовање термотехничких инсталација за објекат, енергетску сагласност и  одобрење за прикључење  објекта (у даљем тексту: 
одобрење), ако законом није другачије регулисано. 

 
6.2. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА 

 
Члан 17. 

Захтев за издавање одобрења подноси се на обрасцу енергетског субјекта и, нарочито, садржи податке о: 
1. власнику и инвеститору објекта (фирма и седиште, односно име, презиме адреса, као друге податаке по 

захтеву енергетског субјекта), 
2. објекту за који се тражи одобрење (врста, намена објекта, локација и др.), 
3. времену прикључења, 
4. предвиђеној инсталисаној снази. као и о номиналном радном притиску, температури и протоку који је 

потребно обезбедити на прикључку објекта (ако су у питању специфични захтеви), 
5. намени коришћења топлотне енергије, 
6. предвиђеној минималној и максималној часовној и дневној потрошњи топлотне енергије и укупној 

годишњој потрошњи са месечном динамиком (ако су у питању специфични захтеви), 
7. техничким карактеристикама објекта инвеститора са посебним нагласком на начин предаје топлотне 

енергије (радијаторско, калориферско и др.) 
Члан 18. 
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У зависности од врсте захтева инвеститора за прикључење енергетски субјект може да захтева доставу и неких од следећих 
докумената: 

1. за добијање локацијског одобрења: 
a) ситуацију објекта са уцртаним предвиђеним прикључним топловодом и локацијом топлотне подстанице, 
b) процену прикључне снаге објекта, 

2. за добијање одобрења за градњу: 
a) локацијску дозволу са локацијском документацијом или потврду, да локацијска дозвола није потребна, 
b) пројект за добијање грађевинске дозволе (ПГД) или пројект за извођење (ПЗИ) унутрашње топлотне 

опреме (радијаторско грејање, грејање топлим ваздухом, климатизација, и слично), топлотне подстанице (пројекти 
машинских и електро инсталација) и прикључног топловода, 

c) измене наведених пројеката ради контроле да ли су у складу са издатим одобрењима, 
3. за добијање употребне дозволе 

a) записник о техничкој и функционалној исправности топлотне подстанице (пробни рад) који је потписан од 
стране инвеститора и енергетског субјекта, 

b) изјава извођача радова о техничкој и функционалној исправности унутрашњих топлотних инсталација и 
опреме, 

c) пројекти изведених радова (ПИР) или изјаву да није било одступања од приложених пројеката за извођење 
(ПЗИ), 

d) атесте и гаранцијске листове за сву опрему, која је уграђена у топлотној подстаници, 
e) геодетски снимак прикључног топловода за катастар подземних инсталација, 
f) доказ о власништву за објекат или део објекта (извод из земљишних књига или неки други оверен доказ), 
g) сагласност власника објекта или дела објекта за прикључење. 

Поред набројаних докумената, енергетски субјект може тражити и неке друге потребне документе у складу са законом . 
 

Члан 19. 
Енергетски субјект је дужан дати инвеститору писмено одобрење, ако су захтеви у молби за одобрење усклађени с условима 

из Правила о раду дистрибутивног система за прикључење на топловодну мрежу и ако то дозвољавају могућности опреме (постројења) 
енергетског субјекта као и економичност снадбевања топлотном енергијом. 

Ако енергетски субјект одбије издавање одобрења, мора навести разлоге одбијања. 
 

6.3. РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ 
Члан 20. 

Енергетски субјект (дистрибутер) је дужан да у року од 30. дана по пријему писменог захтева инвеститора из члана 17. ове 
Одлуке изда решење о траженом одобрењу. 

Решењем о одобрењу се дефинишу услови пројектовања и изградње инвеститорове термоенергетске опреме, а нарочито: 
место и начин прикључења, услови и начин изградње прикључног топловода, топлотне подстанице и унутрашњих инвеститорових 
инсталација и опреме, као и место и начин мерења преузете топлотне енергије, рок прикључења и трошкови прикључења. 

Решење о одобрењу прикључења издаје се под условом да су сви уређаји и инсталације објекта који се прикључује 
испуњавају услове прописане законом техничким стандардима и другим прописима којима се уређују услови и начин експлоатације . 

Против решења из става 1. овог члана може се поднети жалба директору енергетског субјекта. 
Услови пројектовања и изградње морају бити у складу са техничким правилима за прикључење на топловодну мрежу. 
Одлука директора енергетског субјекта по жалби је коначна и против ње се може покренути управни спор. 
 

7. ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ 
 

Члан 21. 
Инвеститорову опрему може уградити само стручно оспособљени и овлашћени извођач сходно Закону о планирању и 

изградњи објекта и са поседовањем одговарајуће лиценце. Опрема се може уграђивати, распоређивати и мењати само по одредбама ове 
Одлуке, према техничким услова за прикључење на топловодну мрежу и уз сагласност енергетског субјекта. 

 
Члан 22. 

Начин прикључења, изглед прикључног топловода и место прикључења на мрежу дато је у пројекту и њега одређује 
енергетски субјект. 

Поступак прикључења на мрежу изводи се искључиво под надзором енергетског субјекта. 
 

Члан 23. 
Енергетски субјект врши стручни надзор код изградње прикључног топловода и топлотне подстанице, а у циљу праћења 

придржавања свих техничких услова из одобрења о прикључењу, од стране инвеститора. Инвеститор је дужан пријавити писаним 
путем енергетском субјекту почетак изградње прикључног топловода и топлотне подстанице најкасније 7. дана пре почетка радова. 

 
Члан 24. 

Инвеститор се унапред саглашава и обавезује да енергетски субјект/дистрибутер може на његов прикључни топловод , у 
случају да то капацитет опреме дозвољава, прикључити и другог купца. 

 
Члан 25. 

Инвеститор се унапред саглашава да на својој непокретности енергетском субјекту/дистрибутеру дозволи и омогући приступ, 
уколико  је то потребно за извођење прикључка за потребе његовог или суседног објекта, а уз услов правичне надокнаде и враћања 
земљишта у претходно стање у складу са важећим законским прописима. 

 
8. ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТОПЛОВОДНУ МРЕЖУ 
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Члан 26. 

Одобрење за издавање употребне дозволе за топлотну опрему инвеститора издаје енергетски субјект на основу 
инвеститоровог захтева. Захтев за издавање одобрења садржи: 

1. пројект изведених радова или изјаву да није било одступања од приложених пројеката за извођење, 
2. потврду о упису прикључног топловода у катастар подземних инсталација, 
3. записнике о испитивањима, одговарајуће пробе и снимања. 

Члан 27. 
Енергетски субјект је дужан да прикључи објекат купца на топловодну мрежу у року од 15. дана од дана закључивања уговора 

о продаји топлотне енерегије под условом да је купац испунио обавезе утврђене одобрењем за прикључење, као и да објект купца 
испуњава све техничке и друге прописане услове. 

Трошкове прикључка из предходног става ове одлуке сноси подносилац захтева за прикључење на систем даљинског грејања. 
Трошкови прикључка утврђују се посебним актом који доноси енергетски субјект уз сагласност Градског већа града Ужица. 
Инвеститорова топлотна опрема се сме прикључити на топловодну мрежу само уз присутност енергетског субјекта и 

инвеститора. Исто важи и за све радове на изменама на инвеститоровој топловодној опреми, које могу изазвати промену начина рада 
или промену прикључне снаге. 

 
9. ПОЧЕТАК ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 28. 

По завршеној уградњи топлотних инсталација морају бити извршена сва потребна пробна испитивања и сачињене све изјаве и 
записници о пробним испитивањима. 

Ако инвеститор не уважи примедбе и захтеве енергетског субјекта у вези са недостацима и одступањима од важећих 
прописаних техничких услова, а која су констатована приликом пробног рада, енергетски субјект може обуставити испоруку топлотне 
енергије све док се његови захтеви не испуне. 

