
На  основу  члана  13. став  1. 3акона  о  комуналним  дслатностима  (,,Службени  гласник  
РС , бр. 88/11, 104/16 и  95/1), члана  361. став  1. 3акона  о  енергетици  (,,Службени  гласник  
РС , бр. 145/14, 95/18-др. закон  и  40/21) и  члана  39. тачка  31. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,службенн  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада, на  ххујј  
седници  од  27.јуна  2022. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  допуНи  ОдЛУkЕ  О  пРоизвОдњи , ДИСТРИБУЦИЈИ  И  

СНАБдЕВАЊУ  ТОПЛОТНОМ  ЕНЕРГИЈОМ  
из  ТОПЛИФИКАЦИОНОГ  СИСТЕМА  ГРАдА  НОВОГ  САДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  производњи , дистрибуцији  и  снабдевању  топлотном  енергијом  из  
Топлификационог  система  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  45/17, 
27/19 и  59/19) у  члану  33. став  1. број: ,,5 замењује  се  бројем: ,,20. 

У  ставу  2. речи: ,,од  6. до  10. замењују  се  речима: ,,од  21. до  
У  ставу  3. број : ,,1 1 замењује  се  бројем: ,,26. 

Члан  2. 

У  члану  34. ст. 2. и  7. речи: ,,од  15. маја  замењују  се  речима: ,,од  3. маја . 

Члан  З. 

Члан  41. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  41. 

Грејна  сезона  почиње  15. октобра  текуће  и  завршава  се  15. априла  наредне  године . 
Грејна  сезона  може  да  почне  и  пре  рока  из  става  1. овог  члана, када  је  према  

подацима  Републичког  хидрометеоролошког  завода  температура  сполног  ваздуха  измерена  
у  Граду  три  дана  узастопно  у  21 сат  12°С  или  нижа, али  не  пре  1. октобра. 

Грејна  сезона  се  завршава  кадаје  температура  сполног  ваздуха, почев  од  13. априла, 
три  дана  узастопно  у  21 сат  виша  од  120С. 

Грејна  сезона  може  се  продужити  дуже  од  рока  из  става  1. овог  члана, кадаје  према  
подацима  Републичког  хидрометеоролошког  завода  температура  сполног  ваздуха  измерена  
у  Граду  три  дана  узастопно  у  21 сат  12°С  или  нижа, а  најдуже  до  3. маја. 

По  завршетку  грејне  сезоне  Предузеће  може  отпочети  ремонт  и  друге  радове  из  члана  
33. ове  одлуке, али  не  пре  3. маја.. 
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Члан  4. 

После  члана  83. додаје  се  нови  члан  83а  који  гласи: 

,,Члан  83а  
Градско  веће  у  случају  неизвесног  снабдевања  енергентима  за  производњу , 

дистрибуцију  и  снабдевање  Топлотном  енергијом  из  Топлификационог  система, као  и  у  
случају  да  Републички  хидрометеоролошки  завод  прогнозира  средњу  дневну  температуру  
12°С  или  нижу  у  периоду  након  3. маја, а  у  цињу  обезбеђивања  снабдевања  топлотном  
енергијом , може  посебним  актом, на  предлог  Предузећа  утврдити  смернице  за  поступање  
Предузећа  и  другачије  рокове  од  рокова  утврђених  у  ЧЛ! 33. и  41! ове  одлуке.. 

Члан  5. 

У  члану  92. став  2. речи: ,,од  15. замењују  се  речима : ,,од  3. маја . 

Члан  б. 

У  члану  93. став  2. речи : ,,од  15. маја  замењују  се  речима: ,,од  3. маја . 

Члан  7. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавјіивања  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА . . .. Председдіца  
Број : 352-1/2022-2 ј 9-ј  
27. Јун  2022. године  
НОВИ  САд МЅс,,Ј(лена  1 ариновић  Радомировић  
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