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На основу чл. 16, 21, 30, 32, 359. и 361. Закона о енергетици („Службени 
гласник РС” бр. 145/2014 и 95/2018 – др. закон), члана 4. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС” бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), 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, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 13. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије „Топлана-Лозница” Лозница („Службени лист града Лознице”, бр. 19/2016, 
21/2016 и 4/2019), члана 40. и члана 84. Статута града Лознице („Службени лист града 
Лознице”, бр. 1/19 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 
20. фебруара 2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

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, 12/2015 и 4/2019), наслов изнад члана 6. и 
члан 6. мењају се и гласе: 

„Енергетска дозвола 
 

Члан 6. 
 

Енергетски објекти за производњу топлотне енергије снаге 1 MW и више и 
eнергетски објекти за производњу биогорива капацитета преко 10 t годишње се граде у 
складу са законом којим се уређују услови и начин уређења простора, уређивање и 
коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката, техничким и другим 
прописима, а по претходно прибављеној енергетској дозволи коју издаје Комисија за 
енергетику града Лознице (у даљем тексту: Комисија) у складу са Законом, 
подзаконским прописима и овом одлуком. 

Енергетска дозвола се подноси уз захтев за издавање грађевинске дозволе. 
Доказ о праву својине, односно праву закупа земљишта на коме се планира 

изградња енергетског објекта није услов за издавање енергетске дозволе. 
Захтев за издавање енергетске дозволе садржи податке прописане законом и 

подзаконским прописима. 
Енергетска дозвола се издаје решењем у року од тридесет дана од дана 

подношења захтева. 
Енергетска дозвола се издаје са роком важења три године од дана њене 

правоснажности. 
На захтев имаоца енергетске дозволе, који се подноси најкасније у року од 

тридесет дана пре истека њеног важења, Комисија може продужити рок важења 
енергетске дозволе најдуже за још једну годину, под условом да су испуњени 
критеријуми и услови за њено издавање. 

Енергетска дозвола није преносива.”. 
 

Члан 2. 
 

После члана 6. додају се наслов члана 6а и члан 6а који гласе: 
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„Лиценца за обављање енергетских делатности производње, дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом 

 
Члан 6а 

 
Комисија у складу са Законом, подзаконским прописима и овом одлуком 

издаје лиценцу за обављање следећих енергетских делатности: 
- производња топлотне енерегије у топланама преко 1 MW; 
- дистрибуција топлотне енегрије; 
- снабдевање топлотном енерегијом. 
Енергетски субјект може да отпочне са обављањем енергетске делатности на 

територији града Лознице на основу лиценце из става 1. овог члана. 
Лиценца се издаје на захтев енергетског субјекта, посебно за сваку 

енергетску делатност из става 1. овог члана. 
Лиценца садржи нарочито: назив енергетског субјекта, енергетску 

делатност, списак енергетских објеката који се користе за обављање делатности, 
техничке карактеристике тих објеката, податке о локацији, односно подручју на коме ће 
се енергетска делатност обављати, период на који се издаје лиценца и обавезе по 
питању непрекидног обављања делатности, транспарентности и извештавања. 

Лиценца се издаје решењем, у року од 30 дана од дана подношења захтева за 
издавање лиценце. 

Решење којим се одбија захтев за издавање лиценце мора бити детаљно 
образложено и засновано на објективним и недискриминаторним критеријумима и 
достављено подносиоцу захтева. 

Лиценца је непреносива. 
Лиценца се прибавља и у случају када се на енергетском објекту за који је 

издата лиценца, промени правни основ коришћења енергетског објекта по основу 
статусне промене или у правном промету по другом основу. 

Комисија доноси решења о издавању и одузимању лиценци, врши 
продужење важења лиценци, води регистар лиценци и обезбеђује јавност регистра. 

За издавање и продужење лиценце плаћа се накнада у висини утврђеној 
решењем о издавању односно продужењу лиценце. 

Висина накнаде за издавање и продужење лиценце одређује се у складу са 
мерилима за утврђивање накнаде. 

Мерила за утврђивање накнаде за издавање и продужење лиценце из става 
11. ове одлуке утврђују се посебним актом који доноси Градско веће града Лознице.“. 

 
Члан 3. 

 
После члана 6. додају се наслов члана 6б и члан 6б који гласе: 
 

„Комисија 
 

6б 
 
Комисију чине председник и четири члана које именује Градско веће града 

Лознице. 
Члан Комисије мора да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
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струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама. 

Члан Комисије не може бити лице запосленo или ангажовано у Предузећу. 
Чланови Комисије могу примати накнаду за свој рад, чији износ се утврђује 

решењем о именовању. 
Комисија: 
- води регистар издатих лиценци,  
- води евиденцију произвођача топлотне енергије снаге од 0,1 MW до 1 

MW и 
- врши друге послове прописане овом одлуком. 
Пратеће административно-техничке послове за потребе Комисије обавља 

Градска управа града Лознице.”. 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице”. 
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