Члан 29. 
Када се из неких разлога, а који нису везани за опрему енергетског субјекта или инвеститора, не може добити и приложити 

употребна дозвола, на основу инвеститоровог захтева може започети пробни рад инвеститорове термоенергетске опреме. Ово је 
могуће само ако се тиме не проузрокује штета за енергетски субјект. 

У случају потребе за прикључење привремених објеката, градилишта, као и објеката за које је одобрен пробни рад у складу са 
посебним законом може се издати одобрење за привремено прикључење објекта. 

Услови, начин и поступак одобрења за привремено прикључење и испоруку топлотне енергије су исти као и у редовном 
поступку, односно у складу са одредбама ове Одлуке. 

Члан 30. 
Енергетски субјект почиње са испоруком топлотне енергије након што су испуњени сви услови из издатих одобрења и 

уговора.  
Енергетски субјект и инвеститор записником о техничком пријему потврђују почетак испоруке топлотне енергије. Саставни 

део техничког пријема и почетка испоруке топлотне енергије су и изјаве инвеститора да је опрема уграђена по пројектној 
документацији и записник да је извршена регулација кућних инсталација. 

 
Члан 31. 

Енергетски субјект по прикључењу купца на систем централног грејања , не преузима одговорност за правилан рад и 
исправност исте , осим ако је склопљен уговор о одржавању теремоенергетских инсталација између енергетског субјекта и купца. 

 
Члан 32. 

У складу са стратешким опредељењима Републике Србије о рационалној потрошњи топлотне енергије и снабдевању купаца 
истом, мора се водити рачуна о заштити животне средине. 

 
10. СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ И ИСКЉУЧЕЊЕ 

 
Члан 33. 

Уговор о продаји топлотне енергије између енергетског субјекта и купца склапа се у писменој форми и то пре прикључења 
објекта купца на дистрибутивну мрежу 

Уколико уговор о продаји топлотне енергије није склопљен у писменој форми, сматра се, да је уговорни однос између 
енергетског субјекта и купца настао даном почетка испоруке топлотне енергије или даном промене купца (датум овере купопродајног 
уговора код суда). У овом случају су енергетски субјект и купац топлотне енергије недвосмислено одговорни за настале обавезе 
снабдевања топлотном енергијом у складу са одредбама ове Одлуке. 

Енергетски субјект није дужан испоручивати топлотну енергију, уколико купац одбије закључивање писаног уговора о 
продаји топлотне енергије. 

Члан 34. 
Уговор о продаји топлотне енегије садржи: 

1. податке о купцу, 
2. адресу предајног места, 
3. прикључну снагу, 
4. прописана температура у просторијама купца, 
5. време прикључења, 
6. трајање уговора, 
7. обавезе купца, 
8. обавезе енергетског субјекта, 
9. увршћеност у тарифни систем за преузимање топлотне eнергије, 
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10. начин плаћања рачуна, 
11. деловник трошкова испоручене топлотне енергије, ако је заједничко предајно 
место, 
12. права и обавезе у случају привремене обуставе, 
13. права и обавезе у случају неизмирења обавеза купца 
14. услови искључења 
15. друге специфичности уговорних односа, које нису дефинисане одредбама Одлуке или Тарифног система. 

Члан 35. 
Уговор о продаји топлотне енергије се закључује на неодређено време, осим ако се енергетски субјект и купац не договоре 

другачије. 
Купац може писмено поднети захтев за отказ уговора о продаји топлотне енергије.  
О захтеву за отказ уговора о продаји топлотне енергије одлуку доноси енергетски субјект а захтев се може уважити 

искључиво ако се купац налази у самосталном (издвојеном) објекту. 
Може се отказати уговор и купцу у објектима са више купаца у колико прихвати у форми уговора трајно искључење грејних 

тела и плаћа услугу грејања у износу од 30% од пуне накнаде за испоручену топлотну енергију, и ако прибави писану сагласност 
осталих купаца који се греју са исте подстанице (исто мерно место)  

Отказ од стране корисника може се поднети на крају грејне сезоне за наредну сезону. 
Изузетно се може отказати коришћење топлотне енергије уколико корисник пружи доказ да из оправданих разлога не 

користи стамбени, односно пословни простор или да не жели да користи услуге грејања а да за то постоје техничке могућности за 
искључење. 

Искључење се врши у целом грејаном простору, а не појединачно по просторијама. 
Уколико Енергетски субјект прихвати захтев за раскид уговора, сачињава се коначни обрачун трошкова који се испоставља 

купцу у року од 15. дана од дана доношења одлуке о отказу уговора. 
Ако на једном предајном месту топлотну енергију преузима више купаца, отказ важи само, ако су сви купци писмено 

отказали уговор, уколико постоје техничке могућности. 
Купац који је искључен са система даљинског грејања дужан је да омогући енергетском субјекту приступ стану ради контроле 

искљученог прикључка. 
Сагласност за контролу искљученог прикључка саставни је део уговора о продаји топлотне енергије. 
Уколико се купац топлотне енергије поново одлучи за снадбевање топлотном енергијом на истом предајном месту, у року 

који је краћи од 12. месеци од претходног искључења, мора пре поновног укључења отклонити све недостатке због којих је био 
искључен, као и измирити све фиксне трошкове снадбевања, које би плаћао, да му је топлотна енергија била непрекидно испоручивана. 

Уколико је купац искључен са система даљинског грејања дуже од 12 месеци, за ново прикључење плаћа све трошкове 
прикључења као и нови купац. 

Члан 36. 
Купци са заједничким предајним местом морају енергетском субјекту пре склапања уговора о продаји топлотне енергије 

приложити споразумно сачињен деловник трошкова (кључ за расподелу утрошене количине топлоте), који је саставни део уговора о 
продаји топлотне енергије. 

У деловнику трошкова се одређује удео трошкова снадбевања топлотном енергијом сваког појединачног купца, при чему 
збир свих делова мора бити 100 процената. Топлотна енергија утрошена за загревање заједничких просторија се обрачунава свим 
купцима у складу са деловником трошкова. 

Деловник трошкова се може прихватити само уз писмену сагласност свих купаца и примењује се са првим следећим 
обрачунским периодом. 

Деловник трошкова мора бити израђен и достављен у складу са упутством енергетског субјекта . 
Ако купци енергетском субјекту не приложе деловник трошкова из претходног става, енергетски субјект обрачунава 

појединачне купчеве трошкове снадбевања топлотном енергијом по подацима деловника, који му стоје на располагању, ако тих 
података нема, онда сразмерно површини објекта који се греје. 

Члан 37. 
Купац је дужан да писмено обавести енергетски субјект у року од 15 дана о статусним и власничким променама, као и о 

другим променама (закуп,пословна сарадња и сл) које утичу на односе између енергетског субјекта и купца. Купац је дужан доставити 
обавештење о свим променама адресе за достављање рачуна, те обезбедити да његов правни наследник ступи у постојећи уговор о 
продаји топлотне енергије. 

Обавештење садржи: 
1. име, презиме, ЈМБ и адресу дотадашњег купца за стамбени простор, 
назив правног лица, седиштен и ПИБ за пословни простор 
2. име, презиме, JMB и адреса новог купца за стамбени простор, 
3. назив правног лица, седиштен и ПИБ за пословни простор  
4. приложен доказ о преносу власничког права или неког другог правног односа (закупа и сл) 
5. број и адресу обрачунског места, 
6. потписану изјаву новог купца на обрасцу енергетског субјекта, да ступа у већ склопљене уговорне односе о 

продаји топлотне енергије. 
Одлука о измени података купца доноси се и важи искључиво за период од дана достављања енергетском субјекту. 
До пријема попуњеног обавештења, за све обавезе из уговора о продаји топлотне енергије, одговоран је дотадашњи купац. 
 

11.  ЕВИДЕНЦИЈА КУПАЦА 
Члан 38. 

