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1.Основни подаци о јавном комуналном предузећу и информатору 

 

 

 Назив органа: 

           ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица  

 Адреса:  

Сегедински пут 22, Суботица 

 Матични број:  

08038180   

 Порески идентификациони број:  

100847219 

 Телефон:  
024/548-200 

 Адреса за пријем електронске поште:  
            office@toplanasubotica.co.rs  

 Веб адреса:  
www.toplanasubotica.co.rs   

 Назив делатности: 

      Снабдевање паром и климатизација 

      Шифра делатности: 3530   

 Текући рачуни:  

АИК банка: 105-9197-83  

            Војвођанска банка : 325-9500600012179-82 

            Поштанска штедионица: 200-2387130103029-16 

 Лице овлашћено за информације од јавног значаја: 

Директор Саша Петковић, дипл.екон.  (е-маил адреса: office@toplanasubotica.co.rs) 

 Лице одређено за унос података у информатор: 

Марија Јарић, дипл.екон. Самостални референт 2 

 Датум првог објављивања Информатора о раду: 
01.03.2016. 

 Радно време предузећа, односно организационих јединица предузећа је од 7.00 до 15.00 

часова, док се у одељењима производње и дистрибуције рад одвија у сменама од 07.00 до 

19.00 часова и од 19.00 до 07.00 часова. 

 Радно време благајне предузећа: 

 од  понедељка до петка од 07.00 до 14.00 часова.  

Субота и недеља су нерадни дани.  

 Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима: 

омогућен је у просторијама седишта предузећа на адреси Сегедински пут 22, 24000 Суботица. 

 

mailto:office@toplanasubotica.co.rs
http://www.toplanasubotica.co.rs/
mailto:office@toplanasubotica.co.rs
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НАДЗОРНИ ОДБОР 
Весна Зрнић, 

Сава Стамболић, Младен 

Малбашић 

 

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА 

 Директор 
Саша Петковић 

  1. ОДЕЉЕЊЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 

2. ОДЕЉЕЊЕ 

ДИСТРИБУЦИЈЕ 

Главни инжењер дистрибуције  
 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

2. ЕКОНОМСКО-

ЛОГИСТИЧКО 

ОДЕЉЕЊЕ 

Руководилац 

економско-

логистичког 

одељења  

 

3. ПРАВНО, ОПШТЕ И 

КАДРОВСКО 

ОДЕЉЕЊЕ 

Руководилац 

правног, општег и 

кадровског одељења  

 

2.1. ФИНАНСИЈСКА 

СЛУЖБА 

2.2. СЛУЖБА ЗА 

ОДНОСЕ СА 

ПОТРОШАЧИМА 

2.3. СЛУЖБА 

КОМЕРЦИЈАЛЕ 

 

- Пословођа дистрибутивног  

   система 

- Водећи дежурни мреже 

- Дежурни мреже 

- Диспечер рекламација на мрежи 

- Пословођа енергетске производње 

- Техничар хемијске припреме воде и лабораторије 

- Водећи машиниста термоенергетских генератора 

- Машиниста термоенергетских генератора  

- Лаборант хемијске припреме воде 

- Референт за 

информационе 

технологије 

- Шеф књиговодства 

- Самостални референт плана и 

анализе 

- Самостални референт  

- Референт за обрачун зарада  

- Самостални референт аналитичке 

евиденције 

-  Самостални референт 2 

- Самостални референт за 

потрошаче  

- Самостални референт 

ликвидатуре 

- Благајник 

- Самостални референт 

- Службеник за јавне набавке 

- Референт за маркетинг 

- Референт за административно-

правне послове  

- Администратор-архивар 

- Самостални референт за 

административно–правне послове 

 

2.1. СЛУЖБА 

ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

 

Извршни директор  
Давор Андрашић 

 

 

Извршни директор  
Дерво Ахметовић 

 

Организациона структура- 

ОРГАНИГРАМ 
 

 

1.1.СЛУЖБА 

ПРОИЗВОДЊЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

1.2. СЛУЖБА ОПЕРАТИВНЕ 

ЛОГИСТИКЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ  

- Инжењер машинског одржавања производних   

   система 

- Инжењер електронског одржавања 

- Електричар 

- Радник на одржавању објеката и уређаја 

- Техничар одржавања превозне, транспортне и   

   погонске механизације  

- Референт одржавања ватрогасне опреме, техничког  

  алата и уређаја за сигнализацију пожара 

  
 

2.2. СЛУЖБА 

ОПЕРАТИВНЕ 

ЛОГИСТИКЕ 

ДИСТРИБУЦИЈЕ И 

ОСТАЛИХ ТЕХНИЧКИХ 

ПРОЦЕСА  

 

 

 

 

 

 

- Инжењер грађевинских радова 

- Инжењер машинског одржавања  

  дистрибутивних система 

- Референт техничко-технолошке  

  припреме 

- Референт административно- 

  техничке припреме 

- Референт контроле и одржавања  

  мерила топлотне енергије 

- Референт контроле и одржавања  

  погонских и дистрибутивних  

  мерила и индикатора  

- Технички секретар техничког  

  сектора 

- Магационер 

- Инжењер одржавања аутоматских  

  и управљачких система 

- Бравар  

- Изолатер 

 

2.4. СЛУЖБА ЗА НАПЛАТУ 

ПОТРАЖИВАЊА 

 

-  Шеф службе за наплату потраживања 

-  Самостални референт за наплату  

    потраживања 
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3. Имена, подаци за контакт и опис функција руководилаца организационих 

јединица 

 

 
НАДЗОРНИ ОДБОР: 

 

Председник: Весна Зрнић, маст. екон.  

Члан: Сава Стамболић, дипл. прав.  

Члан: Младен Малбашић, дипл.инж.грађ. 

  

 

МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА:  

 

Директор предузећа: Саша Петковић, дипл.екон. (е-маил адреса: office@toplanasubotica.co.rs) 

телефон: 024/548-200 

Извршни директор енергетског система: Давор Андрашић, маст.маш.инж., спец.ен.еф. (е-маил 

адреса: adavor@toplanasubotica.co.rs)  телефон: 024/548-200 

Извршни директор у Сектору општих послова: Дерво Ахметовић, дипл.екон.  (е-маил адреса: 

adervo@toplanasubotica.co.rs) телефон: 024/548-200 

 

 
ДИРЕКТОР 

 

Директор је пословодни орган који врши послове и задатке у оквиру закона и Статута јавног  

Предузећа, а нарочито: 

- представља и заступа јавно предузеће;  

- организује и руководи процесом рада;  

- води пословање јавног предузећа;  

- одговара за законитост рада јавног предузећа;  

- предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово     

спровођење;  

- предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;  

- предлаже финансијске извештаје;  

- извршава одлуке надзорног одбора;  

- бира извршне директоре;  

- бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно 

предузеће;  

- закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни 

односи;  

- доноси акт о систематизацији;  

- доставља Надзорном одбору извештај о извршеној унутрашњој контроли (интерној ревизији); 

- доставља Надзорном одбору извештај о извршеној екстерној ревизији; 

- одлучује о појединачним правима и обавезама и одговорностима запослених, у складу са законом и 

општим актом; 

- врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом.  

 

Поред набројаних послова директор има и друга права и дужности која произилазе из законских и 

интерних прописа, одлука органа јавног предузећа и других надлежних органа. 

Директор јавног предузећа права из радног односа остварује у оквиру Сектора oпштих послова. 

 

 

 

mailto:office@toplanasubotica.co.rs
mailto:adavor@toplanasubotica.co.rs
mailto:adervo@toplanasubotica.co.rs
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Целокупно пословање јавног предузећа обавља се путем: 

- техничког сектора и 

- сектора општих послова 

 

Секторима руководе извршни директори.  

