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246. 
На основу члана 20. Одлуке о награди и признањима Општине Србобран („Службени лист Општине 

Србобран“, број 10/2013), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 
11/2017 – пречишћен текст) и  члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине 

Србобран“, број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине Србобран на својој 15. 
седници одржаној 17.10.2017. године донела је 

 
О Д Л У К У 

о додељивању Октобарске награде Општине Србобран у 2017. години 
 

Члан 1. 

Октобарска награда Општине Србобран, као награда за дело које представља највредније достигнуће у 
науци, култури, уметности, просвети, здравству, физичкој култури, спорту, новинарству, производном раду или 

у другим областима привредног и друштвеног живота у виду плакете, ДОДЕЉУЈЕ СЕ У 2017. години: 
 

ПИРМАЈЕР ЈОСИПУ из Србобрана, 
за  достигнућа остварена у области спорта. 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 17-6/2017-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 17.10.2017. године  Милена Аларгић, с.р. 

 

247. 
На основу члана 20. Одлуке о награди и признањима Општине Србобран („Службени лист Општине 

Србобран“, број 10/2013), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 
11/2017 – пречишћен текст) и  члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине 

Србобран“, број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине Србобран на својој 15. 
седници одржаној 17.10.2017. године донела је 

 
О Д Л У К У 

о додељивању Октобарске награде Општине Србобран у 2017. години 

 
Члан 1. 

Октобарска награда Општине Србобран, као награда за дело које представља највредније достигнуће у 
науци, култури, уметности, просвети, здравству, физичкој култури, спорту, новинарству, производном раду или 

у другим областима привредног и друштвеног живота у виду плакете, ДОДЕЉУЈЕ СЕ У 2017. години: 
 

РАДИЋ СЛОБОДАНУ из Србобрана (постхумно), 
за  достигнућа у области привредног и друштвеног живота. 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 17-4/2017-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 17.10.2017. године  Милена Аларгић, с.р. 

 

248. 

На основу члана 20. Одлуке о награди и признањима Општине Србобран („Службени лист Општине 

Србобран“, број 10/2013), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 
11/2017 – пречишћен текст) и  члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине 

Србобран“, број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине Србобран на својој 15. 

седници одржаној 17.10.2017. године донела је 
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О Д Л У К У 

о додељивању Захвалнице Општине Србобран  у 2017. години 

 
Члан 1. 

Захвалница,  као признање за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге, 
хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и материјалних добара, 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ У 2017. години: 
 

1. УСТАНОВИ ЗА КУЛТУРУ ДОМ КУЛТУРЕ СРБОБРАН, 
-    за постигнуте примерене резултате и успехе у раду; 

 
2. КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „АКАДЕМИK“ СРБОБРАН, 

- за постигнуте примерене резултате у области спорта; 
 

3. ГРАДСКОМ ХОРУ „ЗОРА“ СРБОБРАН, 
- за постигнуте резултате и успехе у раду; 

 
4. КОМПАНИЈИ «DELPHI» (ДЕЛФАЈ) НОВИ САД, 
-    за постигнуте примерене резултате и успехе у раду; 

 
5. КУД «ВЛАДИМИР КАЋАНСКИ БАРД» СРБОБРАН, 
-   за постигнуте примерене резултате и успехе у раду; 
 

6. ТОТ ИШТВАНА АНДРАШУ ИЗ ТУРИЈЕ, 
-    за учињена хумана дела. 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 17-8/2017-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 17.10.2017. године  Милена Аларгић, с.р. 

 
249. 

На основу члана 66. Закона о добробити животиња  («Службени гласник Републике Србије», број 
41/2009),  члана 46. Закона о ветеринарству («Службени гласник Републике Србије», број 91/2005, 30/2010 и 

93/2012), члана 20. став 1. тачка 26.  Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», 
број 129/2007,  83/2014 др. Закон и 101/2016 др. закон), члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Србобран 

(«Службени лист Општине Србобран», број 11/2017 - пречишћен текст) и  члана 83. став 1.  Пословника 
Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 11/2015 - пречишћен текст, 21/2015 

и 2/2017), Скупштина Општине Србобран, на 15. седници одржаној 17.10.2017. године, донела је 

 
О Д Л УК У 

О  ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ХВАТАЊУ И ПОСТУПАЊУ СА ПСИМА И МАЧКАМА ЛУТАЛИЦАМА, И САКУПЉАЊУ 
И ПОСТУПАЊУ СА ЖИВОТИЊСКИМ ЛЕШЕВИМА  

 
Члан 1. 