За потребе пословања с купцима енергетски субјект води и ажурира евиденцију купаца. 
Евиденција купаца, која се односи на физичка лица, садржи следеће податке: 

1. име, презиме, ЈМБ и адресу, 
2. податке о запослењу. 
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Евиденција купаца, која се односи на правна лица, укључујући и скупштину зграде и самосталне предузетнике, садржи 
појединачно следеће податке: 

1. фирма, назив правног лица, име и презиме овлашћеног лица 
2. адреса седишта, 
3. адреса објекта за испоруку топлотне енергије, 
4. број текућег рачуна и назив банке 
5. порески број, 
6. матични број. 

12. СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 39. 
Енергетски субјект испоручује купцу топлотну енергију и обезбеђује му на предајном месту (на мерном уређају у топлотној 

подстаници) потребну количину топлотне енергије. Ова топлотна енергије предвиђена пројектом је гаранција за рад унутрашњих 
топлотних уређаја а самим тим и грејања просторија. 

Члан 40. 
Енергетски субјект је дужан купцу испоручивати топлотну енергију за грејање простора у току грејне сезоне, ако међусобним 

уговором није другачије одређено. 
Члан 41. 

Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла наредне године. Изузетно у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. 
априла до 1. маја објекти ће се грејати у случају јачих захлађења. Под јачим захлађењем се сматрају временски услови када се просечна 
температура спусти испод 12 степени мерена у току претходног дана од 9 до 16 сати. 

 
Члан 42. 

У току грејне сезоне грејни дан траје по правилу од 06,00 до 21,00 час, а суботом, недељом и празником од 07,00 до 21,00 час 
и у том периоду одржавају се прописане температуре грејаног простора. 

Енергетски субјекат је дужан да постиже и одржава у стамбеним и пословним просторијама тарифних купаца следеће 
температуре под условом да су кућне грејне инсталације тарифног купца исправне: 

Стамбене просторије 
1. дневне просторије, спаваће собе, и кухиње  20ºС 
2. тоалет (посебан)      15ºС 
3. купатила (посебна и са тоалетом)    22ºС 
4. атељеи       20ºС 

Пословне просторије 
1. канцеларије      20ºС 
2. тоалет       15ºС 
3. ходници и комуникације     18ºС 
4. остале пословне просторије се греју према намени и нормативима који се примењују за посебне намене са 

дозвољеним одступањем од ±2 ºC, уколико законом или међусобним уговором није другачије одређено. 
Утврђивање загрејаности стамбених, односно пословних просторија купаца утврђује се мерењем температуре на висини од 

1.5м. у средишњем делу просторија. 
Када измерене температуре у стамбеним или пословним просторијама износе 12ºС и ниже, тарифни купац не плаћа 

испоручену топлотну енергију за време трајања наведених околности, а за све остале температуре које су испод температура 
прописаних чланом 42.став 2 ове одлуке, цена се умањује за по 3% за сваки степен. Одредбе овог става примењују се под условом да су 
кућне грејне инсталације тарифног купца исправне, односно да узрок неквалитетног грејања није недостатак на кућним грејним 
инсталацијама. 

При изузетно ниским спољним температурам  -12 ºС и нижа, у циљу техничко технолошке заштите система и обезбеђиванја 
прописаних температура, енергетски субјект може продужити грејни дан, при том водећи рачуна о рационалној потрошњи топлотне 
енергије. 

Енргетски субјект може у току грејног дана прекинути испоруку топлотне енергије услед повољне спољне температуре под 
условом да се одржавају прописане температуре из ове одлуке. 

У времену између 31. децембра и 1. јануара испорука топлотне енергије се не прекида, a између 6. и 7. јануара и између 13. и 
14. јануара, испорука топлотне енергије се врши до 24 сата. 

Члан 43. 
У периоду од 1. до 10. октобра произвођач и дистрибутер топлотне енергије су дужни да изврше пробу функционалности 

топлотних извора, нових и ремонтованих постројења дистрибутивног система. О распореду вршења проба благовремено ће обавестити 
купце, извођаче радова и друга заинтересована лица преко средстава јавног информисања. 

 
Члан 44. 

Уколико се у складу са дугорочним развојем снабдевања града топлотном енергијом услови снадбевања толико промене, да 
су потребне измене, преправке или замене на топлотној опреми енергетског субјекта и купца, све тошкове који настану у овом случају 
сноси енергетски субјект за своју термоенергетску опрему, а купац све трошкове за своју топлотну опрему. 

Ако купац изврши поправку своје опреме или ако поправка није извршена правовремено и није временски усклађена са 
радовима на термоенргетској опреми енергетског субјекта, енергетски субјект му није дужан испоручивати топлотну енергију, све док 
се не испуне сви услови за поуздан и правилан рад његове опреме у новим условима. 

 
13. МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 45. 
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Прво постављање мерног уређаја на мерно место у прикључној подстаници врши инвеститор-купац о свом трошку а уз 
надзор и техничко дефинисање мерног уређаја које одређује енергетски субјект у складу са техничким правилима . Мерни уређај мора 
имати атест и сертификат о баждарењу у складу са важећим прописима. 

 
Члан 46. 

Све радове у вези са поправком и заменом неисправних мерних уређаја после гарантног рока (топлотна бројила и водомери), 
обавља енергетски субјект или овлашћено лице кога он ангажује а о трошку енергетског субјекта. 

 
Члан 47. 

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

Члан 48. 
Испоручена количина топлотне енергије се мери непосредно, посредно или одређује, ако је топлотни бројач покварен, са 

обрачуном за упоредни обрачунски период. 
Члан 49. 

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

 
Члан 50. 

За период, када је мерни уређај неисправан, а врши се испорука топлотне енергије, одређује се испоручена количина на 
основу потрошње у упоредном обрачунском периоду, када су мерни уређај исправно радили. 

Упоредни обрачунски период одређује енергетски субјект. 
 

Члан 51. 
У случају квара мерних уређаја или оштећења пломбе, накнада за испоручену топлотну енергију се обрачунава према 

потрошњи топлотне енергије у претходном месецу у коме је мерни уређај исправно радио, кориговано за утицај спољних температура, 
време испоруке топлотне енергије и то од момента последњег очитавања мерног уређаја па све до отклањања квара на мерном уређају. 

 
Члан 52. 

Податке са мерних уређаја у прикључној подстаници очитава енергетски субјект. 
 

Члан 53. 
Купац мора енергетском субјекту омогућити приступ до мерних уређаја у прикључној подстаници ради очитавања и надзора 

уређаја, прописаних законом и подзаконским актима као и овом Одлуком. 
У случају да енерегетски субјект и поред упозорења и обавештења купца, није могао да изврши мерење у прикључној 

подстаници, купац је дужан да енергетском субјекту достави правилно очитано стање мерних уређаја у достављеном року и на начин 
како то одреди енергетски субјект. Ако купац не достави стање мерних уређаја, енергетски субјект ће му обрачунати испоруку 
количине топлотне енергије у односу на упоредни обрачунски период у складу са одредбама члана 51. ове Одлуке . 

 
Члан 54. 

Редовне прегледе, овере и замене мерних уређаја (топлотног бројилa на мерном месту у прикључној подстаници) у складу са 
прописима и без посебне месечне надокнаде за одржавање мерних уређаја врши енергетски субјект. 

Енергетски субјект и купац имају и поред редовних прегледа из претходног става овог члана, право провере тачности мерних 
уређаја. Ако се при контролном прегледу установи веће одступање мерних уређаја, од допуштеног, трошкове провере сноси 
енергетски субјект, у супротном, онај ко је преглед захтевао. 

Ако провера мерних уређаја покаже њихово веће одступање, од оног које дозвољавају важећи прописи, рачуна се да је мерни 
уређај неисправан, па се за тај временски период обрачунава количина испоручене топлотне енергије по 51. члану ове Одлуке. 

 
14. ТАРИФНИ СИСТЕМИ И ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА 

 
Члан 55. 

Тарифним системом уређују се елементи за обрачун и начин обрачуна топлотне енергије тарифним купцима, као и елементи 
за обрачун и начин обрачуна извршених услуга за потребе корисника. 