 

 

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР 

 
 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА 

 

Извршни директор енергетског система организује и координира рад техничког сектора према 

позитивним законским прописима и по налозима Надзорног одбора и директора Предузећа. 

 

Извршни директор енергетског система врши нарочито следеће послове: 

- организује процес рада и производње у оквиру сектора, 

- ради на спровођењу одлука органа и директора Предузећа, 

- активно учествује у развојним и инвестиционо-техничким пословима Предузећа, 

- даје смернице за режим рада постројења у Предузећу, 

- носилац је постављања дугорочних планова развоја Предузећа, односно одређивање стратегије 

развоја Предузећа, 

- издаје задатке, контролише рад водећих запослених сектора и реализацију плана на нивоу 

сектора и  

- одговара за рад и стање сектора. 

Поред набројених послова Извршни директор енергетског система има и друге дужности које 

произилазе из позитивних законских прописа, налога Надзорног одбора и директора 

Предузећа. 

 

У оквиру техничког сектора, стручно се обједињавају и извршавају радни задаци из области 

развојно-техничких послова, експлоатације енергетских објеката и послови везани за продају 

топлотне енергије, као и за инжењеринг. 

 

Радне задатке из свог делокруга рада, технички сектор остварује путем следећих организационих 

облика: 

а) Одељење производње; 

б) Одељење дистрибуције. 

 
а) ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 

           У одељењу производње врше се: 

 

- све организационо-припремне радње техничке природе за несметану производњу топлотне 

енергије на свим производним (парним и вреловодним) генераторима и производњу хемијски 

припремљене воде, 

- опслуживања и надзор над свим генераторима топлоте, 

- ремонтовање и инвестиционо одржавање као и текуће одржавање постројења претовара и 

допреме горива, загрејача и догрејача термичке припреме горива, свих уређаја мерно-

регулационе технике у погону предузећа као и свих уређаја хемијско технолошке припреме 

воде за напајање генератора топловодне и вреловодне мреже. 
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Одељење производње активности спроводи кроз две службе и то: 

      а) службу производње топлотне енергије и 

      б) службу оперативне логистике производње. 

 

Одељење обавља и друге послове по налогу Извршног директора енергетског система. 

 
б) ОДЕЉЕЊЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ 

 

            У одељењу дистрибуције врше се: 

 

- све организационо-припремне радње техничке природе за несметан пренос и дистрибуцију 

топлотне енергије ка свим топлотним подстаницама и дистрибутивној мрежи уопште, 

- опслуживање и надзор над свим топлотним подстаницама, 

- ремонтовање и инвестиционо одржавање као и текуће одржавање постројења дистрибуције и 

вреловодне мреже. 

Одељење обавља и друге послове по налогу Извршног директора енергетског система. 
 

Обзиром на природу послова, ово одељење активности спроводи кроз две службе и то: 

а) службу дистрибуције топлотне енергије и 

б) службу оперативне логистике дистрибуције и осталих техничких процеса. 

 

Одељење обавља и друге послове по налогу Извршног директора енергетског система. 

 

 

СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА 

 
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР У СЕКТОРУ ОПШТИХ ПОСЛОВА 

 

Извршни директор у сектору општих послова: 

- врши надзор над радом референта за информационе технологије, руководиоца правног, 

општег и кадровског одељења и руководиоца економско-логистичког одељења,  

- оперативно сарађује са Извршним директором енергетског система и руководиоцима 

одељења, 

- предлаже и учествује у утврђивању и спровођењу развојних планова и циљева Предузећа, 

- спроводи и извршава одлуке органа (Надзорног одбора и директора) и предлаже мере за 

њихово извршење,  

- стара се о континуираном раду и развоју Предузећа, 

- стара се о спровођењу улагања од капиталног значаја за Предузеће, 

- предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката везаних за развојне потребе и 

услове за безбедносни рад у Предузећу, 

- координара рад Правног, општег и кадровског одељења и економско-логистичког одељења на 

принудној наплати потраживања, 

- координира активности између одељења у поступку закључивања уговора о продаји топлотне 

енергије, 

- координира рад између одељења при изради програма пословања, 

- учествује у поступцима јавних набавки, 

- потписује новчана и друга документа. 

 

У оквиру сектора општих послова стручно се обједињавају и извршавају радни задаци из области 

информационих технологија, правних, општих и кадровских послова и економских, 

рачуноводствених и финансијских послова. 
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Радне задатке из свог делокруга рада, сектор општих послова остварује путем следећих 

организационих облика: 

 

а) Одељење за информационе технологије, 

б) Економско-логистичко одељење, 

в) Правно, опште и кадровско одељење. 

 
а)  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

         У оквиру одељења обављају се следећи послови из области информационих технологија: 

 

- израда информатичких програма везаних за пословање Предузећа, 

- одржавање апликације програма, 

- одржавање хардвера, 

- учествовање у развоју информационог система Предузећа, 

- обучавање корисника програмских апликација унутар Предузећа, 

- вођење евиденције и контроле о постављању и коришћењу рачунарске опреме и прибора, 

- увођење и одржавање телекомуникационе инфраструктуре Предузећа, 

- увођење и администрирање виртуелних машина и сервера. 

 
       б)  ЕКОНОМСКО-ЛОГИСТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ 

 

У оквиру одељења стручно се обједињавају и извршавају задаци из области економских, 

рачуноводствених и финасијских послова. 

 

      Радне задатке из свог делокруга рада ово одељење остварује путем следећих организационих 

облика и то: 

 

1. Финансијска служба, 

2. Служба за односе са потрошачима, 

3. Служба комерцијале и  

4. Служба за наплату потраживања. 

 
1. ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА 

Служба обавља послове и радне задатке из области књиговодствене евиденције, ликвидатуре, 

обрачуна зарада, благајничког пословања, области планирања и анализе. 

 
2. СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ПОТРОШАЧИМА  

У овој служби се обављају сви послови везани за односе са потрошачима топлотне енергије. 

 
3.СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛЕ  

У овој служби се обављају сви послови везани за послове комерцијале и маркетинга. 

 

4. СЛУЖБА ЗА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА 

У овој служби се обављају сви послови везани за послове наплате потраживања. 

 
в) ПРАВНО, ОПШТЕ И КАДРОВСКО ОДЕЉЕЊЕ 

 

У оквиру правног, општег и кадровског одељења стручно се обједињавају и решавају задаци из 

домена следећих послова: 

 

- праћење правних прописа и давање информација другим одељењима, односно службама, те 

давање правних мишљења и упутстава о примени истих, 
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- припремање материјала за органе Предузећа, те пружање правне помоћи и давање стручних 

савета Надзорном одбору, директору и комисијама, 

- припремање радних материјала, општих аката Предузећа, као и њихове измене и допуне, а све 

то у складу са важећим законским прописима, 

- давање стручних мишљења, правне помоћи радницима из области рада и остваривања права 

по свим основама у Предузећу, 

- састављање тужби за наплату дуга и штете, предлога и одговора на предлоге, приговора 

против платних налога и жалби на пресуде односно решења, те заступање Предузећа пред 

судовима и другим органима, 

- састављање уговора Предузећа који проистичу из пословних односа, 

- послови везани за имовинско-правне односе, спровођење регистрације Предузећа приликом 

статусних промена, 

- старање о благовременом осигурању имовине Предузећа, чување и архивирање докумената 

као и остваривање права Предузећа по основу осигурања, 

- учествовање у раду на креирању, спровођењу и унапређењу кадровске политике, засноване на 

потребама и могућностима Предузећа, праћење развоја и образовања кадрова, предлагање 

