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С у б о т и ц а 

 

 

На основу члана 363. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр.145/14 и 95/18-

др.закон), тачке 10.3 Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег 

купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, бр. 63/15), члана 69. став 1. тачка 3) Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 22. став 3. Одлуке о оснивању 

Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, 

бр. 53/16) и члана 57. став 1. тачка 10) Статута Града Суботице („Службени лист Општине 

Суботица“, бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19), 

 

Градско веће Града Суботице, на 154. седници одржаној дана 02.10.2019. године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, коју је 

донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица под бројем 

11211/19-3 дана 20. септембра 2019. године. 

Одлука из става 1. ове тачке је у прилогу овог решења и чини његов саставни део. 

 

II 

Ово Решење, заједно са Одлуком о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, 

објављује се у „Службеном листу Града Суботице“, на званичној интернет страници Града и на 

званичној интернет страници Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Према члану 363. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр.145/14 и 95/18-др.закон) 

енергетски субјект који обавља енергетску делатност снабдевања топлотном енергијом утврђује 

цену снабдевања крајњих купаца, цена се утврђује на основу методологије коју доноси Влада РС, а 

сагласност на цену даје јединица локалне самоуправе. 

Тачком 10.1 Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег 

купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, бр. 63/15), прописано је да је енергетски 

субјект дужан да до 1. септембра текуће године поднесе надлежном органу писани захтев за 

одобравање цена топлотне енергије за наступајућу грејну сезону која почиње 15. октобра текуће 

године, а тачком 10.3 је прописано да надлежни орган, након што на основу достављених података 

и документације и извршене анализе утврди да је захтев оправдан, одобрава цене топлотне енергије 

за крајње купце како је предложено од стране органа управљања енергетског субјекта. 

 



 

 

 

Чланом 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 

15/16) прописано је да ради обезбеђивања заштите општег интетреса у јавном предузећу, надлежни 

орган јединице локалне самоуправе даје сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и 

др.), а чланом 22. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ 

Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16) прописано је да сагласност на одлуку о 

ценама даје Градско веће. 

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ је доставило локалној самоуправи Захтев 

за одобравање цене топлотне енергије за крајње купце у складу са одредбама Методологије, заједно 

са Одлуком о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, коју је Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица донео под бројем 11211/19-3 дана 20. 

септембра 2019. године. 

На основу достављених података и документације извршена је анализа и утврђено је да је 

максимална висина прихода енергетског субјекта обрачуната и распоређена на тарифне елементе у 

складу са Методологијом, стога се доноси Решење као у диспозитиву. 

У складу са тачком 10.3. Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене 

снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, бр. 63/15), ово решење, 

заједно са Одлуком Надзорног одбора о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, 

објављује се у „Службеном листу Града Суботице“, на званичној интернет страници Града и на 

званичној интернет страници ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица. 

 

 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

      Богдан Лабан 