Одлука о хвататању и поступању са псима и мачкама луталицама и сакупљању и поступању са 
животињским лешевима („Службени лист Општине Србобран“, број 5/2011,  13/2014  10/2016, 19/2016 - друга 

Одлука и 2/2017)  се мења тако што се  у члана 11. Одлуке мења став 4. и исти сада гласи: 
„Трошкови сакупљања и нешкодљивог уклањања животињских лешева падају на терет  правног лица 

власника, односно држаоца угинулих животиња или физичког лица,  власника, односно држаоца више од  5 
грла животиња (говеда, коња, свиња, оваца, коза и сл)  који нема регистровану фарму,  а када је власник 

односно држалац животиње физичко лице које има мање од 5 грла животиња (говеда, коња, свиња, оваца, коза 
и сл)  или је непознат, трошкове сакупљања и  нешкодљивог уклањања животињских лешева  сноси Општина 

Србобран.” 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу Општине Србобран». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 323-13/2017-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 17.10.2017. године  Милена Аларгић, с.р. 

 

250. 

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007), члана 134. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Србије“, 107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др.закон, 93/2014, 
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95/2015 и 106/2015), члана 18. став 1. и 40. став 1. тачка 10) Статута Општине Србобран („Службени лист 

Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран 

(„Службени лист Општине Србобран“, број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине 
Србобран на 15. седници одржаној 17.10.2017. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ“ СРБОБРАН 
 

I 
Др КОРНЕЛИА ХУШЋИ, доктор медицине,  из Србобрана, РАЗРЕШАВА СЕ са функције вршиоца 

дужности директора Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран са 13.10.2017. године, због истека времена на 
које је именована. 

II 
Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 112-133/2017-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 17.10.2017. године  Милена Аларгић, с.р. 

 
251. 

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007), члана 130. став 3. и члана 132. став 3. и 6. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Србије“, број 107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – 

др.закон, 93/2014, 95/2015 и 106/2015), члана 18. став 1. и 40. став 1. тачка 10) Статута Општине Србобран 

(„Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 93. Пословника Скупштине 

Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), 
Скупштина Општинр Србобран на 15. седници одржаној 17.10.2017. годне, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ“ СРБОБРАН 

 

I 
РАЈАК др СВЕТЛАНА, специјалиста педијатар из Новог Сада, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Дома здравља 

„др Ђорђе Бастић“ Србобран, са 14.10.2017. године, на период од четири године. 
 

II 
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 02-65/2017-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 17.10.2017. године  Милена Аларгић, с.р. 

 
252. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – 

одлука УС), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – 

пречишћен текст) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, 
број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине Србобран на 15. седници одржаној 

17.10.2017. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ СРБОБРАН 

 

I 
МЕЊА СЕ тачка I Решења о именовању чланова школског одбора Гимназије „Светозар Милетић“ 

Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 15/2016). 
Назив Решења се мења и гласи: „РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ И 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ СРБОБРАН“. 
Вукчевић Владо из Ловћенца РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Гимназије и економске 

школе „Светозар Милетић“ Србобран, због престанка основа по коме је именован. 
МИЛОВИЋ НЕНАД из Врбаса ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Гимназије и економске школе 

„Светозар Милетић“ Србобран. 

Новоименовани члан Школског одбора Гимназије и економске школе „Светозар Милетић“ Србобран 
именује се на време до истека мандата чланова Школског одбора Гимназије и економске школе „Светозар 
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Милетић“ Србобран именованих Решењем о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Светозар Милетић“ 

Србобран. 

Измењена тачка I Решења о именовању чланова школског добора Гимназије „Светозар Милетић“ 
Србобран гласи: 

„За чланове Школског одбора Гимназије и економске школе „Светозар Милетић“ Србобран, на време од 
четири године, ИМЕНУЈУ СЕ, и то: 

 

1. Аларгић Милена члан представник оснивача 

2. Дебељачки Татјана члан представник оснивача 

3. Ивошев Љиљана члан представник оснивача 

4. Шарчев Зора члан представник Наставн. већа 

5. Трајковић Лазар члан представник Наставн. већа 

6. Пајић Јојкић Светлана члан представник Наставн. већа 

7. Мркшић Наташа члан представник Савета родитеља 

8. Миковић Слободан члан представник Савета родитеља 

9. Миловић Ненад члан представник Савета родитеља 

 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – 

одлука УС) предвиђено је да ће Скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, 
поједине чланове на лични захтев члана, као и ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење 

