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На основу члана 58. Закона о запосленима у 

aутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 
113/17 др. закон и 95/18), члана 5 Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинима и јединицама локалне 
самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 88/16) и члана 4  
Уредбе о критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места намештеника 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр. 88/16), члана 50. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца 15/18), члана 21. и 26. Одлуке о Градском 
правобранилаштву града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 6/14 и 8/16), члана 4. Одлуке о 
оснивању Службе месних заједница („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 1/09), члана 11. Одлуке о оснивању 
Службе буџетске инспекције града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца" бр. 6/19) и члана 10. Одлуке о 
оснивању Службе интерне ревизије града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/19), 

Градско већe града Крушевца, на предлог 
начелника Градске управе града Крушевца, дана  
18.09.2020.  године, усвојило је  

 
П Р А В И Л Н И К  

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И  
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  

У ГРАДСКОЈ  УПРАВИ,  
ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ,  

СЛУЖБИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, СЛУЖБИ 
БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБИ 

ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
У Правилнику о унутрашњем уређењу и система-

тизацији радних места у Градској управи, Градском 
правобранилаштву, Служби месних заједницa, 
Служби буџетске инспекције и Служби интерне 
ревизије града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
број 5/18 , 1/19 и 6/20), у даљем тексту Правилник, у 
члану 26, у тачки 1.1. Одељење за општу управу и 
заједничке послове, тачка 1.1.4. Служба заједничке 
писарнице, радно место под редним бројем 29 "Шеф 
Службе" у звању саветник, број службеника 1, мењају 
се услови за обављање послова и гласе: 

 
 "Услови: Стечено високо образовање из научне 

области друштвених наука на основним академским 

студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци и познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 
У истом члану у тачки 1.2. Одељење за послове 

органа града, радно место под редним бројем 47. 
"Начелник Одељења" у звању самостални саветник, 
мењају се опис послова и услови за обављање послова 
и гласе:  

 
"Опис послова: Руководи радом Одељења,  
- организује и планира обављање послова из 

надлежности Одељења; 
- стара се о благовременом и законитом 

обављању послова у Одељењу; 
- пружа стручна упутства, координира и надзире 

рад запослених у Одељењу; 
- учествује у изради аката које припремају друге 

организационе јединице; 
- присуствује седницама Градског већа  у својству 

овлашћеног известиоца по позиву; 
- сарађује са другим одељењима у Градској 

управи; 
- обавља и друге послове по налогу начелника 

Градске управе. 
 
 Услови: Стечено високо образовање из научне 

области правних или политичких наука на основним 
академским студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног искуства у струци 
и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет)." 

 
  У тачки 1.2.1. Служба за скупштинске послове, 

радно место од редним бројем 50 "Скупштински 
послови и послови из области родне равно-
правности" у звању самостални  саветник, мењају се 
услови за обављање послова и гласе: 

 
 "Услови: Стечено високо образовање из научне 

области правних или политичких наука на основним 
академским студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци и познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет)." 

 
 У тачки 1.4. Одељење за инвестиције, привреду 

и заштиту животне средине, тачка 1.4.1. Служба за 
економски развој, инвестиције и грађевинско 
земљиште радно место под редним бројем 83 "Шеф 
Службе" у звању самостални саветник мењају се 
услови за обављање послова и гласе: 

 
 "Услови: Стечено високо образовање из области 

економских наука или архитектуре или грађевине  на 
основним академским студијама  у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струко-
вним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног искуства у 
струци и познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет)." 

 
  У тачки 1.7. Одељење за финансије, радно место 

под редним бројем 116 "Начелник Одељења" у 
звању самостални саветник, мењају се услови за 
обављање послова и гласе:  

 
  "Услови: Стечено високо образовање из научне 

области економских наука или менаџмента на 
основним академским студијама  у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струко-
вним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање пет година радног искуства у 
струци и познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет)." 

 
  У тачки 1.10. Одељење за инспекцијске послове, 

тачка 1.10.2. "Комунална инспекција" радно место 
под редним бројем 177 "Стручно оперативни 
послови" у звању сарадник се брише. 

 
Члан 2. 