Тарифни елементи за обрачун топлотне енергија и услуга садрже оправдане трошкове пословања који чине трошкови рада, 
амортизације, одржавања, изградње, реконструкције и модернизације објеката, осигурања, горива, заштите животне средине и друге 
трошкове пословања којима се обезбеђује одговарајућа стопа и рок повраћаја средстава од извршених инвестиција. 

Елементи тарифног система исказују се у тарифним ставовима на основу којих се врши обрачун преузете енергије, односно 
извршених услуга у обављању енергетских делатности за обрачунски период. 

Тарифним системом се могу одредити различити тарифни ставови, зависно од количине и врсте преузете енергије, снаге и 
других карактеристика преузете енергије, сезонске и дневне динамике потрошње, места преузимања и начина мерења. 

 
Члан 56. 

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

 
Члан 57. 

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

Члан 58. 
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Тарифне системе за обрачун испоручене топлотне енергије, односно извршених услуга обављања енергетских делатности, 
доноси Скупштина града Ужица, на предлог Градског већа града Ужица. 

 
Члан 59. 

Цене топлотне енергије су слободне или регулисане.  
Цене топлотне енергије за квалификоване купце су слободне и утврђују се уговором који закључују квалификовани купац и 

снадбевач. Квалификовани купац је дефинисан законом о енергетици. 
Цене по којима се топлотна енергија испоручује тарифним купцима и цене услуга дистрибуције топлотне енергије су 

регулисане. 
Цене, као и корекције цена, по којима се топлотна енергија испоручује тарифним купцима утврђује Управни одбор 

енергетског субјекта својом одлуком, уз примену Тарифног система за обрачун топлотне енергије и услуга. 
Оснивач – Градско веће града Ужица, даје сагласност на одлуку о ценама, из става 4. овог члана. 

15. РЕКЛАМАЦИЈЕ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 

Члан 60. 
Квалитет испоручене топлотне енергије на месту преузимања (прикључна подстаница) може рекламирати купац, односно 

заступник купца у зградама са више станова. 
Поред квалитета испоручене топлотне енергије такође се може рекламирати: 

1. обрачун топлотне енергије, 
2. друге услуге до прикључног блок вентила кућне подстанице. 

 
Члан 61. 

Рекламације на испостављени рачун или обрачун за испоручену топлотну енергију односно услуге, које је обављао 
енергетски субјект на основу ове Одлуке, односно по уговору са купцем, прихвата енергетски субјект само у писаној форми, у року од 
30 дана од пријема рачуна или обрачуна. 

Приговор на испостављени рачун или обрачун не одлаже плаћање рачуна односно обрачуна за неспорни део. 
 

Члан 62. 
Купац може рекламирати и не одржавање температуре у грејном простору за време грејне сезоне и у току грејног дана, 

уколико у топлотној подстаници нису обезбеђени технички услови (мерни и регулациони системи) за уредну контролу квалитета 
снабдевања. 

Оправданост рекламације се утврђује стандардним методама и процедурама мерења. 
Оправдане рекламације прихвата енергетски субјект сразмерно времену њиховог трајања. 
Не прихватају се одбици на рачун неиспоручене топлотне енергије за време које је краће од једног дана. 
 

Члан 63. 
Купац има право да захтева у случају техничких или других сметњи у испоруци топлотне енергије, а за које је одговоран 

енергетски субјект, да се сметње отклоне у року од 24 часа, а најдуже два дана од дана пријема обавештења о сметњи. 
Трошкове енергетског субјекта проистекле из интервенције по рекламацијама (излазак на терен, мерења, експертизе и сл.) 

сноси енергетски субјект у случају оправдане рекламације (недовољно снадбевање и сметње на топлотној опреми ) односно купац у 
случају неоправдане рекламације или немогућности преузимања потребне количине топлотне енергије због квара, односно сметњи на 
купчевој топлотној опреми. 

Трошкове неоправдане рекламације сноси купац у складу са Ценовником енергетског субјекта. 
 

16. НЕОВЛАШЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 64. 
Забрањено је самовласно прикључивање и искључење објеката, уређаја или инсталација на транспортни или дистрибутивни 

систем топлотне енергије, као и смањење или повећање загревних површина грејних тела без одобрења енергетског субјекта.  
Забрањено је коришћење топлотне енергије мимо мерних уређаја (где је успостављен систем мерења потрошње топлотне 

енергије) или мимо услова утврђених уговором о продаји топлотне енергије. 
Ако потрошач преузима топлотну енергију без сагласности енергетског субјекта или ако утиче на мерне уређаје на штету 

енергетског субјекта, енергетски субјект је овлашћен да потрошену топлотну енергију обрачуна у складу са чланом 51. ове Одлуке и са 
урачунавањем највишег фактора преузимања топлоте. 

Члан 65. 
Ако трајање неовлашћеног преузимања топлотне енергије није могуће тачно одредити, неоправдано преузимање топлотне 

енергије се зарачунава за 12 месеци уназад од дана када је енергетски субјект утврдио неовлашћено преузиманје. 
 

Члан 66. 
Потрошач је дужан енергетском субјекту платити све трошкове и сву штету, коју је произвео неовлашћеним преузимањем 

топлотне енергије. 
Члан 67. 

Ако купац добије одобрење за градњу и решење о одобрењу прикључења објекта и прикључи своје топлотне уређаје на 
систем без присуства енергетског субјекта, коме се благовремено обратио, купац може сам саставити записник о почетку рада са 
датумом који је на тај начин било могуће установити, односно датумом који је навео купац у захтеву. 

Енергетски субјект у том случају излази на лице места и врши контролу прикључења купца, обрачунава прикључну снагу из 
одобрења, а остале купце на истом предајном месту обавештава о додатном прикључењу, ради уређивања уговорног односа. 

 
17. ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
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Члан 68. 
Енергетски субјект ће обуставити испоруку топлотне енергије купцу уколико купац својом опремом уноси сметње у испоруци 

топлотне енергије или се не придржава одредби уговора о продаји топлотне енергије, а у складу са одредбама ове Одлуке. 
Пре обуставе испоруке топлотне енергије купцу мора бити достављена писмена опомена у којој је одређен рок за отклањање 

уочених неправилности и недостатака. 
Рок из претходног става не може бити краћи од три дана од достављања опомене. 
 

Члан 69. 
Енергетски субјект ће обуставити испоруку топлотне енергије купцу након опомене (допис, дневна гласила, радио) : 

1. због одржавања односно отклањања сметњи у раду на сопственој топлотној опреми, 
2. због проширења мреже, 
3. ако купац оштети своју или опрему енергетског субјекта тако, да је угрожен рад дистрибутивног система и 

ако омета снадбевање топлотном енергијом других купаца 
4. ако купац одузима топлотну енергију без сагласности енергетског субјекта, 
5. ако купац не одржава своју термоенерегтску опрему тако, да обезбеђује неометан рад односно снадбевање 

топлотном енергијом, 
6. ако купац не омогући енергетском субјекту сигуран приступ и рад у простору у коме је купчева 

термоенергетска опрема,  
7. ако купац писмено не обавести енергетски субјект о власничким, статусним и другим променама, које 

утичу на односе између купца и енергетског субјекта, 
8. ако купац препродаје топлоту без сагласности енергетског субјекта, 
9. ако купац не плаћа испоручену топлотну енергију два месеца узастопно или не измири друге доспеле 

обавезе према енергетском субјекту, 
10. ако купац у року, којег одреди енергетски субјект, не склопи писмени уговор о продаји топлотне енергије. 

 
Члан 70. 

Енергетски субјект такође обуставља ипоруку топлотне енергије и без претходног обавештавања: 
1. ако купац одстрани жиг са мерних или регулационих уређаја у прикључној подстаници, 
2. ако купац узима загрејану воду из дистрибутивне мреже, 
3. ако термоенергетска опрема енергетског субјекта угрожава околину, 
4. ако због квара топлотног извора или транспортне опреме купац не уважава упутство о ограничењу 

преузимања топлотне енергије, 
5. код самовласног прикључења купца, 
6. ако купац користи топлотну енргију без или мимо мерних уређаја или мимо одобрених услова, 
7. који користи топлотну енергију самовласно и без одобрења енергетског субјекта (уградња циркулационих 

пумпи,испуштање топле воде) 
Члан 71. 