програма унапређења кадрова и сачињавање одговарајућих планова кадрова, 

- сачињавање планова кадрова и рад на спровођењу истих, 

- вођење евиденције из области радних односа, обављање стручних и административних 

послова у вези радних односа, 

- вођење бриге о остваривању права радника из области пензијског и здравственог осигурање, 

- обављање секретарских послова за директора Предузећа, као и руковање репрезентацијом, 

- покретање поступка принудне наплате дуговања за испоручену топлотну енергију, 

- израда општих и појединачних аката Предузећа, 

- послови на закључивању уговора о продаји топлотне енергије и других уговора који 

проистекну из делатности Предузећа, 

- вођење електронске евиденције свих закључених уговора из претходне алинеје, 

- рад на пријему, разврставању и чувању архивске грађе, у складу са важећим законским 

прописима,  

- прикупљање материјала за органе и комисије, израда позива за састанке, израда предлога 

одлука и закључака, те израда записника и извода из записника, као и праћење извршења 

одлука донетих на седницама органа, 

- послови на пријему рекламација, жалби, молби и других захтева потрошача, 

- рад на спровођењу изборa, 

- архивирање, чување и вођење потребне евиденције за органе Предузећа, 

- вођење евиденције о судским споровима, извршним поступцима, уговорима, о изреченим 

мерама за повреду радне обавезе и радне дисциплине,  

- вођење претходног поступка због повреде радних обавеза, 

- умножавање, фотокопирање, отпремање материјала и послови везани за информисање 

запослених,  

- разношење поште и других материјала у кругу Предузећа и ван њега, 

- одржавање чистоће канцеларијских и погонских просторија, као и санитарних чворова и 

дворишта, 

- одржавање реда и зелене површине у кругу Предузећа. 

 

4. Опис правила у вези са јавношћу рада  

 
Рад ЈКП „Суботичка топлана“  доступан је јавности, у складу са одредбама закона и других прописа 

из делатности, а у циљу постизања квалитета у обављању делатности која је у функцији 

задовољавања интереса корисника услуга на територији Града Суботице. О јавности рада стара се 

директор Јавног предузећа. 
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Јавна предузећа су дужна да на својој интернет страници објаве: 

1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора; 

2) организациону структуру; 

3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно 

извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 

6) друге информације од значаја за јавност. 

Напомена: обавезе које нису применљиве у ЈКП“Суботичка топлана“ : 

- изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа 

- изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир са грађанима 

по природи свог посла 

- могућност присуства сдницама органа јавне власти и непосредног увида у рад органа јавне 

власти, начин упознавања са временом и местом одржавања седница и других активности 

предузећа на којима је дозвољено присуство грађана  

- допуштеност аудио и видео снимања објекта које користи орган јавне власти и активности 

органа јавне власти  

 

Подаци од значаја за јавност рада предузећа: 

  

 Електронска адреса предузећа: office@toplanasubotica.co.rs  

 Веб сајт: www.toplanasubotica.co.rs  

 Телефон централе: 024/548-200  

 Лице овлашћено за информације од јавног значаја: директор Саша Петковић, дипл.економ. 

            (е-маил адреса: office@toplanasubotica.co.rs).  

 Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: директор Саша Петковић, 

дипл.економ. 

     

5. Опис надлежности, овлашћења и обавеза 

 
Јавно предузеће основано је ради обављања делатности од општег интереса - комуналне делатности 

производња и дистрибуција топлотне енергије на територији Града Суботице. Оснивач Јавног 

предузећа је Град Суботица у чије име оснивачка права врши Скупштина града Суботице. Јавно 

предузеће је дужно да делатност за чије је обављање основано, обавља континуирано и квалитетно, у 

складу са усвојеним стандардима за обављање те делатности, ради уредног задовољавања потреба 

корисника производа и услуга Јавног предузећа, обезбеђења техничког, технолошког и економског 

јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог законом 

утврђеног интереса. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, оснивач ће предузети мере којима ће обезбедити 

услове за несметан рад и пословање Јавног предузећа у обављању делатности од општег интереса у 

складу са законом. Предузеће обавља комуналну делатност на подручју градских општина одређених 

актима града. Предузеће обавља комуналну делатност као делатност од општег интереса, у смислу 

одредби Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање 

ове делатности. 

 

6. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза  

 
Обавезе ЈКП“Суботичка топлана“ произилазе из Одлуке о оснивању Јавног комналног предузећа ( 

Сл.лист 29/21) и Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ( Сл.лист 27/21, 

31/21, 37/21).  ЈКП „Суботичка топлана“ врши комуналну делатност производње, дистрибуције и 

снабдевања топлотном енергијом на територији града Суботице. Предузеће израђује годишњи 

mailto:office@toplanasubotica.co.rs
http://www.toplanasubotica.co.rs/
mailto:office@toplanasubotica.co.rs
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Програм пословања, који усваја Оснивач – град Суботица. 

Програм пословања и извештаји о реализацији тог програма могу се видети на 

интернет порталу Предузећа, на адреси: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/PROGRAM_POSLOVANJA_2022.pdf . 

У оквиру својих надлежности ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица решава молбе, жалбе, приговоре и 

захтеве потрошача путем Комисије за решавање рекламација потрошача и Саветодавног тела. 

Комисија ради према Правилнику о начину рада Комисије за решавање рекламација 

потрошача.Образац за рекламацију налази се на интернет адреси: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/NOVO%20REKLAMACIJA%20KORISNIK

A%20od%2023.11.2021.god.pdf 

 

 

7. Подаци колегијалних органа о одржаним седницама и начину доношења 

одлука 

 
Надзорни одбор ЈКП“Суботичка топлана“ доноси одлуке у форми одлука и закључака примењујући у 

свом раду Пословник о раду Надзорног одбора. Дана 29.06.2022. одржана је 7. седница Надзорног 

одбора у просторијама ЈКП “Суботичка топлана“ на којој су донете следеће одлуке: 

- усвајање финансијског извештаја ЈКП „Суботичка топлана“ за 2021. годину 

- доношење одлуке о расподели добити ЈКП „Суботичка топлана“ за 2021. годину 

 

8. Прописи које орган јавне власти примењује у свом раду и прописи за чије 

доношење је надлежан 

 
ЈКП ''Суботичка топлана'' Суботица, у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза поступа у складу са 

следећим законима и прописима: 

 

 Закон о енергетици (''Сл. гласник РС'',  145/14, 95/18-др.закон и 40/21) 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_energetici.html 

 Закон о јавним предузећима (''Сл. гласник РС,'' бр.15/16 и 88/2019) 

      https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_preduzecima.html 

 Закон о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС,'' бр. 88/11,104/16 и 95/18), 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_komunalnim_delatnostima.html 

 Закон о привредним друштвима (''Сл. гласник РС,'' бр. 36/11,99/11, 83/14-др. Закон,5/15, 

44/18, 95/18 и 91/19),  

                  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_privrednim_drustvima.html 

 Закон о раду ('' Сл. Гласник РС,''  бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-ОУС, 113/17 и 

95/18-аут. тумачење),  

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_radu.html 

 Закон о јавним набавкама (''Сл. гласник РС,'' бр. 91/19), 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-javnim-nabavkama.html 

 Закон о буџетском систему ( ''Сл. Гласник РС'' бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12,062/13, 63/13-  исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 

31/19, 72/19 и 149/20),  

                  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_budzetskom_sistemu.html 

 Закон о Буџету Републике Србије за 2022. годину, („Сл.гласник РС,“ бр. 110/21), 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-budzetu-republike-srbije.html 

 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/PROGRAM_POSLOVANJA_2022.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/NOVO%20REKLAMACIJA%20KORISNIKA%20od%2023.11.2021.god.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/NOVO%20REKLAMACIJA%20KORISNIKA%20od%2023.11.2021.god.pdf
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_energetici.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_preduzecima.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_komunalnim_delatnostima.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_privrednim_drustvima.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_radu.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-javnim-nabavkama.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_budzetskom_sistemu.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-budzetu-republike-srbije.html
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 Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 

исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 86/19), 

 https://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2019/86/7/reg 

 Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (''Сл. гласник РС,'' бр. 93/12), 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-utvrdjivanju-maksimalne-zarade-javnom-sektoru.html 

 Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл.гласник РС“ бр.95/18 и 

91/19),  

 https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-centralnom-registru-obaveznog-socijalnog-       

osiguranja.html 

 Закон о родној равноправности (''Сл.гласник РС,'' бр.52/21), 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti.html 

 Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима (''Сл.гласник 

РС,'' бр.27/14), 

 https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-nacinu-kontroli-obracuna-isplate-zarada-javnim-

preduzecima.html 

 Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору (''Сл. гласник РС,'' бр. 