члана органа управљања због престанка основа по којем је именован у орган управљања. Пошто је Савет 
родитеља Гимназије и економске школе „Светозар Милетић“ Србобран својим актом број 395-1/2017 од 

18.09.2017. године покренуо иницијативу за разрешење Вукчевић Владе из законом прописаног разлога, а 
уједно и предлжио новог члана, оцењено је да су испуњени Законом прописани услови, па је сходно напред 

изнетом донето је Решење као у диспозитиву. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 

допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана 
достављања.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИЦА 

Број: 02-70/2017-I  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Дана: 17.10.2017. године  Милена Аларгић, с.р. 

 

253. 

На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. , 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 
99/2016), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – 

пречишћен текст),  члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 
10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист 

Општине Србобран“,  број 2/2009 и 11/2017), и члана 16. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину 

(„Службени лист Општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017 и 8/2017 - исправка), Општинско веће на 9. 

ванредној седници одржаној  13.09.2017. године донело је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРОМЕНАМА  У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I 

У Одлуци о буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број 
20/2016, 2/2017, 6/2017 и 8/2017 - исправка) врши промена у апропријацијама из разлога утврђених чланом 

61. став 1.  и члана 18(s6) Закона о буџетском систему, према следећем 

 

 

Позиција 

Економска 

класифи-
кација 

О  п  и  с 
Претходно 
предложено 

Новоутврђени 
износ 

177 423 Услуге по уговору 631.000,00 627.000,00 

180 426 Материјал 2.571.000,00 2.597.000,00          

187 512 Набавка опреме 366.000,00 344.000,00 

УКУПНО: 3.568.000,00 3.568.000,00 
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II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-381/2017-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 13.09.2017. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

254. 

На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. , 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 

99/2016), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – 
пречишћен текст),  члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 

10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист 
Општине Србобран“,  број 2/2009 и 11/2017), и члана 16. Одлуке о буџету Општине Србобран за 2017. годину 

(„Службени лист Општине Србобран“, број 20/2016, 2/2017, 6/2017 и 8/2017 - исправка), Општинско веће на 9. 

ванредној седници одржаној  13.09.2017. године донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРОМЕНАМА  У АПРОПРИЈАЦИЈАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I 

У Одлуци о буџету Општине Србобран за 2017. годину („Службени лист Општине Србобран“, број 
20/2016, 2/2017, 6/2017 и 8/2017 - исправка) врши промена у апропријацијама из разлога утврђених чланом 

61. став 1.  и члана 18(s6) Закона о буџетском систему, према следећем 
 

 
II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-385/2017-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 13.09.2017. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

255. 
На основу члана 69. став  1. тачке 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 15/2016), тачке 10.3. Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег 
купца топлотном енергијом („Службени гласник Републике Србије“, број 63/2015), члана 24. став 1. Тарифног 

система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце („Службени лист Општине Србобран“, број 16/2015), 

члана 2. став 1. тачка 19) Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 

10/2017) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009 и 

11/2017),  Општинско веће на 34. седници одржаној 10.10.2017. године размотрило је захтев Јавног комуналног 
предузећа „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на Одлуку Надозорног одбора о цени топлотне енергије 

за снабдевање крајњих купаца за грејну сезону 2017/2018. године, и донео следеће 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ КРАЈЊИХ КУПАЦА ЗА 

ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018. ГОДИНЕ 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на цене топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца за грејну сезону 

2017/2018. године утврђене Одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран број 

1228/2017-2 од 15.09.2017. године, и исте износе: 

 
а) за купце код којих постоји могућност мерења:  

 
Редни 
број 

Категорија потрошача 
Финксни део 

дин/kW годишње 
Фиксни део 

дин/м2 годишње 
Утрошена енергија 

дин/kWh 

1. Стамбени простор  345,92 4,67 

2. Пословни простор 3.035,72  5,83 

Позиција 
Економска 
класифи-

кација 

О  п  и  с 
Претходно 
предложено 

Новоутврђени 
износ 

68/2 412 
Набавка и уградња семафора на раскрсници улица 

Змај Јовина и Карађорђева у Србобрану 
3.650.000,00 1.150.000,00 

65/13 511 
Инвестиционо одржавање дела објекта Општине 

Србобран, Трг слободе 2 
0,00 2.500.000,00 

УКУПНО: 3.650.000,00 3.650.000,00 
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б) за купце код којих не постоји могућност мерења: 