 
У Глави IV – Организација и систематизација 

радних места у Служби месних заједница Града 
Крушевца у тачки 2. Систематизација радних места у 
Служби, у члану 33.  радно место под редним бројем 
1.  „Шеф Службе“, мењају се услови за обављање 
послова и гласе:  

 
"Услови: Стечено високо образовање из научне 

области правних или економских наука на основним 
академским студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
једна година радног искуства у струци и познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)." 
 

Члан 3. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 021-5/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу чл. 40. Одлуке о буџету града Крушевца 

за 2020. годину ("Сл. лист града Крушевца'' бр. 16/19), 
чл. 28. Правилника о одобравању средстава и финанси-
рања програма којима се остварује општи интерес у 
области спорта на територији града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 1/17), Одлуке Комисије за 
избор годишњих и посебних програма у области спорта 
на територији града Крушевца број 196 од 16.09.2020. 
године и чл. 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 15/18),   

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 18.09.2020. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
O ОДОБРАВАЊУ ПРОМЕНЕ ДИНАМИКЕ 

ПЛАЋАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА   СЕ 
ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА У 2020. ГОДИНИ 

 
I - ОДОБРАВА СЕ промена динамике плаћања 

одобрених годишњих програма спортских органи-
зација  којима се остварује општи интерес у области 
спорта  на територији града Крушевца  у 2020.години 
и то следећим спортским организацијама: 

 
1. Планинарско спортски клуб „Јастребац“ – 

уговором број 404-202/2020 од 12.03.2020. године, 
предвиђено је да се клубу исплати износ од 200.000,00 
динара и то: у марту 30.000,00 динара, априлу 
30.000,00 динара, мају 40.000,00 динара, јуну 
40.000,00 динара, у септембру 30.000,00 динара и 
октобру 30.000,00 динара. Како је клуб имао 
активности и почетком марта месеца, а пре 
проглашења ванредног стања, а учествоваће и на 
Фрушкогорском маратону који је заказан за  19.-20. 
септембар,  исти се обратио дописом са молбом да се 
промени динамика и клубу исплате неисплаћена 
средства и то половина месеца марта и половина 
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месеца маја у укупном износу од 35.000,00 динара. 
Наведена средства исплатити заједно са трансфером 
за октобар. 

  
2. КК „Напредак Јуниор“ Крушевац - 

уговором број 404-81/2020 од 13.02.2020. године, 
предвиђено је да се клубу исплати износ од 
6.500.000,00 динара и то: у јануару 1.200.000,00 
динара, у фебруару 1.100.000,00 динара, у марту 
900.000,00 динара, у априлу 800.000,00 динара, у мају 
600.000,00 динара, у јуну 600.000,00 динара, у јулу 
500.000,00 динара, у августу 400.000,00 динара и 
септембру 400.000,00 динара.  С обзиром да се  клуб 
пласирао у виши ранг (1. Б лига), као и да им 
предстоји учешћа на такмичењу  од октобра месеца, 
клуб се обратио молбом за промену динамике и 
исплату неисплаћених средстава за месец март, април 
и мај у укупном износу од 1.550.000,00 динара. 
Наведена средства исплатити у: октобру -750.000,00 
динара, новембру-650.000,00 динара и  децембру -
150.000,00 динара. 

 
3.  ОК „Антена“ - уговором број 404- 78/2020 од 

13.02.2020.године, предвиђено је да се клубу исплати 
износ од 500.000,00 динара и то десет месечних рата 
по 50.000,00 динара изузев за јул и децембар. С 
обзиром да је клуб одиграо неколико такмичарских 
утакмица почетком марта месеца, као и да планира 
такмичење у наредној сезони обратио се молбом да се 
изврши исплата неисплаћених средстава за месец 
март и мај у укупном износу од 50.000,00 динара. 
Наведена средства исплатити заједно са трансфером 
за октобар. 

 
4. Рагби клуб „Крушевац“ - уговором број                  

404–203/2020 од 12.03.2020. године, предвиђено је да се 
клубу исплати износ од 40.000,00 динара у целости у 
месецу марту. Какo клуб ове јесени очекују бројне 
активности и наставак промотивне кампање „Дођи и 
тренирај рагби“ клуб се обратио молбом за исплату 
преосталог износа од 20.000,00 динара. Поред наве-
деног, клуб такође планира да утроши и на путовање 
екипе на турнире Првенства Србије.  Наведена средства 
исплатити у октобру месецу 2020. године. 