100/12), 

 https://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2012/100/2/reg 

 Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца 

топлотном енергијом (''Сл.гласник РС,'' бр. 63/15), 

 https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2015/63/1 

 Фискална стратегија за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Сл.гласник 

РС“,  бр.142/20), 

 https://www.mfin.gov.rs//upload/media/uF6pUt_6016d7e313d28.pdf 

 Ревидирана фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024.годину 

(„Сл.гласник РС“,  бр.106/21), 

https://www.mfin.gov.rs//upload/media/6bzXXG_6184cf6e39c93.pdf 

 Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно 

трогодишњег  Програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16), 

https://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/36/2/reg 

 Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно 

трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других 

облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“, 

бр.97/21),  

https://www.paragraf.rs/dokumenti/UredbaoUtvrElement.pdf 

 Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС'' бр. 159/20), 

https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_postupku_za_pribavljanje_saglasnosti_za_novo_zapos

ljavanje_i_dodatno_radno_angazovanje_kod_korisnika_javnih_sredstava.html 

 Одлука о Буџету града Суботице за 2022. Годину од 23.12.2021.г., 

http://www.subotica.rs/documents/pages/14890_1.pdf 

 Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним 

одборима јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.102/16), 

 https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2016/102/3 

 

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2019/86/7/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2019/86/7/reg
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-utvrdjivanju-maksimalne-zarade-javnom-sektoru.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-centralnom-registru-obaveznog-socijalnog-%20%20%20%20%20%20%20osiguranja.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-centralnom-registru-obaveznog-socijalnog-%20%20%20%20%20%20%20osiguranja.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti.html
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-nacinu-kontroli-obracuna-isplate-zarada-javnim-preduzecima.html
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-nacinu-kontroli-obracuna-isplate-zarada-javnim-preduzecima.html
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2012/100/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2012/100/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2015/63/1
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2015/63/1
https://www.mfin.gov.rs/upload/media/uF6pUt_6016d7e313d28.pdf
https://www.mfin.gov.rs/upload/media/uF6pUt_6016d7e313d28.pdf
https://www.mfin.gov.rs/upload/media/6bzXXG_6184cf6e39c93.pdf
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/36/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/36/2/reg
https://www.paragraf.rs/dokumenti/UredbaoUtvrElement.pdf
https://www.paragraf.rs/dokumenti/UredbaoUtvrElement.pdf
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_postupku_za_pribavljanje_saglasnosti_za_novo_zaposljavanje_i_dodatno_radno_angazovanje_kod_korisnika_javnih_sredstava.html
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_postupku_za_pribavljanje_saglasnosti_za_novo_zaposljavanje_i_dodatno_radno_angazovanje_kod_korisnika_javnih_sredstava.html
http://www.subotica.rs/documents/pages/14890_1.pdf
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2016/102/3
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 Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (''Сл. лист града Суботица'' 

бр. 27/21, 31/21 и 37/21) 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/odluka%20o%20uslovima%20i%2

0nacinu%20snabdevanja%20toplotnom%20energijom%2007022022.pdf 

 Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Суботичка топлана'' Суботица 

(пречишћен текст), (''Сл.лист  града Суботица,'' бр. 29/21), 

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2021_29_cp.pdf 

 Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице 

(„Сл.лист Града Суботице“ бр. 127/21). 

http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2021_03/SG_030_2021_017.htm 

 Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији 

Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 30/21) 

http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2021_03/SG_030_2021_017.htm 

 

Прописи за чије доношење је надлежан орган јавне власти су следећи: 

 

 Колективни уговор за ЈКП“Суботичка топлана“ од 31.05.2022.г., 

 Пречишћен текст Статута ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица од 16.11.2021.г., 

 Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама од 29.05.2020. г., 

 Правилник о благајничком пословању ЈКП “Суботичка топлана“ Суботица од 02.06.2014. 

г., са изменама од 06.09.2017.г., 

 Правилник о начину рада комисије за решавање рекламација потрошача и начину 

решавања рекламација потрошача од 25.03.2019.г., 

 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца ЈКП“Суботичка топлана“ 

Суботица од 09.11.2015.г.,  

 Правилник о ближем уређивању уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се 

закон не примењује, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о 

јавној набавци од 01.09.2020. г., 

 Правилник о спровођењу набавки на које се Закон о јавним набавкама не односи од 

28.11.2017.г. 

Поред ових најзначајнијих Закона, подзаконских аката и прописа Предузеће примењује и све остале 

прописе из рачуноводства, права, финансија, радних односа, уз истовремену примену правилника и 

других аката унутар Предузећа.  

 

9. Стратегије,програми,планови и извештај које је донео орган јавне власти 
 

Орган јавне власти у оквиру своје надлежности доноси: 

-Програм пословања: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/PROGRAM_POSLOVANJA_2022.pdf 

-Прва измена Програма пословања за 2022. годину: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/503-22-

4%20PRVA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%

20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf 

-Друга измена Програма пословања за 2022. годину: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/577-22-

5%20DRUGA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA

%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf 

-Средњорочни план пословне стратегије развоја: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/428-

22%20SREDNJOROCNI%20PLAN%20POSLOVNE%20STRATEGIJE%20RAZVOJA%20JKP%20SUB

OTICKA%20TOPLANA%20ZA%20PERIOD%202022.-2026..pdf 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/odluka%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20snabdevanja%20toplotnom%20energijom%2007022022.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/odluka%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20snabdevanja%20toplotnom%20energijom%2007022022.pdf
http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2021_29_cp.pdf
http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2021_03/SG_030_2021_017.htm
http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2021_03/SG_030_2021_017.htm
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/PROGRAM_POSLOVANJA_2022.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/503-22-4%20PRVA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/503-22-4%20PRVA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/503-22-4%20PRVA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/577-22-5%20DRUGA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/577-22-5%20DRUGA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/577-22-5%20DRUGA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/428-22%20SREDNJOROCNI%20PLAN%20POSLOVNE%20STRATEGIJE%20RAZVOJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%20PERIOD%202022.-2026..pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/428-22%20SREDNJOROCNI%20PLAN%20POSLOVNE%20STRATEGIJE%20RAZVOJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%20PERIOD%202022.-2026..pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/428-22%20SREDNJOROCNI%20PLAN%20POSLOVNE%20STRATEGIJE%20RAZVOJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%20PERIOD%202022.-2026..pdf
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-Дугорочни план пословне стратегије развоја: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/429-

22%20DUGOROCNI%20PLAN%20POSLOVNE%20STRATEGIJE%20RAZVOJA%20JKP%20SUBOTI

CKA%20TOPLANA%20ZA%20PERIOD%202022.-2031..pdf 

-План јавних набавки: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Plan%20javnih%20nabavki%20za%202022.g

odinu.pdf 

-Прва измена Плана јавних набавки: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Izmenjena%20verzija%20plana%20javnih%2

0nabavki%20(2)%20-2022.pdf 

-Тромесечни извештај о реализацији годишњег прграма пословања за сваки квартал: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Tromesecni_izvestaj_I_kvartal.pdf 

 

10. Списак услуга које предузеће пружа заинтересованим лицима  

 
ЈКП „Суботичка топлана“ пружа следеће услуге: 

  - прикључење на систем даљинског грејања, 

  - испорука топлотне енергије, 

  -очитавање мерних уређаја, 

  -испуштање воде 

  -одржавање подстаница даљинског грејања укључујући, по потреби, и хитне 

     интервенције, 

  - друге делатности наведене Статутом предузећа. 