 

Редни 

број 

Категорија 

потрошача 

Фиксни 
део 

дин/м2 
годишње 

Варијабилни 
део дин/м2 
годишње 

Укупна 
цена 

дин/м2 
годишње 

Финксни 
део 

дин/kW 
годишње 

Варијабилни 
део дин/kW 
годишње 

Укупна 
цена 

дин/kW 
годишње 

1. 
Стамбени 
простор 

345,92 608,75 954,67    

2. 
Пословни 
простор 

   3.035,72 5.336.19 8.377,91 

 

На цене из става 1. под а) и под б) ове тачке решења обрачунава се порез на додату вредност у складу 
са Законом. 

II 
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Србобран“, а примењиваће се од 01. новембра 2017. године. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 38-9/2017-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 10.10.2017. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

256. 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ 129/2007’, 83/2014 

– др.закон и 101/2016 – др.закон), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, 
број 11/2017 – пречишћен текст), члана 2.  и 38.  Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине 

Србобран“, број 10/2008 и 10/2017) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран 
(„Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009 и 11/2017) Општинско веће на 34. седници, одржаној дана  

10.10.2017. године, размотрило је Захтев ЈКП „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на Правилник о 
условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије и донело 

следеће 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА 

КРАЈЊЕГ КУПЦА ЗА ОБУСТАВУ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за 

обуставу испоруке топлотне енергије број 1356/2017-1-1 који је донео Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ 
Србобран на својој 6. ванредној седници одржаној дана 06.10.2017. године. 

Саставни део овог Решења чини Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег 
купца за обуставу испоруке топлотне енергије број 1356/2017-1-1 који је донео Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ 

Србобран на својој 6. ванредној седници одржаној дана 06.10.2017. године. 
 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном доноошења и има се објавити у „Службеном листу Општине 

Србобран“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-90-3/2017-III  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 10.10.2017. године  Радивој Парошки, с.р. 

 

На основу члана 361. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Србије", број 145/2014), 
члана 46. став 1. алинеја 10. Статута ЈКП „Градитељ“Србобран, члана 63. и члана 63а. Одлуке о условима и 

начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Општине Србобран“, број 8/2009, 14/2013, 2/2017 и 

17/2017), Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ Србобран је на својој  6. ванредној телефонској седници одржаној 

дана 06.10.2017.  године једногласно је донео: 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА КРАЈЊЕГ КУПЦА ЗА ОБУСТАВУ ИСПОРУКЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником се дефинишу услови за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу 

испоруке топлотне енергије са заједничким инсталацијама за загревање простора ( у даљем тексту „Обустава 
испоруке топлотне енергије“).  
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Члан 2. 

Обустава испоруке топлотне енергије може се вршити у свим зградама a сагласно члану 3. став 2. од 

тачке 2. до тачке 10. и тачка 16. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике 
Србије", број 104/2016). 

Обустава испоруке топлотне енергије  врши се само за стан или пословни простор  у целини. 
 

ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
Члан 3. 

Обуставу испоруке топлотне енергије врши ЈКП „Градитељ“ Србобран (у даљем тексту: „Енергетски 
субјект“), или крајњи купац топлотне енергије уз сагласност и надзор Енергетског субјекта, а све о трошку 

крајњег купца. 
Захтев за обуставу испоруке топлотне енергије сагласно члану 63. став 2. Одлуке о условима и начину 

снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Општине Србобран“, број 8/2009, 14/2013, 2/2017 и 17/2017) 
(у даљем тексту: Одлука), може се доставити Енергетском субјекту у периоду од 05.05. до 15.09. текуће године 

и односиће се на целу наредну грејну сезону.  
Обустава испоруке топлотне енергије је дозвољена и у току грејне сезоне ако су испуњени услови 

предвиђени чланом 63а. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом. 
 

Члан 4. 