 
5.   Ронилачки клуб „Викинг“ - уговором број 

404-61/2020 од 12.02.2020. године, предвиђено је да се 
клубу исплати износ од 160.000,00 динара у две транше 
и то   у фебруару 80.000,00 динара и у марту 80.000,00 
динара. Клубу је исплаћена цела   фебруарска транша и 
половина мартовске. Клуб у молби наводи да је у 
протеклом периоду имао разне активности, учешће на 
државном првенству подводном хокеју где је Крушевац 
био домаћин, те акција чишћења подводног дела језера 
Ћелије у сарадњи са кровном ронилачком органи-
зацијом као и да је планирана припрема за реализацију 
тренажно стажног роњења на језеру Заовине-Тара у 
периоду од 15.09.-25.09. 2020. године. Клуб се обраћа 
молбом да му се исплати неисплаћени износ од 
40.000,00 динара за месец март. Наведена средства 
исплатити у октобру месецу. 

 

6. Ватерполо клуб „Расина“ - уговором број 
404-87/2020 од 18.02.2020. године, предвиђено је да се 
клубу исплати 1.650.000,00 динара и то следећом 
динамиком: јануар-150.000,00 динара, фебруар-
150.000,00 динара, март-150.000,00 динара, април-
100.000,00 динара, мај-100.000,00 динара,                               
јун-150.000,00 динара, јул-150.000,00 динара,      
август-150.000,00 динара, септембар-150.000,00 
динара, октобар-150.000,00 динара, новембар-
150.000,00 динара, децембар-100.000,00 динара. Клуб 
је остварио историјски пласман у Прву А Лигу а и 
млађе селекције постижу запажене резултате у свим 
узрастима што изискује знатно веће трошкове. Клуб 
се обраћа молбом да му се исплате неисплаћена 
средства и то половина мартовског и мајског 
трансфера и цео износ за април у укупном износу од 
225.000,00 динара. Средства ће се исплатити  тако што 
ће се редовни трансфери за октобар, новембар и 
децембар увећати и то : октобар за 100.000,00динара, 
новембар за 75.000,00 и децембар за 50.000,00 динара. 

 
7. Стонотениски клуб „Напад“- уговором број 

404-128/2020 од 25.02.2020. године, предвиђено је да 
се клубу исплати 250.000,00 динара и то следећом 
динамиком: фебруар-50.000,00 динара, март - 
25.000,00 динара, април-25.000,00 динара, мај-
25.000,00 динара, јун-50.000,00 динара, јул-10.000,00 
динара, септембар-20.000,00 динара, октобар-
25.000,00 динара, новембар-20.000,00 динара. До сада 
су клубу исплаћена средства за март-12.500,00 
динара, мај-12.500,00 динара. За месец април није 
исплаћено 25.000,00 динара. Клуб се обратио молбом 
за исплату неисплаћених средстава, а ради измирења 
следећих обавеза: трошкови регистрације играча, 
трошкови лекарских прегледа, путни трошкови за 
одлазак на турнире и трошкови тренерских лиценци. 
Тражена средства од 50.000,00 динара исплати у 
децембру месецу. 

 
II - Са носиоцима одобрених годишњих програма 

из става I овог Решења, Градска управа  закључиће 
анексе Уговора о реализацији програма са проме-
њеном динамиком исплате. 

 
III - На основу Решења Градског већа сачиниће се 

Табеларни приказ расподеле буџетских средстава 
спортских организација и удружења по месецима за 
2020. годину.  

 
IV - Месечни пренос наменских буџетских  

средстава у 2020. години вршиће се на основу  Закључка 
о преносу средстава који потписује Градоначелник. 

 
V - Решење објавити на сајту града Крушевца  и у 

"Службеном листу  града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-435/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 
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На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 15/18), члана 
18. Закона о планском систему Републике Србије  
(''Службени гласник РС'', бр. 30/18) и Споразума о 
сарадњи број 404-2661/19 од 29.11.2019. године, 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.09.2020. године, донело је  

 
Решење о измени Решења  

о приступању изради Локалног акционог плана за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња на 

територији града Крушевца за период   
2020 - 2022. године и формирању радне групе 

 
I - У Решењу о приступању изради Локалног 

акционог плана за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња на територији града Крушевца за период  2020-
2022. године и формирању Радне групе ("Службени лист 
града Крушевца" број 16/19), мења се период на који се 
усваја Локални акциони план и то уместо: "2020 -2022. 
године", треба да стоји: "2021 – 2023. године".  