 
Право на услуге ЈКП“Суботичка топлана“ имају сви купци који су стекли услове за снабдевање 

топлотном енергијом. Захтев/молба купца топлотне енергије може се преузети са странице: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/ZAHTEV-

MOLBA_KORISNIKA%20od%2023.11.2021%20god.pdf 

 

11. Поступак ради пружања услуга 
 
ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ  

 

Правилима о раду дистрибутивног система прописују се технички услови за прикључење Купаца на 

систем, као и други услови за рад дистрибутивног система, у складу са законом. 

 

По завршетку израде главних пројеката топлотне подстанице и топлотне опреме Купца, а пре почетка 

изградње, инвеститор је дужан да од Топлане затражи енергетску сагласност и са Топланом закључи 

уговор. 

 

Уз захтев за издавање енергетске сагласности прилаже се:  

- главни пројекат топлотне опреме купца и топлотне подстанице, израђен у складу са претходном 

сагласношћу и другим позитивним прописима,  

- локацијска дозвола и  

- друга документација, зависно од објекта који се прикључује.  

Садржај и потребна документација уз захтев за издавање енергетске сагласности ближе се одређују 

Правилима. 

Када се постојећи објекат прикључује на постојећу топлотну подстаницу или унутрашњу 

инсталацију, инвеститор прилаже решење о одобрењу извођења радова за које се не издаје 

грађевинска дозвола..  

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/429-22%20DUGOROCNI%20PLAN%20POSLOVNE%20STRATEGIJE%20RAZVOJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%20PERIOD%202022.-2031..pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/429-22%20DUGOROCNI%20PLAN%20POSLOVNE%20STRATEGIJE%20RAZVOJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%20PERIOD%202022.-2031..pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/429-22%20DUGOROCNI%20PLAN%20POSLOVNE%20STRATEGIJE%20RAZVOJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%20PERIOD%202022.-2031..pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Plan%20javnih%20nabavki%20za%202022.godinu.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Plan%20javnih%20nabavki%20za%202022.godinu.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Izmenjena%20verzija%20plana%20javnih%20nabavki%20(2)%20-2022.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Izmenjena%20verzija%20plana%20javnih%20nabavki%20(2)%20-2022.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Tromesecni_izvestaj_I_kvartal.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Tromesecni_izvestaj_I_kvartal.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/ZAHTEV-MOLBA_KORISNIKA%20od%2023.11.2021%20god.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/ZAHTEV-MOLBA_KORISNIKA%20od%2023.11.2021%20god.pdf
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Топлана је дужна да у року од 30 дана од дана пријема захтева инвеститора изда енергетску 

сагласност, уколико су испуњени услови за њено издавање. 

Енергетска сагласност издаће се уколико инвеститор уплати наканду за њено изадвање. 

Рок важења енергетске сагласности је 2 године. 

Енергетска сагласност се издаје на одобрене главне пројекте.  

Топлана је дужна да одлучи о захтеву за прикључење, доношењем Решења за одобрење за 

прикључење, у року од 30 дана од дана пријема писменог захтева..  

Против решења може се поднети жалба Надзорном одбору Топлане у року од 15 дана од дана 

достављања решења. 

Одлука Надзорног одбора по жалби је коначна и против ње се може покренути управни спор. 

Извођење радова на прикључењу објекта врши се искључиво ван грејне сезоне.  

Изузетно, прикључење објекта извршиће се и у току грејне сезоне, уколико је инвеститор претходно, 

током градње, обезбедио вреловодни прикључак, а прикључење не омета снабдевање топлотном 

енргијом постојећег објекта. 

Радове на прикључењу на примарни вод или у просторији подстанице изводи искључиво Топлана. 

 

Почетак испоруке топлотне енергије  

 

Пуштањем у рад топлотне подстанице и унутрашње инсталације започиње привремена испорука 

топлотне енергије. По завршеном прикључењу објекта инвеститора, а пре почетка испоруке топлотне 

енергије, инвеститор је дужан да закључи Уговор о привременој испоруци топлотне енергије са 

Топланом.  

Период привремене испоруке топлотне енергије ограничен је потребама трајања испитивања и 

подешавања унутрашњих исталација, односно периодом верификације исправности, 

функционалности и безбедности инсталација и не може бити дужи од 3 месеца грејног периода. 

Период привремене испоруке топлотне енергије може се одобрити и на дужи период од 3 месеца, ако 

би се овим ограничењем угрозила безбедност инсталација и објекта у целини и у случајевима 

прикључења привремених објеката, градилишта, као објеката којима је одобрен пробни рад на дужи 

период. 

Привремена испорука топлотне енергије може се обуставити уколико се утврде недостаци који битно 

утичу на функционалност, исправност и безбедност инсталација или чије отклањање није извршено у 

прописаном року. 

По потреби и на основу посебног захтева инвеститора, Топлана може испоручивати топлотну 

енергију за грејање објекта у изградњи због завршних унутрашњих радова, у току грејне сезоне, а пре 

почетка привремене испоруке топлотне енергије. 

Испорука топлотне енергије се врши уколико за то постоје техничке могућности, на основу уговора о 

испоруци топлотне енергије за грејање објеката у изградњи. 

Уговор о испоруци топлотне енергије за грејање објекта у изградњи се закључује на одређено време, 

са максималним роком важења до истека текуће грејне сезоне и не може се продужити. 

Обавеза инвеститора је да у току периода привремене испоруке топлотне енергије регулише и 

одржава унутрашњу инсталацију, топлотну подстаницу и региструје постигнуте радне и грејне 

параметре објекта, инсталације и подстанице. 

Топлана је у обавези да евидентира податке о количини испоручене топлотне енергије. 

Ближи услови за привремену испоруку топлотне енергије утврђују се уговором.  

Када на топлотној подстаници и са изграђеним унутрашњим инсталацијама, не могу да се постигну 

пројектовани услови, обавеза је инвеститора да, током привремене испоруке топлотне енергије, 

отклони узроке, односно изврши неопходне преправке на унутрашњим инсталацијама и на топлотној 

подстаници. 

Када инвеститор, ангажовањем извођача радова, изврши оспособљавање за редован рад унутрашњих 

инсталација и топлотне подстанице и изврши предају топлотне подстанице Топлани, дужан је да 

поднесе захтев за испоруку топлотне енергије, уз достављање употребне дозволе за прикључени 
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објекат, те податке о власницима станова односно пословних простора као будућим купцима 

топлотне енергије, чиме престаје режим привремене испоруке топлотне енергије.  

Топлана и инвеститор записнички потврђују почетак рада, односно почетак испоруке топлотне 

енергије. 

На основу захтева, Топлана је дужна да преузме на коришћење просторију у којој се налази топлотна 

подстаница, да је одржава и да је обезбеди од неовлашћеног улаза, све у складу са овом одлуком и 

Правилима. 

