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 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Број: 1125-1 

Датум: 04.12.2017.год. 

УЖИЦЕ 

 

На основу члана 40 као и члана 42 Статута ЈКП „Градска топлана Ужице“ Надзорни 

одбор Предузећа је на својој осмој седници која је одржана дана 04.12.2017. год. донео 

следећу: 

                                                                  О Д Л У К У 

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 ............................................... 99,70 дин/м2   

- Установе образовања, васпитања, здравства, 

    културе и верски објекти ....................................  124,70 дин/м² 

-
 Пословни простор ...............................................  124,70 дин/м2 

-
 Специфични простор ..........................................  105,70 дин/м2 

 

За обрачун по утрошку: 

Варијабилни део по утрошку испоручене топлотне енергије  износи: 

- 6,46 дин/кwh (стамбени) 

- 8,10 дин/кwh (установе образовања, васпитања, здравства, културе и верски 

објекти) 

- 8,10 дин/кwh (пословни) 

- 6,85 дин/кwh (просек, специфични) 

 

Фиксни део код обрачуна по утрошку испоручене топлотне енергије  износи: 

- 27,73 дин/ м² или 187,44 дин/кw (стамбени) 

- 34,67 дин/ м² или 234,30 дин/кw (установе образовања, васпитања, здравства, 

                                                             културе и верски објекти) 

- 34,67 дин/ м² или 234,30 дин/кw (пословни) 

- 29,38 дин/ м² или 198,60 дин/кw (просек, специфични) 

 

Цена грејања за нове кориснике која се плаћа од 15. октобра до 15. априла (6 

месеци, само за време грејања) износи: 

-
 Стамбени простор ............................................... 199,54  дин/м2 
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- Установе образовања, васпитања, здравства, 

    културе и верски објекти ....................................249.44  дин/м² 

-
 Пословни простор ............................................... .249,44  дин/м2 

-
 Специфични простор ............................................211,44  дин/м2 

 

 Цене су изражене са ПДВ. 

                                                      Образложење 

 Стручна служба Предузећа поднела је Надзорном одбору захтев за промену цене 

услуге грејања према методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца 

топлотном енергијом-коју је донела Влада Републике Србије. 

 Стручна служба навела је да је током 2016. године Предузеће  два пута имало 

снижење цене грејања због пада цена енергената (мазута и гаса). Последња измена 

цене грејања била је 01.10.2016. године , а у 2017. години је кренуо раст цена 

енергената.  

Тренутно важећи ценовник грејања усвојен је на бази: 

- цене мазута од 35 дин/кг, а сада је цена 46 дин/кг и превоз мазута 1,07 дин/кг 

- цене гаса од 38 дин/м3, а сада је цена 43 дин/м3 и фиксни део 1,5 дин/м3 

Задржавање тренутних цена грејања  угрозило би пословање предузећа које би на крају 

пословне године исказало губитак од 70.000.000,00 динара. Ликвидност Предузећа 

била би угрожена и Предузеће би имало проблема у набавци мазута који плаћа авансно 

уз рабат и гаса који плаћа у валути од 15 дана, а самим тим била би угрожена испорука 

топлотне енергије корисницима. 

Методологија формирања цене грејања обухвата варијабилне и фиксне трошкове. У 

предлогу стручне службе Предузећа за нове цене грејања је само измена због промене 

цене енергената, с обзиром на то да они учествују у цени грејања са око 70%, док су 

задржани  фиксни трошкови од раније и није узета у обзир обавеза Предузећа према 

„Ужице- гасу“ за накнаду прикључка коју је Предузеће раније планирало да отплати за 

5 година (у годишњем износу око 20.000.000 динара). 

Ценећи наводе стручне службе као основане, Надзорни одбор је одлучио као у изреци 

ове одлуке. 

  Прилог: табеле по методологији у складу са којом је донета Одлука о цени грејања 

 

                                                                                                                  НАДЗОРНИ  ОДБОР 

                                                                                                                         председник 

                                                                                                                   Славенко Миликић 

                          ________________________ 