 
II  - Решење објавити у "Службеном листу  града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-438/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 
 
 
227 
На основу члана 69. став.1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16), 
чланова 15. став 2 и 25. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа "Водовод Крушевац" Крушевац 
(,,Сл. лист града Крушевца бр. 5/13 - Пречишћен текст, 
4/15 и 9/16) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној  дана 18.09.2020. године донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Правилника о унутрашњој организацији  и 
систематизацији послова ЈКП "Водовод Крушевац" 
Крушевац, коју је донео директор под бр. 3498 од 
31.08.2020. год. на коју је сагласност дао Надзорни 
одбор својом Одлуком под бр. 91/2 од 04.09.2020.год. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу  града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-38/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 

 
 

228    
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18) и члана 7. 
Одлуке о покретању поступка јавно-приватног 
партнерства без елемената концесије за реализацију 
пројекта „Пројекат  рехабилитације и ургентног 
одржавања општинских путева и улица и 
некатегорисаних путева на територији града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 13/19), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.09.2020. године, донело је  

 
РЕШЕЊЕ  

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Стручни тим за израду 

Предлога пројекта јавно-приватног партнерства без 
елемената концесије за Пројекат  рехабилитације и 
ургентног одржавања општинских путева и улица и 
некатегорисаних путева на територији града 
Крушевца и за спровођење поступка јавне набавке за 
избор приватног партнера, у следећем саставу: 

 
1. Иван Анђелић, начелник Градске упрааве 

града Крушевца; 
 

2. Војкан Тутулић, директор Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац; 

 
3. Данијела Живановић, начелник Одељења за 

стамбено комуналне и имовинско правне послове; 
 

4. Радиша Крстић, интерни ревизор; 
 

5. Зоран Стипановић, представник приватног 
сектора, који се бави израдом предлога Пројеката 
јавно-приватног партнерства. 

 
II - Задатак Стручног тима је да изради Предлог 

пројекта јавно-приватног партнерства без елемената 
концесије за  Пројекат  рехабилитације и ургентног 
одржавања општинских путева и улица и некате-
горисаних путева на територији града Крушевца  и 
спроведе поступак јавне набавке за избор приватног 
партнера. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 352-497/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Александар Јовановић, с.р. 
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IV – АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 

 
 
229 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 55/14, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19) дана 
14.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
I – ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...) 
тако што се у члану 34. у наслову "г) Одређује се 
постављање техничких средстава за успоравање 
саобраћаја, и то у ставу I, после тачке 5.1.1.1 додаје се 
нова тачка 5.1.1.2. тако да гласи: 

 
„5.1.1.2. Улица Пећка, два, између Улице 

Првомајске и Краља Милутина;“ 
 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за 

урбанизам и пројектовање Крушевац да, сходно         
чл. 158. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима, изради саобраћајни пројекат у складу са 
режимом саобраћаја утврђеним у ставу I диспозитива 
овог Решења и достави га овом Одељењу ради давања 
сагласности на исти. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

IV Број: 344-675/20                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 
 
230 
Република Србија 
УСТАВНИ СУД 
Број: IУо-157/2018 
14.09.2020. године 
Б е о г р а д  
 
Уставни суд у саставу: председник Снежана 

Марковић и судије Гордана Ајншпилер Поповић, 
Лидија Ђукић, Татјана Ђуркић, Весна Илић Прелић, 
др Тамаш Корхец (Korhecz Tamás), Мирослав 
Николић, др Владан Петров, др Наташа Плавшић, др 
Јован Ћирић, др Милан Шкулић и др Тијана Шурлан, 
на основу члана 167. став 1. тач. 1. и 3. Устава 
Републике Србије, на седници одржаној 2. јула 2020. 
године, донео је 

О Д Л У К У 
 

Утврђује се да Правилник о условима за 
подношење и решавање захтева крајњег купца за 
обуставу испоруке топлотне енегрије („Службени 
лист града Крушевца“, број 4/18) није у сагласности 
са Уставом и законом. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Уставном суду поднета је иницијатива за 