За станове и пословне просторе које инвеститор није продао, трошкове испоруке топлотне енергије 

сноси сам инвеститор, под условима који важе за власнике станова или пословних простора. 

По завршетку изградње топлотне подстанице и извршене примопредаје опреме топлотне подстанице 

Топлани, приступ топлотној подстаници дозвољен је само овлашћеним лицима Топлане. 

 

Очитавање мерних уређаја: 

 

Орган јавне власти врши очитавање мерних уређаја сваког месеца без накнаде. 

Изузетно, приликом очитавања топлотног бројила и у поступку по рекламацији на испоручену 

топлотну енергију, на основу писменог захтева, приступ у просторије у којима је смештена топлотна 

подстаница дозвољен је представнику органа управљања зградом, односно лицу које Купци писмено 

овласте. 

 

Испуштање воде: 

 

Купац топлотне енергије може у периоду ван грејне сезоне поднети захтев ЈКП“Суботичка топлана“ 

ради испуштања воде у његовом стамбеном објекту у циљу замене грејних тела, термостатских 

вентила или предузимања других активности у његовом стамбеном објекту које захтевају демонтажу 

грејних тела, као и у случају подношења захтева за отказ коришћења топлотне енергије. 

 

Захтев/молба купца топлотне енергије налази се на страници: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/ZAHTEV-

MOLBA_KORISNIKA%20od%2023.11.2021%20god.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/ZAHTEV-MOLBA_KORISNIKA%20od%2023.11.2021%20god.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/ZAHTEV-MOLBA_KORISNIKA%20od%2023.11.2021%20god.pdf
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Пример попуњеног захтева: 

 

 
 

 

12. Преглед података о пруженим услугама 

 

 

Процењени физички обим активности у 2021. години укључује процену и објашњење са 

квантитативним информацијама о значајним разликама између остварених и планираних 

резултата за 2021. годину. 

 

 

За 2022. годину планиран је следећи обим производње топлотне енергије у МWh: 
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физички обим производње - услуга  
 

Ред 
Бр. 

Назив 

производа 
услуге 

Јед. 
мере 

Остварено 
2020. 

План 
2021. 

Процена 
2021. 

 

План 2022. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Производња 

топлотне 

енергије 

 
МWh 83.922 83.736 89.597 

 

92.000 

 

 

 

Процена остварења физичког обима производње ја већа за 7% у односу на планирану производњу, а  

разлог томе су временски услови, односно више температуре у грeјној сезони.  

Код планирања обима производње за 2021. годину узети су у обзир следећи фактори: 

1) дужина трајања грејне сезоне је од 15. октобра текуће до 15. априла наредне године, 

сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом 

2) температура у грејаном простору је одређена горе наведеном Одлуком у чл. 33 став 2. 

3) број потрошача за 2021. годину се предвиђа, по следећим категоријама: 

                 - стамбени потрошачи           10.527 

                 - пословни потрошачи,              325 

   Укупно:              10.852 

 

Просечна месечна температура - одређује се на основу података Републичког хидрометеоролошког 

завода. 
 

Број рекламација у 2022. години: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

„ИНФОРМАТОР О РАДУ“ | ЈКП „Суботичка топлана“  ЈУН  2022. 

Број рекламација у 2021. години: 

 
 

 

 

Некe од услуга пружене у 2021. и 2022. години закључно са месецом јун: 

 

 2021.  2022. 

Услуга испуштања воде 90 23 

Укључења на систем грајања 190 3 

Искључења са систеам грејања 52 14 

 

 

Преглед испоруке топлотне енергије 
 

Месечна испорука топлотне енергије 
 

Ред 
Бр. 

Назив  
Јед. 

Мере 
Остварено 

2020. 
План 
2021. 

Процена 
2021. 

Индекс 

5/4 6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Јануар МWh 18.809 20.714 16.961 90 82 
2 Фебруар МWh 12.572 12.888 13.796 110 107 
3 Март МWh 10.944 10.126 13.032 119 129 
4 Април МWh 4.562 4.142 8.636 189 208 
5 Октобар МWh 5.414 3.222 7.524 139 234 
6 Новембар МWh 12.089 11.074 10.978 91 99 
7 Децембар МWh 15.058 17.491 14.381 96 82 
8 Укупно МWh 79.448 79.657 85.308 107 106 
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Програм производње топлотне енергије 
 

Ред 
Бр. 

Назив 
Јед. 

Мере 
Остварено 

2020. 
План 
2021. 

Процена 
2021. 

Индекс 

5/4 6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Производња МWh 83.922 83.736 89.597 106 107 

2 Испорука МWh 79.448 79.657 85.308 107 106 

3 Технолошка 

потрошња 
МWh 

4.474 4.079 4.289 96 105 

 

 

 

Број потрошача по категоријама потрошача 
 

Ред 
Бр. 

Назив 
Јед. 
мере 

Остварено 
2020. 

План 
2021. 

Процена 
2021. 

Индекс 

5/4 6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Стамбени Број 10.313 10.530 10.527 102 100 
2 Пословни Број 332 335 325 98 97 
3 Укупно Број 10.645 10.865 10.852 102 100 

 

 

 

Програм испоруке топлотне енергије по категоријама потрошача 
 

Ред 
Бр. 

Назив 
Јед. 
мере 

Остварено 
2020. 

План 
2021. 

Процена 
2021. 

Индекс 

5/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Стамбени МWh 52.116 56.556 53.948 104 95 
2 Пословни МWh 27.332 23.101    31.360 115 136 
3 Укупно МWh 79.448 79.657 85.308 107 106 

 

13. Подаци о финансијама 

 
Подаци о приходима и расходима за период од 01.01.2021.-31.12.2021. у складу са законом објављују 

се на интернет презентацији предузећа: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/PROGRAM_POSLOVANJA_2022.pdf 

-Прва измена Програма пословања за 2022. годину: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/503-22-

4%20PRVA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%

20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf 

-Друга измена Програма пословања за 2022. годину: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/577-22-

5%20DRUGA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA

%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf 

 

14. Подаци о јавним набавкама 

 
Сви подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години и закљученим уговорима о 

јавним набавкама добара, услуга, радова на непокретности са вредностима закључених уговора, 

датумом закључења и роком трајања доступни су на Порталу јавних набавки у складу са Законом о 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/PROGRAM_POSLOVANJA_2022.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/503-22-4%20PRVA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/503-22-4%20PRVA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/503-22-4%20PRVA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/577-22-5%20DRUGA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/577-22-5%20DRUGA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/577-22-5%20DRUGA%20IZMENA%20PLANA%20PROGRAMA%20POSLOVANJA%20JKP%20SUBOTICKA%20TOPLANA%20ZA%202022.GODINU.pdf
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јавним набавкама налазе се на линку: https://jnportal.ujn.gov.rs/postupci-svi с тим да је потребно 

приликом посете наведеног линка у горњем десном углу у претраживач укуцати ћириличним писмом 

ЈКП Суботичка топлана. 