Поновна испорука топлотне енергије по обустави почеће кад се отклоне разлози за обуставу и кад се енергетском субјекту 
измире сви настали трошкови. 

 
18. ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА 

Члан 72. 
Енергетски субјект је дужан да: 

1. снадбева купца топлотном енергијом у количини прописаној уговором о продаји топлотне енергије, 
2. обавештава купца о планираним обуставама испоруке топлотне енергије у средствима јавног 

информисања, 
3. по изливу загрејане воде у купчевој прикључној подстаници, искључи прикључну подстаницу са 

топловодне мреже, 
4. организује дежурну службу за пријем рекламација и благовремено интервенисање у случају кварова на 

својој опреми и по рекламацијама купаца, 
5. обавештава купце о стању дистрибутивног система и плановима његовог развоја, укупној потрошњи и 

динамици потрошње топлотне енергије, ценама и променама цене топлотне енергије и услуга и другим елементима од 
интереса за купце, 

6. осавремењава системе мерења. 
Члан 73. 

Енергетски субјект има право проверавања и постављања регулационе опреме у прикључној подстаници, да би се испунили 
радни услови, који произилазе из пројектне документације купчеве термоенергетске опреме и уговора о снадбевању топлотном 
енергијом као и техничким условима за прикључење на топловодну мрежу а у циљу рационалније потрошње топлотне енргије . 

 
19. ОБАВЕЗЕ КУПАЦА 

Члан 74. 
Купац је дужан да: 

1. одговара за нормално руковање (рад) и одржавање своје термоенергетске опреме, 
2. не мења постављене параметре ( протоке и температуре) на опреми у топлотној подстаници, 
3. не мења без писмене сагласности енергетског субјекта своју термоенергетску опрему, која би могла  

  проузроковати промене рада његове термоенергетске опреме, 
4. да омогући енергетском субјекту приступ у сваком тренутку у термичкој подстници, 
5. да учини доступним радну документацију са шемама опреме енергетском субјекту 
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6. да одржава своју термоенергетску опрему, испира инсталацију грејна тела и цевну мрежу, уколико није 
  дата неком другом сервисеру на одржаванње и омогући приступ енергетском субјекту у случају  
  интервенције на његовој термоенергетској опреми 

7. прати обавештења енергетског субјекта о сметњама при снадбевању топлотом на предајном месту, 
8. одговара за штету и последице, због квара и нестручног рада његове термоенергетске опреме, 
9. не дозвољава неовлашћеним лицима управљање његовом термоенергетском опремом, 
10. не сме да препродаје испоручену топлотну енергију, 
11. да омогући прикључење термоенергетске опреме трећег лица на прикључни топловод уз одобрење  

  енергетског субјекта који издаје одговарајуће одобрење за прикључење, 
12. да у топлотној подстаници омогући енергетском субјекту прикључивње урећаја за даљински пренос  

  података о радном стању без одштетног захтева за постављање уређаја, 
13. да омогући енергетском субјекту коришћенје простора топлотне подстанице без накнаде и учешћа у  

  заједничким трошковима одржаванја, 
14. да обавести енергетски субјект о квару мерних уређаја, 
15. надокнади штету енергетском субјекту изазвану нестручним интервенцијама на опреми предузетих на 

  његову иницијативу, 
16. да измирује своје обавезе у складу са овом Одлуком и уговором о продаји топлотне енергије 

 
20. СИСТЕМ ОБАВЕШТАВАЊА 

Члан 75 . 
Енергетски субјект је дужан да организује информациони сервис за директну телефонску комуникацију са купцима топлотне 

енергије и корисницима енергетских услуга, а у циљу уредног пријема и евидентирања рекламација, као и ради благовременог и 
истинитог информисања купаца о догађајима у систему. 

Инфомациони сервис ради 16 сати дневно, а пријем рекламација 24 сата дневно у грејној сезони, а расположиви бројеви 
телефона се објављују у локалним медијима и вебсајту (интернет презентацији) енергетског субјекта. 

 
Члан 76. 

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

 
Члан 77. 

O свим планираним прекидима испоруке, енергетски субјект је дужан да обавести купце преко средстава информисања, 
најмање 24 сата пре прекида испоруке. 

О принудним прекидима испоруке енергетски субјект је дужан давати информације о узроцима прекида испоруке и 
предвиђеном трајању отклањања поремећаја у снадбевању. 

 
21. НАДЗОР  

Члан 78. 
Надзор над применом одредаба ове одлуке и над законитошћу рада енергетског субјекта, врши градска управа града Ужица. 
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу те одлуке врши орган управе надлежан за 

послове комуналне инспекције, ако поједини послови тога надзора нису законом и другим прописима стављени у надлежност других 
органа. 

22. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 79. 

Новчаном казном у износу од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај комунално предузеће ако: 
1. у року од 30 дана од дана пријема писменог захтева за издавање техничких услова, поднешеног у складу са 

одредбама ове одлуке, не одлучи о захтеву; 
2. изврши прикључење објекта тарифног купца на даљински систем грејања без одговарајуће документације, 

прописане овом Одлуком; 
3. не прикључи кућне грејне инсталације објекта тарифног купца у року од 15 дана од дана закључења 

уговора о продаји топлотне енергије, а тарифни купац је испунио обавезе утврђене решењем о одобрењу прикључења и кућна 
грејна инсталација испуњава све техничке и друге прописане услове; 

4. не експлоатише рационално и економично енергетске објекте или не одржава енергетске објекте система 
даљинског грејања у исправном стању; 

5. ремонт и друге радове на енергетским објектима и опреми система даљинског грејања, ради припремања за 
наредну грејну сезону, не заврши до 30. септембра текуће године или не изврши пробу функционисања свих топлотних 
извора у времену од 1. до 10. Октобра или о распореду вршења пробе благовремено не обавестити преко средстава јавног 
информисања сва заинтересована лица и због тога наступе последице у поузданом и континуираном снабдевању тарифних 
купаца топлотном енергијом; 

6. не извршава послове одржавања кућних грејних инсталација тарифних купаца топлотном енергијом; 
7. о прекиду, односно обустави испоруке топлотне енергије не извести тарифне купце на начин предвиђен 

овом Одлуком; 
8. тарифном купцу не испоручује топлотну енергију за грејање стамбених и пословних просторија у току 

грејне сезоне која почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла; 
9. не обезбеди мерне уређаје код прикључења објеката тарифних купаца или их не угради, одржава и стара се 

о њиховој исправности, баждари и врши мерење испоручене топлотне енергије; 
10. не отклони техничке или друге сметње у испоруци топлотне енергије чији је узрок на енергетским 

објектима система даљинског грејања у року;  
11. не поступи по закључку комуналне инспекције који садржи налог комуналном предузећу да без одлагања 

приступи отклањању узрока неквалитетног грејања просторија; 
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12. у року од осам дана не размотри добијену рекламацију или уколико је рекламација оправдана, не исправи 
грешке у обрачуну износа рачуна уз следећи месечни рачун који доставља тарифном купцу; 

13. не умањи износ рачуна за испоручену топлотну енергију тарифним купцима на бази просека записнички 
утврђених температура у појединим зградама, за период док траје неквалитетно грејање у блоковима зграда, а није у 
могућности да у року од 24 часа од пријема рекламације записнички изврши мерења температура у свим просторијама 
тарифних купаца који су уложили рекламацију; 

Члан 80. 
Новчаном казном у износу од 5.000 до 500.000 динара казниће се правно лице, а новчаном казном од 250 до 25.000 динара 

одговорно лице у правном лицу ако: 
1. не извршава послове одржавања кућних грејних инсталација који су му поверени; 
2. изврши самовласно прикључење на систем даљинског грејања или искључење из система даљинског 

грејања; 
3. изведе радове испод, изнад или поред енергетских објеката система даљинског грејања, супротно закону, 

овој одлуци и техничким и другим прописима и без претходног одобрења комуналног предузећа - енергетског субјекта; 
4. не изврши неку од радњи из члана 75. одлуке. 