Купцу топлотне енергије који се топлотном енергијом снабдева са заједничког мерног места  може се 
обуставити испорука топлотне енергије под  условом да: 

1. поднесе писани захтев за обуставу испоруке топлотне енергије и приложи доказ о власништву над 
предметним  станом односно пословним простором; 

2. достави писану сагласност Скупштине стамбене заједнице за обуставу испоруке топлотне енергије стана 
односно пословног простора који се снабдева топлотном енергијом са заједничког мерног места у складу  са 

чланом 44. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2016); 
3. достави доказ о измирењу свих доспелих финансијских обавеза односно о постигнутом споразуму о 

извршавању обавезе сагласно одлуци о важећој цени топлотне енергије укључујући и финансијске обавезе 

за месец који претходи месецу у ком се захтев за обуставу испоруке топлотне енергије подноси; 

4. постоје техничке могућности за обуставу испоруке топлотне енергије, што се доказује израдом Елабората о 
техничким могућностима за искључење (у даљем тексту: Елаборат); 

5. Елаборат се доставља Енергетском субјекту ради оцене и давања сагласности на исти. О извршеној оцени 
Елабората Енергетски субјекат ће обавестити подносиоца захтева а један примерак Елабората на који је 

дата сагласност оставља се Енергетском субјекту на трајно чување; 

6. изведе радове којима се обезбеђује обустава испоруке топлотне енергије предвиђене Елаборатом; 

7. сноси све трошкове радова и материјала који настају услед обуставе испоруке топлотне енергије, а који су у 

складу са Елаборатом. 
Члан 5. 

Елаборат из члана 4. може да изради правно лице, односно предузетник који је уписан у одговарајући 
регистар за израду техничке документације у релевантној области.   

 

Члан 6. 

Елаборат мора да садржи: 
• прорачун коефицијента пролаза топлоте; 

• прорачун топлотних добитака за површине према суседним грејаним просторима за сваки извор добитака 
појединачно, приказани табеларно  

• прорачун добитака топлоте од цевне мреже. 
Уколико се Елаборатом предвиђа измештање цевне мреже из простора који је предмет Елабората, 

потребан је хидраулички прорачун цевне мреже. 
Графичку документацију која мора да садржи: цртеже основе и пресеке  предметног простора дате у 

видљивој размери, са назначеним положајем грејних тела, вертикала и регистара као и јасно назначене 

површине које су извор добитака топлоте. 
Предмер и предрачун радова који служи само као оријентациoна вредност висине улагања и стварања 

техничких услова. 

Добитци топлоте могу се елиминисати  постављањем изолације и/или измештањем цевне мреже.  

Након примене мера за смањивање добитака топлоте, добици не могу бити већи од 25% укупно 
израчунатих добитака пре примене мера, тако да сваки појединачни извор добитака топлоте мора бити 

елиминисан најмање 50%. Улазне параметре неопходне за израду Елабората  одређује Енергетски субјекат. 
 

Члан 7. 
Након добијања сагласности из члана 4. Овог Правилника од стране Енергетског субјекта подносилац 

захтева-купац спроводи мере из Елабората о сопственом трошку. 
Купац је дужан да након испуњења свих мера из Елабората обавести Енергетсог субјекта у писаној 

форми о испуњености мера. 
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У року од 10 радних дана од обавештења Енергетског субјекта сагласно ставу 1. овог члана Енергетски 

субјект  ће обуставити испоруку топлотне енергије крајњем купцу, под условом да су испуњени и остали услови 

предвиђени овим Правилником. 
Члан 8. 

Обустава испоруке топлотне енергије се врши у складу са чланом 3. овог Правилника  на следећи начин: 
Код једноцевних система грејања, обустава се врши одвајањем грејних кругова у ормарићу. По 

обустави, купац је одговоран за даље одржавање инсталација централног грејања у објекту којем  је 
обустављена испорука топлотне енергије (пражњење воде из радијатора и цевног система у објекту те даље 

одржавање инсталација). 
Код двоцевних система грејања, сама обустава испоруке топлотне енергије се врши применом мера из 

Елабората уз измештање свих заједничких инсталација грејања из објекта којем  се врши обустава испоруке 
топлотне енергије и функционалну реконструкцију цевне мреже како би остали корисници централног грејања у 

објекту имали нормално грејање. За обуставу испоруке топлотне енергије, купац плаћа Енергетском субјекту 
трошкове обуставе према ценовнику енергетског субјекта (пражњење система, поновно пуњење инсталација, 

одзрачивање и балансирање система).  
У случају да технички није могуће изместити постојећу цевну мрежу из објекта којем се врши обустава 

испоруке топлотне енергије, а купац је добио сагласност скупштине станара за обуставу испоруке топлотне 
енергије, обустава са двоцевног система даљинског грејања врши се одвајањем грејних тела од цевне мреже и 

блиндирањем прикључака ка цевној мрежи, чеповањем радијаторских веза. Енергетски субјекат у сваком 

појединачном случају даје услове за обуставу испоруке топлотне енергије, а у случају да не располаже 
довољним капацитетима, може дозволити купцу да сам ангажује извођача радова.  