 

План јавних набавки доступан је и на интернет страници органа јавне власти: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Izmenjena%20verzija%20plana%20javnih%2

0nabavki%20(2)%20-2022.pdf 

-Прва измена Плана јавних набавки: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Izmenjena%20verzija%20plana%20javnih%2

0nabavki%20(2)%20-2022.pdf 

 

Јавне набавке у 2021. години које су изузете од примене закона о јавним набавкама: 

Јавне набавке које су спроведене закључно са 30.06. 2022.године: 

 
РЕДНИ 
БРОЈ 

УГОВОР 
БР./БР. 
ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ВРСТА ЈН 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДАТУМ 

УГОВОРА 

РОК ИЗВРШЕЊА/                  
РОК ИСПОРУКЕ/                             
РОК ИЗВОЂЕЊА 

УГОВОРЕНА 
ВРЕДНОСТ ЈН БЕЗ 

ПДВ-А (РСД) 

1 15-1/22-6  

(1/22) 

Набавка 

услуге 

Подешавање сагоревања 

на котловима, ПАРТИЈА 

1-подешавање сагоревања 

на ''SAACKE'' 

горионицима  

16.03.2022. У року од 2 дана од дана 

отпочињања извршења 

услуге 

ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ   

1.000.000,00                       

РСД без ПДВ 

2 15-1/22-7 

(1/22) 

Набавка 

услуге 

Подешавање сагоревања 

на котловима, ПАРТИЈА 

2-подешавање сагоревања 

на ''OILON'' горионику  

16.03.2022. У року од 2 дана од дана 

отпочињања извршења 

услуге 

ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ  

1.000.000,00                    

РСД без ПДВ 

3 15-3/22-8  

(3/22) 

Набавка 

услуге 

Хитне интервенције на 

парним и вреловодним 

котловима НА 2 

ГОДИНЕ 

22.03.2022. Извршилац треба да 

приступи извршењу 

услуге одмах по позиву 

или најкасније у року до 

8 часова од момента 

издавања наруџбенице 

од стране наручиоца  (е –

маилом) у свим 

метереолошким 

условима, без обзира на 

доба дана, празнике и 

нерадне дане и да их 

изведе у најкраћем 

могућем року 

ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ   

7.000.000,00                     

РСД без ПДВ 

4 15-2/22-14    

(2/22) 

Набавка 

услуге 

Сервис и ревитализација 

пумпи и осталих пумпних 

агрегата  и опреме  НА 2 

ГОДИНЕ 

05.04.2022. У року од 24 часа од 

момента пријема 

наруџбенице од стране 

Наручиоца, појединачно 

извршеwе услуге 

ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ   

4.500.000,00                    

РСД без ПДВ 

6 15-9/22-9                 

(9/22) 

Набавка 

добара 

Набавка флексибилних 

предизолованих цеви са 

пратећим радовима за 

изградњу вреловодних 

прикључака НА 2 

ГОДИНЕ 

21.04.2022. Сукцесивно, у року од 8 

дана од дана издавања 

наруџбенице од стране 

Наручиоца електронским 

путем 

ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ    

9.000.000,00                     

РСД без ПДВ 

7  15-5/22-10                 

(5/22) 

Набавка 

добара 

Набавка 

електроматеријала и 

опреме      

05.05.2022. У року од 2 часа од 

момента издавања 

наруџбенице 

електронским путем, 

извршити  сваку 

појединачну сукцесивну 

испоруку добара 

предметне набавке 

ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ   

3.500.000,00                   

РСД без ПДВ 

https://jnportal.ujn.gov.rs/postupci-svi
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Izmenjena%20verzija%20plana%20javnih%20nabavki%20(2)%20-2022.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Izmenjena%20verzija%20plana%20javnih%20nabavki%20(2)%20-2022.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Izmenjena%20verzija%20plana%20javnih%20nabavki%20(2)%20-2022.pdf
http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Izmenjena%20verzija%20plana%20javnih%20nabavki%20(2)%20-2022.pdf
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8 15-11/22-8                   

(11/22) 

Набавка 

добара 

Набавка машинског 

потрошног материјала  

11.05.2022. У року од 2 часа од 

момента издавања 

наруџбенице 

електронским путем, 

извршити  сваку 

појединачну сукцесивну 

испоруку добара 

предметне набавке 

ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ   

3.500.000,00                   

РСД без ПДВ 

9  15-10/22-7           

(10/22) 

Набавка 

добара 

Набавка предизолованог 

челичног материјала за 

изградњу наставка 

улучних вреловода  НА 2 

ГОДИНЕ 

27.04.2022. У року од 3 дана од дана 

издавања наруџбенице 

од стране Наручиоца 

електронским путем 

ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ   

4.000.000,00                    

РСД без ПДВ 

10 15-4/22-9 

(4/22) 

Набавка 

радова 

Извођење електро радова 

на санацији мазутног 

система   

17.05.2022. Рок извођења радова са 

уградњом добара је 

најкасније до 15.09.2022. 

год. 

УГОВОР      

9.790.000,00                   

РСД без ПДВ 

11 15-16/22-6                  

(16/22) 

Набавка 

услуге 

Набавка услуге молбилне 

телефоније - Партија 1 

Мобилна телефонија 

10.06.2022. 12 месеци ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ  

1.300.000,00                           

РСД без ПДВ 

12 15-16/22-7                     

(16/22) 

Набавка 

услуге 

Набавка услуге мобилне 

телефоније - Партија 2, 

Мобилна телефонија за 

очитаваwе топлотних 

подстаница 

10.06.2022. 12 месеци ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ  

700.000,00                            

РСД без ПДВ 

13 15-15/22-6             

(15/22) 

Набавка 

услуге 

Фиксна телефонија  13.06.2022. 12 месеци ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ  

800.000,00                           

РСД без ПДВ 

14 15-17/22-9 

(17/22) 

Набавка 

услуге 

Услуга чишћења  14.06.2022. 12 месеци УГОВОР     

2.238.000,00                   

РСД без ПДВ 

15 15-19/22-17               

(19/22) 

Набавка 

добара 

Набавка горива за возила, 

агрегате и транспортне 

уређаје  НА 2 ГОДИНЕ 

27.06.2022. Добављач је дужан да 

одмах након издвања 

наруџбенице од стране 

Наручиоца започне са 

испоруком предметних 

добара у складу са 

Техничком 

сецификацијом 

ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ  

7.000.000,00                            

РСД без ПДВ               

16 15-14/22-7               

(14/22) 

Набавка 

услуге 

Оверавање и сервис 

калориметара топлотних 

подстаница  НА 2 

ГОДИНЕ  

21.06.2022. У року од 30 

календарских дана од 

дана пријема писмене 

наруџбенице изврши 

сваку појединачну 

сукцесивну услугу 

ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ  

8.000.000,00                            

РСД без ПДВ                

17 (13/22) Набавка 

добара 

Набавка резервних 

вентила и 

електромоторних погона 

за циркулационо 

постројење и котлове  

Јавна 

набавка у 

току 

Добављач се обавезује да 

изврши испоруку и 

уградњу добара 

најкасније до 15.09.2022. 

год. 

УГОВОР 

18 (21/22) Набавка 

добара 

Резервни деловиза 

постојећу технолошку 

опрему  

Јавна 

набавка у 

току  

Добављач се обавезује да 

изврши испоруку и 

уградњу добара 

најкасније до 15.09.2022. 

год. 

УГОВОР 

19 15-20/22-7                

(20/22) 

Набавка 

услуге 

Сервис и поправка 

путничких и теретних 

возила  НА 2 ГОДИНЕ  

30.06.2022. Најкасније у року од 24 

сата да започне са 

извршењем услуга у 

складу са Техничком 

спецификацијом 

ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ  

5.000.000,00                            

РСД без ПДВ                

20 (12/22) Набавка 

услуге 

Одржавање димњака НА 

2 ГОДИНЕ  

 Јавна 

набавка у 

току 

Сукцесивно,од  дана 

пријема писмене 

наруџбенице наручиоца 

ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ  

6.000.000,00                            

РСД без ПДВ                
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21 (18/22) Набавка 

услуге 

Спектрална анализа 

погонске опреме  

Јавна 

набавка у 

току  

 Од момента пријема 

наруџбенице од стране 

Наручиоца електронским 

путем, појединачно 

извршити сваку услугу  

ОКВИРНИ 

СПОРАЗУМ   

3.000.000,00                    

РСД без ПДВ     

22 (24/22) Набавка 

услуге 

Каско осигурање возила  Јавна 

набавка у 

току  

1 година дана УГОВОР                          

РСД без ПДВ 

23 (22/22) Набавка 

услуге 

Колективно осигурање 

запослених од последица 

несрећног случаја  

Јавна 

набавка у 

току  

1 година дана УГОВОР                          

РСД без ПДВ 

 

 

15. Подаци о државној помоћи 
 

У 2021. години на основу Програма пословања за 2021. годину исплаћена су следећа средства: 

- за спонзорства у износу од  59.000,00 РСД, 

- за донације у износу од 374.400,00 РСД, 

- за хуманитарне активности у износу од 180.000,00 РСД, 

- за спортске активности у износу од 269.900,00 РСД.  

