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         На основу члана 18. став 2. Тарифног 
система за обрачун инсталисане топлотне снаге 
и испоручене количине енергије града 
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 
бр. 32/13) и члана 47. и 107. став 3. Статута града 
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 
број 26/13 - пречишћен текст, 37/13 11/14, 20/14 
и 28/14) и  Градско веће града Зрењанина  на 
седници одржаној  30.11.2015.године, донело је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

МЕТОДОЛОГИЈЕ УТВРЂИВАЊА ЦЕНА ЗА 
ИНСТАЛИСАНУ СНАГУ И ИСПОРУЧЕНУ 

КОЛИЧИНУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
ТАРИФНОМ  КУПЦУ СА УПУТСТВОМ ЗА  

РАСПОДЕЛУ ОБРАЧУНА 
 

Члан  1. 
 

 У Методологији утврђивања цена за 
инсталисану снагу и испоручену количину 
топлотне енергије тарифном купцу са упутством 
за расподелу обрачуна ("Службени лист града 
Зрењанина", бр. 11/14 и 24/14 ) у поглављу "II 
УПУТСТВО ЗА РАСПОДЕЛУ ОБРАЧУНА" у 
тачки 2. подтачки ц), алинеји 1.  и подтачки д) 
алинеји 1. број: ''1,5'' замењује се речима: ''у 
складу са следећом табелом.'' 
 
 
Проценат броја независних 
функционалних целина са 
уграђеним уређајима за 
регистровање појединачне 
потрошње 

Вредност 
корективног 
коефицијента 
К 

< 70 % 1,8 
70 – 80 % 1,9 
80 – 90 % 2,0 
> 90 % 2,1 

 
 
 
 

Члан 2. 
 
 Иза последњег пасуса Упутства додаје се 
следећи текст: 
 ''Уколико у случају када је више објеката 
(ламела или зграда) колективног становања 
прикључено на једну топлотну подстаницу и за 
снабдевање сваког од објеката (ламела или 
зграда) постоје технички раздвојени водови у 
топлотној подстаници са засебном запорном и 
регулационом арматуром, наведени објекат 
(ламела или зграда) се може сматрати 
независном целином у погледу могућности 
уградње уређаја за регистровање појединачне 
потрошње, те се за такве објекте у топлотној 
подстаници на одговарајућем воду дозвољава 
уградња секундарног мерила, чије очитавање ће 
се узимати директно за одређивање потрошње 
топлотне енергије наведеног објекта. 
 У случају уградње горе наведеног мерила, 
станари објекта (ламеле или зграде) стичу право 
да се, уколико у 65% или више од укупног броја 
независних функционалних целина имају 
уграђене исправне калориметре или делитеље 
топлоте, расподела испоручених количина 
топлотне енергије врши на основу очитавања 
уређаја за регистровање појединачне потрошње 
у складу са тачком 2. Упутства за расподелу 
обрачуна.   
 Горе наведено мерило, које се уграђује на 
засебој грани секундарне инсталације објекта 
(ламеле или зграде), мора испуњавати све 
техничке и законске услове као и комерцијална 
мерила на примарном делу топлотне подстанице. 
 Снабдевач поседује искључиво право 
уградње таквих уређаја, а трошак набавке и 
уградње сносе станари који се одлуче за уградњу 
уређаја за регистровање појединачне потрошње. 
Трошкове одржавања наведеног мерила сносе 
станари који се одлуче за уградњу уређаја за 
регистровање појединачне потрошње. 
 Очитавање и контролу наведених мерила 
врши искључиво снабдевач. 
 У случају привремене или трајне 
неисправности наведеног мерила, за обрачунски 
период у коме је мерило било неисправно 
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примењиваће се расподела описана тачком 2. 
подтачка а).'' 
 

Члан  3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-163-1/15-III 
Дана: 30.11.2015. године 
ЗРЕЊАНИН  
 

ПРЕДСЕДНИК 
          ГРАДСКОГ ВЕЋА 
           Чедомир Јањић,с.р. 
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