
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА УЖИЦА 

 
XLXIX      7. децембар 2018. године     Број 47/18 

 
199. На основу чл. 103. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" бр. 16/13-пречишћен текст) Градско веће на седници 

одржаној дана   07.12. 2018. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 

1. Даје се сагласност на  Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана"  бр. 1130-2 од 29.11. 2018. године везано за промену цене 
услуга грејања.  

2. Ово решење  ступа на снагу  01. 01. 2019. године.   
3. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица". 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III број 352-1407/18, 07.12. 2018. године 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                        Тихомир Петковић, с.р. 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ 
НАДЗОРНИ ОДБОР 
Број: 1130-2 
Датум: 29.11.2018.год. 
УЖИЦЕ 
 
 
 
На основу члана 40. као и члана 42. Статута ЈКП „Градска топлана Ужице“ Надзорни одбор Предузећа је на својој 20. седници која је одржана 
дана 29.11.2018. год. донео следећу: 

ОДЛУКУ 
 

Поступајући  по методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, предлажемо оснивачу да изврши 
промену цена услуге грејања и то при односу стамбени (1) : повлашћени (1,25) : пословни (1,25). Усваја се промена цена услуге грејања: 

 
За обрачун по м2: 

- Стамбени простор ............................................... 99,96 дин/м2   

- Установе образовања, васпитања, здравства, 
    културе и верски објекти .................................... 124,95 дин/м² 
- Пословни простор ..............................................   124,95 дин/м2 

- Специфични простор .........................................   105,92 дин/м2 

 
За обрачун по утрошку: 

Варијабилни део по утрошку испоручене топлотне енергије  износи: 
- 6,46 дин/кwh (стамбени) 
- 8,08 дин/кwh (установе образовања, васпитања, здравства, културе и верски објекти) 
- 8,08 дин/кwh (пословни) 
- 6,85 дин/кwh (просек, специфични) 

 
Фиксни део код обрачуна по утрошку испоручене топлотне енергије  износи: 
- 27,81 дин/ м² или 187,96 дин/кw (стамбени) 
- 34,76 дин/ м² или 234,94 дин/кw (установе образовања, васпитања, здравства, културе и верски објекти) 
- 34,76 дин/ м² или 234,94 дин/кw (пословни) 
- 29,47 дин/ м² или 199,15 дин/кw (просек, специфични) 
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Цена грејања за нове кориснике која се плаћа од 15. октобра до 15. априла (6 месеци, само за време грејања) износи: 
- Стамбени простор ............................................... 199,92 дин/м2 

- Установе образовања, васпитања, здравства, 
    културе и верски објекти .................................... 249,90  дин/м² 
- Пословни простор ...............................................  249,90  дин/м2 

- Специфични простор ..........................................  211,84 дин/м2 

 

     Цене су изражене без ПДВ. 
     Цене из става 1 ове Одлуке примењиваће се почев од 01.01.2019.год. 

НАДЗОРНИ  ОДБОР 
     ПРЕДСЕДНИК 

Славенко Миликић, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