 

 

16. Подаци о извршеним инспекцијама и ревизијама пословања органа 

 
У јуну 2022. године  сходно Закону о ревизији извршена је редовна екстерна ревизија пословања ЈКП 

„Суботичка топлана“ , приликом које је утвђено да је годишњи финансијски извештај приказан 

истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, као и резултат пословања и токови 

готовине складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 

Дана 24.03.2022.г. извршен је инспекцијски надзор од стране тржишне инспекције Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација где је Записником о инспекцијском надзору констатовано да 

нема кршења законских прописа из области контроле пружања услуга од општег економског 

интереса код контролисаног снабдевача топлотном енергијом. 

 
 

17. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима 
 

ЈКП „Суботичка топлана“ је за јун 2022. године исплатила зараду запосленима (66 запослених) у нето 

износу од 5.726.887,00 РСД.                              . 

За јун 2022. године, ЈКП „Суботичка топлана“ је исплатила путне трошкове (58 запослених) за превоз 

запослених у нето износу од  125.569,00 РСД .            

За јун 2022. године, ЈКП „Суботичка топлана“ је исплатила накнаду члановима Надзорног одбора ( 3 

члана) у нето износу од 95.000,00 РСД.            

 

 

18. Подаци о средствима рада и објектима које орган поседује,односно користи 

 
Подаци о вредности некретнина, постројења и опреме, као и вредности залиха 

предузећа, налазе се у оквиру званичних финансијских извештаја (биланса стања и 

биланса успеха) из претходних година, у свему према захтевима из постојеће законске 

регулативе, и могу се видети и преузети са интернет страница: 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/PROGRAM_POSLOVANJA_2022.pdf . 

 

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/PROGRAM_POSLOVANJA_2022.pdf
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19. Чување носача информација 

 
Информације настале у раду и у вези са радом Јавног предузећа, у папирној форми, налазе се у 

предметима који се примају и евидентирају (заводе) у складу са прописима у седишту предузећа на 

адреси Сегедински пут 22 у Суботици. Информације које постоје и у електронској форми налазе се 

на рачунарима Јавног предузећа, као и на интернет страници предузећа. 

Наведени носачи информација се чувају у:  

• Архиви Јавног предузећа на адреси Сегедински пут 22 у Суботици 

• У организационим јединицама у чијем је раду предмет настао, за предмете који нису решени, 

односно у вези са којима је рад у току и то код службених лица која раде на предметима. Након 

обраде предмети се предају архиви предузећа. 

• Остала папирна документација – досијеи запослених, документација о регистрацији органа, 

отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других средстава за рад Јавног предузећа чува се 

у организационим јединицима и службама предузећа надлежним за наведена питања; 

• Информације у електронској форми налазе се у рачунарима код службених лица која раде на 

предметима, у просторијама предузећа.  

Информације на сајту остају док траје њихова примена (или актуелност по другом основу), а по 

потреби се ажурирају. Носачи информација, односно предмети којима располаже предузеће чувају се 

уз примену одговарајућих мера заштите, односно не остављају се без надзора током радног времена, 

а по завршетку радног времена држе се у закључаним столовима, орманима или закључаним радним 

просторијама, а у складу са прописима. Рачунари у којима се налазе информације у електронској 

форми се чувају уз примену одговарајућих мера заштите, и то од вируса уз помоћ анти-вирус 

програма, као и лозинкама које осигуравају да приступ носачу информације нема нико осим 

службених лица која раде на предметима. Рачунари се не остављају без надзора током радног 

времена, а налазе се у радним просторијама које се по завршетку радног времена закључавају. 

Носачи информација се до решења предмета чувају код службених лица, у организационим 

јединицама у чијем раду су настали, после чега се предају Архиви предузећа. Рокови чувања носача 

информација у Архиви предузећа, према категорији материјала, утврђују се Уредбом о категоријама 

регистратурског материјала са роковима чувања („Службени гласник РС“, бр. 44/93).  

  

 

20. Врсте информација у поседу,укључујући садржај база података и регистара 

којима рукује орган јавне власти   

 
Предузеће располаже информацијама које се налазе у следећим актима: решењима, 

уговорима, представкама странака, одлукама, документацији о запосленима, 

записницима, службеним белешкама и другим актима Предузећа. 

Наведена документација се чува у роковима прописаним Правилником о начину евидентирања, 

класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала ЈКП „Суботичка 

топлана“ 261/22, од  09.03.2022. године у складу са Листом категорија регистраторског материјала са 

роковима чувања. 

Сервисне/Актуелне информације су објављене на интернет страници предузећа:  

 www.toplanasubotica.co.rs 

 

 

21. Врсте информација којима државни орган омогућава приступ 
 

Предузеће омогућава приступ свим информацијама које су настале у раду или у вези са радом ЈКП 

„Суботичка топлана“.Све информације којима предузеће располаже, а које су настале у раду или у 

вези са радом предузећа, биће саопштене тражиоцу информације, биће му стављен на увид документ 

који садржи тражену информацију или ће му се издати копија захтеваног документа, а у складу са 

http://www.toplanasubotica.co.rs/
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Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 

120/04, 54/07, 104/09,36/10 и 105/21), осим када су се, према овом закону, према Закону о заштити 

података о личности („Службени гласник РС“ број:87/18), Закону о тајности података („Службени 

гласник РС“ број: 104/09) и др. стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа 

информацијама од јавног значаја. 

 

22. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја  

 
- достављање техничке документације, 

- списак купаца топлотне енергије са подацима за обрачун, 

- планирани и остварени трошкови репрезентације, спонзорства и донација, 

- достављање закључених уговора о продаји топлотне енергије, 

- о зарадама запослених и накнадама, 

- о накнадама чланова Надзорног одбора, 

- достава записника о отварању понуда у поступцима јавних набавки, 

- достава документације о спонзорствима и донацијама 

-информације из радних односа,и у вези рада ван радног односа 

 

23. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 

 
Тражилац информације може поднети Захтев за приступ информацији од јавног значаја овом јавном 

предузећу путем поште на адресу Сегедински пут бр.22, у Суботици или на е-маил адресу 

office@toplanasubotica.co.rs. 

Образац Захтева се налази на интернет странци:  

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/Zahtev%20za%20pristup%20informaciji%20

od%20javnog%20znacaja.pdf  

Тражилац информације у захтеву не мора навести разлог тражења информације.  

Тражилац информације може тражити да му се омогући увид у информацију као и издавање копије 

документа који садржи тражену информацију уз сношење трошкова умножавања и упућивања копије 

документа. Предузеће је обавезно да омогући приступ информацији у року од 15 дана од пријема 

Захтева или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су одређени Законом. 

Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против решења 

предузећа, као и у случају да предузеће неудовољи захтеву нити донесе решење којим се захтев 

одбија и право жалбе, односно право да покрене управни спор, на закључак којим се захтев тражиоца 

одбацује као неуредан.  
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