
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ 3. ГОДИНА LIV 

31. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

С   Е   Н   Т   А 



На основу члана 361. става 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 
145/2014), члана 32. става 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и 
члана 46. става 1. тачке 7. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, број 5/2011 и 13/2017), Скупштина општине Сента на седници одржаној 
дана 31. јануара 2019. године донела је 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О НАЧИНУ РАСПОДЕЛЕ И ОБРАЧУНУ ТРОШКОВА КРАЈЊИМ 
КУПЦИМА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ  

Члан 1. 

Овим Правиником врши се измена Правилника о изменама и допунама 
Правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова крајњим купцима за 
испоручену топлотну енергију („Службени лист општине Сента”, број 14/2018) - у 
даљем тексту: Правилник.  

Члан 2. 

У члану 6. Правилника речи: „од 01. 02. 2019. године“ замењују се речима: 
„почев од грејне сезоне 2019/2020“.  

Члан 3. 

Остале одредбе Правилника остају непромењене. 

Члан 4. 

Овaј правилник ступа на снагу даном доношења, а треба га објавити у 
„Службеном листу општине Сента“. 

Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента                Заменик председника Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента   
Број: 352-2/2019-I         Тибор Патаки с. р. 
Дана: 31. јануара 2019. године 
Се н т а  
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4.



Образложење: 
 
Према члану 361. става 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 
145/2014), јединица локалне самоуправе издаје лиценце за обављање енергетских 
делатности; производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, води 
регистар издатих лиценци и евиденцију произвођача топлотне енергије снаге од  
0,1 MW до 1 MW, својим прописом утврђује услове испоруке и снабдевања 
топлотном енергијом купаца на свом подручју, права и обавезе произвођача, 
дистрибутера, снабдевача и крајњих купаца топлотне енергије, доноси пропис 
којим се уређује начин расподеле трошкова са заједничког мерног места у 
топлотној предајној станици и услови и начин одржавања дела система од 
завршетка дистрибутивног система до крајњег купца, укључујући и његову грејну 
опрему, права и обавезе крајњих купаца топлотне енергије, посебно у случају 
престанка уговора, као и услове за подношење и решавање захтева крајњег купца 
за обуставу испоруке топлотне енергије, даје сагласност на цене топлотне енергије 
и прописује друге услове за обезбеђење поузданог и сигурног снабдевања купаца 
топлотном енергијом, у складу са законом.   

Према члану 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члану 46. став 1. тачка 
7. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011 и 
13/2017), Скупштина општине, у складу са законом, доноси прописе и друге опште 
акте. 

Дана 28. 12. 2018. године Скупштина општине донела је Правилник о изменама и 
допунама Правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова крајњим купцима 
за испоручену топлотну енергију којом је одређено да се наведени Правилник 
примењује од 01. 02. 2019. године. С обзиром да су грађани у великом броју 
ставили примедбу на то да се наведени Правилник промени у јеку грејне сезоне и 
да им је остављено свега тридесетак дана да се припремају односно прилагоде за 
примену предметног Правилника, стручно радно тело које је задужено да 
перманентно прати искуства која настају за време примене општинских прописа у 
вези грејања и да у случају потребе предлаже корекцију предметних прописа, на 
својој седници одржаној дана 25. 01. 2019. године анализирало је насталу ситуацију 
и предложило је надлежним органима Општине Сента да се Правилник о изменама 
и допунама Правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова крајњим 
купцима за испоручену топлотну енергију („Службени лист општине Сента“, број 
14/2018) који је донет од стране Скупштине општине Сента дана 28. 12. 2018. 
године примењује почев од грејне сезоне 2019/2020 како би се избегла ситуација да 
Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова крајњим купцима за 
испоручену топлотну енергију буде промењен у јеку грејне сезоне и како би се 
потрошачима оставило довољно времена да се припремају за примену наведеног 
Правилника (нпр. уградњом алокатора у оне посебне делове објекта у којима 
алокатори још нису уграђени у све посебне делове објекта и да на тај начин себи 
стварају могућност да им се расподела трошкова на заједничком мерном уређају и 
даље врши на основу импулса очитаних на алокаторима, односно да избегну да им 
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се расподела трошкова на заједничком мерном уређају поново врши по основу 
површине станова). Стручно радно тело је уједно предложило надлежним органима 
Општине Сента да на састанку са управницима стамбених заједница упознају их са 
одредбама Правилника о изменама и допунама Правилника о начину расподеле и 
обрачуну трошкова крајњим купцима за испоручену топлотну енергију („Службени 
лист општине Сента“, број 14/2018) ради адекватног и благовременог 
информирања становништва.  
    
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента предложило је доношење Правилника о измени 
Правилника о изменама и допунама Правилника о начину расподеле и обрачуну 
трошкова крајњим купцима за испоручену топлотну енергију по ХИТНОМ 
ПОСТУПКУ на ванредној седници Скупштине општине Сента. 

 
Разлог хитности доношења овог Правилника односно разлог да Правилник ступа на 
снагу даном доношења је да доношење овог прописа има смисао искључиво 
уколико се то уради пре 01. 02. 2019. године када би иначе почела примена 
Правилника о изменама и допунама Правилника о начину расподеле и обрачуну 
трошкова крајњим купцима за испоручену топлотну енергију, те је неопходно да се 
овај пропис доноси и ступа на снагу пре 01. 02. 2019. године. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине 
Сента за доношење Правилника о измени Правилника о изменама и допунама 
Правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова крајњим купцима за 
испоручену топлотну енергију, донела је правилник као у диспозитиву.   
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Садржај: 

4. 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ РАСПОДЕЛЕ И ОБРАЧУНУ ТРОШКОВА 
КРАЈЊИМ КУПЦИМА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ 
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ИЗДАВАЧ: 
Одељење за скупштинске  и  извршне  послове,  Сента, 
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине општине Сента 