покретање поступка за оцену уставности и 
законитости Правилника наведеног у изреци. 
Иницијатор истиче да је Надзорни одбор ЈКП 
„Градска топлана“ поступио супротно закону  и 
Одлуци о организовању ЈКП „Градска топлана“, јер је 
неовлашћено донео оспорени Правилник, односно да 
овај орган није надлежан за доношење оспореног 
акта. Иницијатор посебно оспорава одредбе члана 4. 
Правилника, за које сматра да су у супротности са 
одредбама чл. 10. до 15. Закона о облигационим 
односима и чл. 207. и 208. Закона о енергетици и 
истиче да су услови које мора испунити купац да би 
му енергетски субјект, на његов захтев, обуставио 
испоруку топлотне енергије „јако отежани и готово 
немогући и не зависе од његове воље, те су у 
супротности са начелима аутономије воље и 
равноправности странака, као основним начелима 
облигационог права“. Такође наводи да би, сагласно 
начелу аутономије воље, требало "да су уговорне 
стране слободне да раскину уговор сагласно изјави 
воље, док је овим Правилником потпуно супротно 
предвиђено и остварење тих услова захтева низ радњи 
крајњег купца, које он не може испунити јер не зависе 
од његове воље". 

Доносилац оспореног акта, Надзорни одбор ЈКП 
„Градска топлана“ Крушевац, у одговору доставље-
ном Уставном суду 11. фебруара 2020. године, истиче 
да је „сасвим јасно да доношење подзаконских аката 
предузећа спада у надлежност Надзорног одбора, што 
је овде случај“, те да није јасно зашто се питање 
надлежности за доношење оспореног Правилника, 
„који је на снази без измена, поставља као спорно“. 
Такође сматра да су сви наводи иницијатора неосно-
вани и као доказ тога прилаже судску праксу „која се 
тиче спорова раскида уговорних страна, односно 
искључења са топловодне мреже, која је доказ 
неоснованости иницијативе у делу наведених облига-
ционих односа и спада у надлежност судова опште 
надлежности а не у надлежност Уставног суда“. 

У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио 
да је оспорени Правилник о условима за подношење и 
решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке 
топлотне енегрије („Службени лист града Крушевца“, 
број 4/18), 19. јула 2017. године донео Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ 
Крушевац, позивајући се, поред осталог, на одредбе 
члана 361. Закона о енергетици („Службени гласник 
РС“, број 145/14), као и да је Градско веће града 
Крушевца, Решењем III број 023-41/17 од 4. августа 
2017. године, дало сагласнот на наведени Правилник. 
Оспореним Правилником се дефинишу услови за 
подношење и решавање захтева крајњег купца за 
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обуставу испоруке топлотне енргије заједничким 
инсталацијама за загревање простора и санитарне 
топле воде (у даљем тексту: Обустава испоруке 
топлотне енергије) (члан 1.). Правилником се, такође, 
одређује: ко врши обуставу испоруке топлотне 
енергије, о чијем трошку и у ком периоду (члан 3.); 
услови под којима се крајњем купцу, који се топлотном 
енергијом снабдева са заједничког мерног места, може 
обуставити испорука топлотне енергије (члан 4.); 
поступак обуставе испоруке топлотне енергије (чл. 5. 
до 9.); поступак контроле након извршене обуставе и 
обавеза плаћања фиксног дела трошкова за купца коме 
је обустављена испорука (члан 10.); услови под којима 
скупштина стамбене заједнице има право да откаже 
коришћење топлотне енергије (члан 13.); услови под 
којима се врши обустава испоруке топлотне енергије за 
појединачне стамбене објекте (члан 14.); услови за 
поновно прикључење на систем даљинског грејања 
(чл. 15. и 16.).  