За прекршај из овог члана казниће се новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара предузетник. 
За прекршај из овог члана казниће се новчаном казном од 250 до 25.000 динара физичко лице. 
 

Члан 81. 
Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се правно лице и предузетник, а 
новчаном казном од 2.500 динара одговорно лице у правном лицу и физичко лице ако: 

1. не обавести комунално предузеће – енергетски субјект да је послове одржавања кућних грејних 
инсталација поверио другом привредном друштву или предузетнику односно да је послове одржавања организовао на други 
начин; 

2. уђе у просторије у које је смештена предајна станица и врши радње противно одредбама члана ове одлуке; 
3. онемогућава приступ овлашћеним лицима комуналног предузећа – енергетског субјекта предајној станици, 

односно мерним уређајима, или кућним грејним инсталацијама, или месту топловодног прикључка ради очитавања, провере 
исправности, отклањања кварова, замене и одржавања уређаја и обуставе испоруке топлотне енергије 

4. изврши смањење или повећање загревних површина грејних тела без сагласности комуналног предузећа – 
енергетског субјекта; 
 

23. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 82. 
Ова Одлука се примењује за све већ склопљене и нове уговоре у вези са продајом топлотне енергије. 
Поступци за прикључење на топловодну мрежу или измене већ прикључених купчевих топлотних уређаја, који су покренути 

пре усвајања ове Одлуке, окончаће се по одредбама до тада важеће Одлуке о снадбевању топлотном енергијом. 
 

Члан 83. 
Купци, који са енергетским субјектом до ступања на снагу ове Одлуке, немају склопљен уговор о снадбевању топлотном 

енергијом, морају га склопити у року од највише две године по ступању на снагу ове Одлуке. 
Купци, који су етажни власници или корисници станова, морају у року из претходног става са енергетским субјектом 

склопити писани уговор о снадбевању топлотном енергијом без обзира да ли се уговарање врши са појединачним 
власницима/корисницима  станова, скупштином станара или кућним саветом. 

 
Члан 84. 

Уговори о снадбевању топлотном енергијом склопљени са физичким и правним лицима пре ступања на снагу одлуке, важе до 
склапања писменог уговора са купцима по овој Одлуци, а најкасније до рока из претходног члана. 

 
Члан 85. 

Ако до усвајања ове Одлуке купци, који преузимају топлотну енергију по заједничком месту преузимања, нису доставили 
деловник трошкова из члана 36. ове Одлуке, морају га доставити најкасније у року од три месеца од ступања на снагу ове Одлуке. У 
супротном примењиваће се обрачун по m². 

 
Члан 86. 

Енергетски субјект је дужан уградити одговарајуће мерне уређаје за мерење испоручене топлотне енергије купцима у 
топлотним подстаницама најкасније у року од две године од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 87. 

Енергетски субјект ће упутити на сагласност Оснивачу – Градском већу града Ужица, одлуку о ценама по којима се 
испоручује топлотна енергија из члана 59. ове Одлуке у року од 30.дана, од дана ступања на снагу Тарифног система за обрачун 
топлотне енергије и услуга. 

 
Члан 88. 

Остала питанја која нису регулисана овом Одлуком и другим актима Предузећа, а односе се на снадбевање топлотном 
енергијом Града Ужица, непосредно ће се  примењивати закон и прописи Оснивача, који регулишу област енргетике 

 
Члан 89. 
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Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о снабдевању топлотном енергијом (“Службени лист општине 
Ужице“, број 11/91, 6/92, 3/93, 7/93, 1/94, 3/94 и 4/96). 

Члан 90. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службеном листу града Ужица". 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 352-118/10, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

 78. На основу члана 70.став 2, и члана 145.став 1, Закона о енергетици (“Службени. гласник РС” брoj 84/2004), члана 60. 
тачка 3. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана Ужице“  (“ Службени лист града Ужица” број 15/10), 
члана 58. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом града Ужица (“Службени лист града Ужица” број 15/10),  и члана 41.Статута 
града Ужица (“Службени лист града Ужица” број  11/2008), Скупштина града Ужица,  доноси 

 

ТАРИФНИ СИСТЕМ 
ЗА ОБРАЧУН ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА 

 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Тарифним системом за обрачун топлотне енергије и услуга (у даљем тексту: Тарифни систем), из топловодне мреже Јавног 
комуналног предузећа „Градска топлана Ужице“ одређују се: 

1. основни тарифни елементи за обрачунавање топлотне енергије коју Јавно комунално предузеће „Градска топлана Ужице“ (у 
даљем тексту: енергетски субјект) испоручује купцима топлотне енергије из топловодне мреже (у даљем тексту: купац), 

2. критеријуми и мерила за одређивање нивоа цена топлотне енергије, 
3. начела и критеријуми за одређивање тарифних ставова, те начин утврђивања и коришћења рачунских елемената са циљем да 

би се подстакла рационална потрошња топлоте и да би производни и дистрибутивни објекти били боље искоришћени. 
 

Члан 2. 
Тарифни систем важи за све купце топлотне енергије из топловодне мреже, осим за оне са којима енергетски субјект закључује 
посебне уговоре. 

Члан 3. 
Тарифни ставови за појединачне елементе цена тарифних купаца морају бити у складу са Методологијом за формирање цена која је 
дата у прилогу 1. и која чини саставни део овог Тарифног система. 
 
 

2. ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ И ТАРИФНИ СТАВОВИ 
 

Члан 4. 
Тарифни елементи за које се утврђују тарифни ставови су: 

1. прикључна снага, 
2. испоручена количина топлотне енергије, 
3. очитавање мерача, расподела трошкова, обрачун и наплата, 
4. надзор над градњом прикључног вода и топлотне подстанице, 
5. пробна испитивања и пробни рад, 
6. друге нестандардне услуге. 

 
Члан 5. 

Прикључна снага се одређује по одредбама Одлуке о условима снадбевања топлотном енергијом и обрачунава се у kW или по м2 
грејне површине, а вредност се заокружује на два децимална места. 
Прикључна снага за појединачну топлотну подстаницу одређена је називном снагом прикључених топлотних уређаја, која је одређена 
пројектом за извођење или пројектом изведених радова објекта, односно према уговору о испоруци топлотне енергије. 
 

Члан 6. 
Количина испоручене топлотне енергије се утврђује непосредно на основу очитавања са топлотног бројила (kWh). При обрачуну се 
вредности мерене у kWh (GJ), заокружују на два децимална места. 
До успостављања одговарајућих мерења на нивоу топлотне подстанице, обрачун се врши паушално по еквивалентном м2 грејане 
површине (еквивалентни м2 се односи на грејане просторе стандардне висине од 2,60 м). 
 

Члан 7. 
Тарифни ставови за појединачне тарифне елементе су: 

1. цена за јединицу прикључне снаге у дин/(kW x месец или у дин/м2 х месец), 
2. цена за јединицу испоручене количине топлотне енергије у дин/kWh, 
3. цене расподеле трошкова (систем делитеља), очитавања мерача (на нивоу предајног места), обрачуна и наплате у дин/мерном 

месту, односно у дин/обрачунском месту, 
4. цене за надзор над градњом прикључног топловода и топлотне подстанице, 
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5. цене за пробна испитивања и пробни рад, 
6. цене других нестандардних услуга. 

 
Члан 8. 

