На основу члана 361. Закона о енергетици („Службени гласник РС” бр. 145/2014),
члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС” бр. 88/2011), члана
51 Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС” бр. 25/2013), члана
20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007 и 83/2014- други
закон) и члана 28. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Лозница” Лозница („Службени
лист града Лознице“, бр. 5/13 и 2/14), члана 40. и члана 84. Статута Града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, бр. 8/14 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице,
на седници одржаној 17. децембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања
топлотном енергијом

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист
града Лознице“, бр. 2/2013) у члану 18. став 1. тачка Ц алинеја 3, речи: „пројекти
изведених радова”, замењују се речима: „пројекти изведеног објекта”.
Члан 2.
У члану 34. став 1, алинеја 3, после речи: „прикључну снагу” додају се речи: „или
грејну површину”.
Члан 3.
У члану 35. став 3, речи: „ако су сви купци писмено отказали уговор” замењују се
речима: „уз писмену сагласност свих купаца са тог мерног места”.
Члан 4.
У члану 36. став 2. после речи: „Топлотна енергија утрошена за” додају се речи: „за
зеједничку потрошњу и за”.
Члан 5.
У члану 41. став 1. после речи: „недељом и” додају се речи: „државним”.

Став 4. мења се и гласи:
У време између 31. децембра и 1. јануара испорука топлотне енергије се не прекида,
а у времену између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. јануара испорука топлотне енергије
вршиће се у продуженом трајању, осим у случају изузетно повољне спољне температуре.
Члан 6.
У члану 48. после става 2. додаје се нов став 3. који гласи:
Уколико не постоје подаци о упоредном обрачунском периоду (потрошња и спољна
температура) обрачун ће се вршити према м2.
Члан 7.
У члану 61. после става 1. уместо тачке, ставља се запета, а досадашњи став 2.
постаје саставни део става 1.
Досадашњи ставови 3, 4, 5 и 6 постају ставови 2, 3, 4 и 5.
Члан 8.
У члану 63. после речи: „искључити (укључити)” додају се речи: „трајно или
привремено”.
Члан 9.
У члану 64. став 1. после речи: „пословних јединица” додају се речи: „(у овиру
заједничког објекта)”.
У ставу 2. после речи: „Захтев за” додају се речи: „привремено”.
Члан 10.
У члану 67. став 1. речи: „искључују се” замењују се речима: „привремено се
искључују”.

Члан 11.
Ова Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања
топлотном енергијом ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
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