Законом о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) одређено је: да је 
производња, дистрибуција и снабдевање топлотном 
енергијом комунална делатност од општег интереса, тј. 
делатност од значаја за остварење животних потреба 
физичких и правних лица код којих је јединица локалне 
самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење 
одговарајућег квалитета, обима доступности и 
континуитета, као и надзор над њеним вршењем (члан 
2. ст. 1. и 2.); да скупштина јединице локалне 
самоуправе одлукама прописује начин обављања 
комуналне делатности, као и општа и посебна права и 
обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника 
услуга на својој територији, укључујући и начин 
плаћања цене комуналне услуге, начин вршења 
контроле коришћења и наплате комуналне услуге и 
овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу 
контроле и мере које су контролори овлашћени да 
предузимају (члан 13. став 1.); да је вршилац комуналне 
делатности дужан да организује свој рад и пословање на 
начин којим се обезбеђује трајно и несметано пружање 
комуналних услуга корисницима под условима и на 
начин уређен законом, прописима и стандардима 
донесеним на основу закона (члан 14. тачка 1)); да 
одлуку о промени цена комуналних услуга доноси 
вршилац комуналне делатности и да на одлуку о 
промени цена комуналних услуга из члана 2. став 3. тач. 
1) - 8) овог закона, осим превоза посмртних остатака 
умрлог, сагласност даје надлежни орган јединице 
локалне самоуправе (члан 28. ст. 1. и 2.). 

Законом о енергетици („Службени гласник РС“, 
бр. 145/14 и 95/18 – др. закон) прописано је: да 
јединица локалне самоуправе својим прописом 
утврђује, између осталог, 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 (члана 361. 
став 1.); да енергетски субјект који обавља енергетску 
делатност снабдевања топлотном енергијом утврђује 
цену снабдевања крајњих купаца и да се ова цена 
утврђује на основу методологије коју доноси Влада 
(члан 363. ст. 1. и 2.). 

Из наведених одредаба закона, по оцени Уставног 
суда, произлази да се начин обављања комуналне 
делатности, општа и посебна права и обавезе 
вршилаца комуналне делатности (јавних предузећа, 
привредних друштава, предузетника или других 
привредних субјеката) и корисника услуга, 
укључујући и права и обавезе крајњих купаца 
топлотне енергије, посебно у случају престанка 
уговора, као и услови за подношење и решавање 
захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне 
енергије, прописују одлукама скупштине јединице 
локалне самоуправе, а да је вршилац комуналне 
делатности једино надлежан да својим актом, уз 
сагласност надлежног органа јединице локалне 
самоуправе, одреди цену услуге. Како су оспореним 
Правилником уређени услови за подношење и 
решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке 
топлотне енргије, Уставни суд је оценио да су 
оспореним актом уређени односи који се на основу 
Закона о енергетици и Закона о комуналним 
делатностима уређују актом јединице локалне 
самоуправе. Имајући у виду да је оспорени 
Правилник донело јавно предузеће – вршилац 
комуналне делатности производње, дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом, које законом није 
овлашћено да својим актом уређује услове за 
подношење и решавање захтева крајњег купца за 
обуставу испоруке топлотне енергије, Уставни суд је 
утврдио да овај правилник, из наведеног разлога, у 
целини није у сагласности са законом. 

Како је Уставни суд утврдио да оспорени 
Правилник о условима за подношење и решавање 
захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне 
енергије у формално-правном смислу није у 
сагласности са законом, јер доносилац оспореног акта 
није био надлежан да уреди односе који су предмет 
уређивања тог акта, Суд се није упуштао у оцену 
законитости његове материјално-правне садржине, 
односно одредаба члана 4. Правилника, како је то 
подносилац иницијативе тражио.  

Полазећи од тога да оспорени Правилник у 
целини није у сагласности са законом, а да према 
одредби члана  195. став 1. Устава Републике Србије  
сви општи акти морају бити у сагласности са законом, 
то по оцени Суда, Правилник у целини није у 
сагласности ни са Уставом.  

Уставни суд је, сагласно одредби члана 53. став 3. 
Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр. 
109/07, 99/11, 18/13 – Одлука УС, 40/15 – др. закон и 
103/15), одлучио без доношења решења о покретању 
поступка, јер је оценио да је у току претходног 
поступка правно стање потпуно утврђено и да су 
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прикупљени подаци пружили поуздан основ за 
одлучивање. 

Полазећи од свега изложеног, на основу одредаба 
члана 42а став 1. тачка 2) и члана 45. тач. 1) и 4) 
Закона о Уставном суду, Уставни суд је донео Одлуку 
као у изреци. 

 

На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, 
Правилник наведен у изреци престаје да важи даном 
објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. 

 
                           ПРЕДСЕДНИК  
               УСТАВНOГ  СУДA 
               Снежана Марковић, ср.
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