Годишњи износ за прикључену снагу представља фиксни део трошкова грејања и по правилу се обрачунава месечно. Месечни износ се 
одређује тако да месечни тарифни став за јединицу прикључне снаге (дин/kW/месец) множи са прикључном снагом или (дин/м2 / 
месец) множи са грејном површином.. Износ је независан од количине испоручене топлотне енергије и по правилу покрива следеће 
трошкове пословања: 

•••• електрична енергија (остали потрошачи 20%), 
•••• гориво за возила 
•••• вода 20% 
•••• бруто зараде и остали лични расходи и накнаде 
•••• производне услуге (превоз,,ПТТ трошкови  и др.) 
•••• трошкови текућег и инвестиционог одржавања, 
•••• инвестиције, 
•••• трошкови амортизације, 
•••• премије осигурања, 
•••• остали нематеријални трошкови (трошкови репрезентације, трошкови платног промета, таксе, камате, исправка вредности 

потраживања и др.) 
•••• остали трошкови (електроматеријал, канцеларијски материјал, материјал за 

одржавање чистоће, алат и ситан инвентар, ХТЗ опрема, остале непроизводне услуге, трошкови семинара и интелектуалних 
услуга, објављивање огласа, комуналне услуге, услуге ватрогасног савеза, претплата на стручну литературу, чланарине и др.). 

 
Члан 9. 

У зградама са више станова износ за прикључну снагу се расподељује сразмерно површини станова који се греју. 
 

Члан 10. 
Износ за количину испоручене топлотне енергије се израчуна тако да се број испоручених kWh помножи са одговарајућом тарифом за 
јединицу испоручене количине топлотне енергије (дин/kWh). 
Износ за испоручену количину топлотне енергије представља варијабилни део трошкова грејања и обухвата трошкове: 

1. енергената, 
2. дела потрошене електричне енергије од 80 %, 
3. дела потрошене воде од 80% 
4. остали трошкови (лабораторијски материјал, хемикалије). 

 
 

3. РАЗВРСТАВАЊЕ КУПАЦА  
 

Члан 11. 
Купци топлотне енергије се по правилу разврставају у три групе (по намени коришћења објекта): 

1. ПРВА тарифна група: потрошња у домаћинствима, 
2. ДРУГА тарифна група: потрошња у установама образовања, васпитања, здравства и културе, 
3. ТРЕЋА тарифна група: потрошња осталих правних лица, и 
4. ЧЕТВРТА вантарифна група: по посебним уговорима (квалификовани и специфични купци). 

 
Члан 12. 

У тарифну групу потрошње у домаћинствима спадају потрошачи у индивидуалним и колективним стамбеним објектима. 
 

Члан 13. 
Удругу тарифну групу увршћени су купци: школе (основне, средње и факултети), дечије установе, установе за социјални рад, 
здравствене установе, установе културе (музеј, архив, галерија, библиотека, верски објекти и установа за социјални рад) 
 

Члан 14 
У трећу тарифну групу увршћени су купци пословног простора и привредни објекти.  
 

Члан 15. 
Квалификовани купац, чија укупна потрошња прелази 5.000 GJ/години и није предмет овог Тарифног система, може код енергетског 
субјекта захтевати склапање посебног уговора, а у складу са 3. алинејом 11. члана овог Тарифног система. 
Граничном вредношћу годишње потрошње се стиче статус квалификованог купца који може слободно уговарати куповину топлотне 
енергије на тржишту. 
Минималну граничну вредност одређује агенција за енергетику, а у складу са политиком либерализације тржишта. 
Изузетно се међу посебне купце могу уврстити и неки други специфични потрошачи, ако за то постоје посебни разлози који доприносе 
рационалнијем раду система даљинског грејања. У овом случају исти (недискриминаторски) критеријуми морају важити за све купце 
из предметне категорије. 
 

4. ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 16. 
Испорука топлотне енергије се за појединачне купце обрачунава у односу на: 

1. разврстаност купаца у одговарајућу тарифну групу, 
2. обрачун прикључне снаге по важећој тарифи, 
3. обрачун испоручене количине топлоте по важећој тарифи, 
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4. обрачун за расподелу трошкова, очитавање мерача, испоставу рачуна и наплату. 
 

Члан 17. 
Ако се више купаца исте или различите групе снадбева топлотном енергијом преко заједничког предајног места по заједничком 
мерном уређају, испоручена топлота се обрачунава складно са делитељем трошкова на том мерном месту (у складу са одредбама 
Одлуке о условима снадбевања топлотном енеријом) и одговарајуће тарифне групе. 
 

Члан 18. 
Износ за прикључну снагу се обрачунава по правилу сваког месеца и то је 1/12 годишњег износа. 
 

Члан 19. 
Испоручена количина топлоте се обрачунава за обрачун по мерачу топлотне енергије на основу очитаног стања на бројачу топлотне 
енергије постављеном на мерном месту у прикључној подстаници. 
Испоручена количина топлотне енергије обрачунава се по правилу месечно (обрачунски период), односно онако како је одређено 
уговором о снадбевању топлотном енергијом склопљеним између енергетског субјекта и купца топлотне енергије. 

Члан 20. 
Очитана вредност потрошње топлотне енергије на заједничком месту преузимања (мерачи у топлотним подстаницама) у зградама са 
више купаца распоређује се по деловнику трошкова на појединачне купце. 
У зградама где су код свих потрошача уграђени делитељи потрошње, расподела се врши у складу са очитаним односима потрошње. 
Појединачна потрошна јединица мора бити опремљена делитељем истог типа, за који се споразумно одлучила већина власника. 
Изабрани тип делитеља мора бити компатибилан са грејним системом, а појединачни делитељи морају бити намештени у складу са 
упутством произвођача односно испоручиоца. 
Расподела потрошње према делитељима може се вршити у зградама где је уграђено минимално 70% делитеља. 
У зградама где мање од 30% купаца нема уграђене одговарајуће делитеље потрошње због одбијања уградње, или не дозвољавају 
контролу и очитавање истих, трошкови за грејање тих потрошних јединица се обрачунавају по кључу загревне површине и повећавају 
се са корективним фактором 1,2. Добијени износ трошкова се одузима од укупног трошка за загревање свих потрошних јединица на 
заједничком месту преузимања, а остатак се дели између осталих потрошних јединица складно са деловником трошкова. 
 

Члан 21. 
Купац мора плаћати испоручену топлотну енергију и услуге које се урачунавају заједно са топлотном енергијом у року наведеном на 
испостављеном рачуну, налогу или другом важећем документу, најкасније до 15. у месецу, за претходни месец. 
Ако настане дилема о купчевој платној способности или због нередовног измирења обавеза плаћања, енергетски субјект може 
захтевати плаћање унапред, са обрачуном за упоредни обрачунски период. Највећа количина топлотне енергије за коју енергерски 
субјект може тражити плаћање унапред, без окамаћења, је једнака највећој месечној потрошњи у задњих 12 месеци. 
 

Члан 22. 
Ако купац не измири правовремено своје обавезе, енергетски субјект му зарачунава законску затезну камату од датума за плаћање из 
рачуна до дана плаћања. 

Члан 23. 
Енергетски субјект зарачунава трошкове потраживања и обуставе испоруке топлотне енергије по важећем ценовнику. 
 

Члан 24. 
Купац мора измирити фиксни део трошкова испоруке топлотне енергије, независно од потрошње, односно за време у којем му је била 
прекинута испорука топлотне енергије у складу са одреднбама Одлуке о условима снадбевања топлотном енергијом. 
 

Члан 25. 
Енергетски субјект у складу са Одлуком о условима снадбевања топлотном енергијом, врши одржавање, редовне прегледе, овере и 
замене мерних уређаја без посебне надокнаде од стране купца. 
 

Члан 26. 
Потрошену електричну енергију за рад топлотне подстанице и количину потрошене воде из водоводне мреже плаћа енергетски 
субјект, под условом да је инвеститор/власник пренео топлотну подстаницу у власништво енергетском субјекту. 
 

Члан 27. 
У периоду пробног рада обрачун утрошене топлотне енергије се врши према инвеститору. По окончању пробног рада, уз потписивање 
записника о функционалној исправности инсталација и достављање списка станара енергетском субјекту, обрачун се преноси на 
скупштину станара/појединачне потрошне јединице према делитељу трошкова. 
 