Купац је одговоран за даље одржавање инсталација централног грејања у објекту којем је извршена 
обустава испоруке топлотне енергије (пражњење воде из радијатора и цевног система у објекту те даље 

одржавање инсталација). 
За обуставу испоруке топлотне енергије, купац плаћа Енергетском субјекту трошкове обуставе према 

ценовнику енергетског субјекта (пражњење система, поновно пуњење инсталација, одзрачивање и 
балансирање система). 

Обуставу испоруке топлотне енергије врши се у складу са Одлуком односно Правилима о раду 

дистрибутивног система. 

Члан 9. 
О извршеној  обустави испоруке топлотне енергије саставља се записник који потписују обе стране 

(купац топлотне енергије и Енергетски субјект). 
Приликом потписивања записника о обустави испоруке топлотне енергије, купац потписује изјаву којом 

даје  сагласност да Енергетски субјект може да изврши поступак контроле када се укаже потреба за истим. 

 

Члан 10. 

Уколико се у поступку контроле утврди да се купац неовлашћено прикључио на систем грејања, или не 
дозвољава контролу, Енергетски субјект ће извршити фактурисање трошкова грејања од датума обуставе 

испоруке топлотне енергије, према важећем ценовнику одобреним од стране локалне самоуправе. 
Купац коме је обустављена испорука топлотне енергије дужан је да плаћа све трошкове топлотне 

енергије за своју стамбену или пословну јединицу у складу са одобреним елаборатом. 

Купац је у обавези да плаћа настале обавезе у грејној сезони у којој је поднео захтев за обуставу  до 

момента ступања на снагу решење о обустави испоруке топлотне енергије. 
 

Члан 11. 
Обавезе купца после обуставе испоруке топлотне енергије дефинишу се појединачно за сваки објекат 

Решењем о обустави испоруке топлотне енергије.  
Решење о обустави испоруке топлотне енергије доноси директор Предузећа, или лице које он овласти.  

       
Члан 12. 

Купац који је власник стамбеног односно пословног простора у чијем простору је  обустављена испорука 

топлотне енергије је у обавези да води рачуна о заједничкој топлотној инсталацији уколико она  остаје у  стану 
односно пословном простору чији је он власник. 

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

терет купца. 

Члан 13. 
Скупштина стамбене заједнице има право да откаже коришћење топлотне енергије за грејање објекта. 

У том случају, стамбена заједница доставља доказ о испуњености услова предвиђених чланом 4. овог 
Правилника. 

ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 
Члан 14. 

Купац топлотне енергије који је власник стамбеног односно  пословног простора коме је обустављена 
испорука топлотне енергије, може се поново прикључити на систем даљинског грејања уколико испуни услове 

предвиђене чланом 64.  Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом. 
Прикључење на систем даљинског грејања врши Енергетски субјект, или купац уз сагласност и надзор 

Енергетског субјекта, о трошку купца. 
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Члан 15. 

Купац стиче право на прикључење стамбеног/пословног простора на систем даљинског грејања уколико 

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

Купац је дужан да сноси трошкове радова и материјала који настају због прикључења на систем. 
Трошкови се утврђују на основу стварног утрошка материјала и рада за сваки објекат који се прикључује у 

складу са важећим ценовником материјала и услуга Енергетског субјекта. 
Купац је дужан да, пре прикључења измири сва доспела дуговања према Енергетском субјекту. 

 
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 
На сва питања која нису регулисана овим Правилником, примењиваће се Закон о енергетици („Службени 

гласник Републике Србије", број 145/2014 ), Одлука и други општи акти. 
 

Члан 17. 
Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности од стране Општинског већа Општине Србобран, 

а примењује се осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“. 
 

ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 1356/2017-1.1  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Дана: 06.10.2017. године  Владимир Николић, с.р. 
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