 

5. ОСНОВЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНА И ОДРЕЂИВАЊЕ ТАРИФНИХ СТАВОВА  
 

Члан 28. 
Цена топлотне енергије из топловодне мреже по тарифним ставовима и групама одређују се у складу са Методологијом за формирање 
цена топлотне енергије и услуга (Прилог 1.) која је саставни део овог Тарифног система. 
Процедура за усвајање цена као и измене истих одређена је у Прилогу 2. и чини саставни део овог Тарифног система. 
При одређивању цена топлотне енергије и услуга по тарифним ставовима и групама узимају се у обзир општа политика цена и планови 
развоја система топлотне енергије града Ужица. 

Члан 29. 
Ценовник стандардних и нестандардних услуга доноси енергетски субјект уз прибављену сагласност Градског већа града Ужица. 
Ценовници услуга су јавни. 
 

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
Тарифни систем се примењује на све већ склопљене и нове односе у вези са снадбевањем топлотном енергијом. 
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Члан 31. 

За делове система даљинског грејања (топлотне подстанице) где није уведен систем мерења потрошње топлотне енергије, до увођења 
система мерења примењиваће се досадашњи - паушални систем обрачуна потрошње топлотне енергије. 
 

Члан 32. 
Овај Тарифни систем ступа на снагу осммог дана по објављивању у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 352-119/10, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 79. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 24. јуна 2010. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ УЖИЦЕ 2010-2014. 
 

1. УСВАЈА СЕ Стратегија развоја људских ресурса Градске управе Ужице 2010-2014. година. 
2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-55/10, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 80. На основу члана 2, 3, 4. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 16/97 и  42/98) и члана 
41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24. јуна 2010. 
године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о комуналном уређењу ("Службени лист града Ужица" број 6-1/08) у члану 2. став 1. иза речи: "одржавање јавне расвете", 
додају се речи: "и одржавање и заштита Градске бране на Градској плажи". 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 352-25-1/08, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

81. На основу члана 20. тачка 19. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 56. Закона о 
водама ("Службени гласник РС" број 30/10) и члана 41. Статута  града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), на седници 
Скупштине града Ужица, одржаној 24.6.2010. године, донета је  
 

О Д Л У К А  
О  УПРАВЉАЊУ И  ОДРЖАВАЊУ 

ОБЈЕКТОМ ГРАДСКЕ БРАНЕ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком регулише се одржавање и управљање објектом Градске бране на Градској плажи. 

 
Члан 2. 

 Одржавање и управљање објектом Градске бране, као комунална делатност од општег интереса,  поверава се Јавном 
предузећу ''Дирекција за изградњу'' Ужице. 

Члан 3. 
 Поверава се Јавном предузећу ЈП ''Дирекција за изградњу'' управљање техничким и инвестиционим одржавањем Градске 
бране, као и уставама на брани и спортско – рекреативним центром Плажа. 
 ЈП ''Дирекција за изградњу'' одговорна је за правовремено подизање и спуштање устава на брани. 
 

Члан 4.  
 Купалишна сезона на Градској плажи  почиње 15. јуна и траје до 15. септембра. Уставе на брани спуштају се 10. јуна, а 
подижу  16. септембра. 

У случајевима појаве акцидентних ситуација, за време трајања купалишне сезоне, уставе се могу подићи на основу одлуке 
Градског већа. 
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Члан 5. 
У циљу обезбеђења услова за одржавање спорских и културних манифестација, уставе се могу подизати и спуштати на основу 

налога инспекцијских и других надлежних органа. 
Члан 6. 

У ванредним ситуацијама, на основу наредбе  надлежног републичког органа или Градског штаба цивилне заштите, уставе се 
могу спуштати и подизати у току целе године. 
 Обавезује се  ЈП ''Дирекција за изградњу'' да поступа у складу са планом одбране од поплава и  наредбама надлежних  органа  
из става 1. овог члана. 

Члан 7. 
 Обавезује се ЈКП ''Водовод'' да благовремено обавештава ЈП "Дирекција за изградњу" и о свим наглим променама дотока воде 
на брани «Врутци», а у циљу предузимања одговарајућих мера на Градској плажи. 
 Обавезује се ЈП ''Дирекција за изградњу'' да, без одлагања, на основу обавештења  и процене из става 1. овог члана, предузме 
мере за подизање или спуштање бране. 

Члан 8. 
 ЈП ''Дирекција за изградњу'' је дужна да у координацији са ЈКП ''Водовод'' врши пуњење и пражњење Градске плаже, због 
регулисања биолошког минимума у речном кориту низводно од Градске плаже. 
  

Члан 9.  
 Ова Одлука ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.  
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 352-106/2010, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
82. На основу члана 28. Закона о култури ("Сл. гласник РС" број 72/09), члана 21. Одлуке о оснивању Установе "Градски 

културни центар" ("Службени лист града Ужица" број 14/10) и члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 
11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.6.2010. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ 

" ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР" 
 
1. Даје се сагласност на Статут Установе "Градски културни центар" број 1/10 од 16.06.2010. године, који је донео Привремни 

управни одбор Установе. 
2. Ово Решење објавити у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 022-25/10, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

83. На основу члана 20. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС" број 42/91 и 71/94) и члана 41. став 1. тачка 10. 
Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града, на седници одржаној 24. 6.2010. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ 
 

1. Урош Савић, представник оснивача, разрешава се дужности председника Управног одбора Градске галерије Ужице, 
због оставке. 

2. Момчило Шуљагић, представник оснивача, именује се за председника Управног одбора Градске галерије Ужице. 
3. Овим Решењем мења се Решење 01 број 06-37/08 од 17.9.2008. године. 
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 119-17/10, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

84. На основу члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коришћењу средстава за солидарну стамбену изградњу 
("Службени лист општине Ужице" број 2/03) и члана 41. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина 
града, на седници одржаној 24. 6.2010. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
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ФОНДА ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ 
 

I Милан Чолић, разрешава се дужности председника Управног одбора Фонда за солидарну стамбену изградњу. 
II  Ненад Диковић, именује се за председника Управног одбора Фонда за солидарну стамбену изградњу. 
III  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 119-19/10, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

85. На основу члана 20. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС" број 42/91 и 71/94) и члана 41. став 1. тачка 10. 
Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града, на седници одржаној 24. 6.2010. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  И ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ 
 

1. Милош Станић, представник оснивача, разрешава се дужности председника Управног одбора Народне библиотеке 
Ужице, због оставке. 

2. Јелена Маринковић, представник оснивача, именује се за председника Управног одбора Народне библиотеке Ужице. 
3. Наташа Стаматовић-Јоковић, представник оснивача, разрешава се дужности члана Управног одбора Народне 

библиотеке Ужице, због оставке. 
4. Јасмина Филиповић, представник оснивача, именује се за члана Управног одбора Народне библиотеке Ужице. 
5. Овим Решењем мења се Решење Народне библиотеке 01 број 06-37/08 од 17.9.2008. године. 
6. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица". 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 119-2/10, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 
 

86. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 72/09) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града, на седници одржаној 24. 6.2010. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У УЖИЦУ 
 

1. Ђорђе Ристовић и Александар Јанковић, разрешавају се дужности члана Школског одбора Економске школе у 
Ужицу, као представници родитеља. 

2. Мирјана Максимовић и Љиљана Березљев, именују се за чланове Школског одбора Економске школе у Ужицу, као 
представници родитеља. 

3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 610-9/10, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

87. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 72/09) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 11/08), Скупштина града, на седници одржаној 24. 6.2010. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ" У УЖИЦУ 
 

1. Десанка Дрндаревић и Зоран Бабић, разрешавају се дужности члана Школског одбора Техничке школе "Радоје 
Љубичић" у Ужицу, као представници родитеља. 

2. Слободан Жунић и Славица Цветић, именују се за чланове Школског одбора Техничке школе "Радоје Љубичић" у 
Ужицу, као представници родитеља. 
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3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 610-10/10, 24.6.2010. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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