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ЈКП „Топловод“ Обреновац  

Надзорни одбор 

 

Предмет: Промена цене за испоруку топлотне енергије крајњим корисницима –  

      предлог са образложењем 

 

ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац врши испоруку топлотне енергије  из  569 

топлотних подастаница  за категорију „физичка лица“ конзума од 11.048 стамбених 

јединица, било колективне или индивидуалне  градње са 659.797,13 м² и за категорију 

„правна лица“ конзума од 1.043 објекта са 121.590,64 м². 

Цена грејања, није промењена од 01.01.2013.године и то по Уредби о начину 

одређивања највиших и најнижих цена топлотне енергије у грејној сезони 2012/2013 

године (чл.2 ст.1) којом је предвиђен однос између цене за  физичка и правна лица 1:1,5. 

Друга промена биле је на дан 01.01.2014.године дошло  је због промене стопе  ПДВ-а са 

8% на 10%, што је увећало цену, али не и приход предузећа. 

 Дакле, обе поменуте промене цена биле су производ обавезујућег правног акта на 

државном нивоу, а не резултат економске анализе или потреба предузећа.  

Важећа цена грејања по м² је: 

 за стамбени простор износи:  38,74 динара/м² – без ПДВ-а, 

 за пословни простор износи:  58,12 динара/м²  -  без ПДВ-а. 

Сагледавајући и пратећи трошкове уназад пет година уочава се пораст свих 

важнијих трошкова, а најзначајније: 

 трошкови материјала – директно везани за дотрајалост мреже СДГ и опште 

стање мреже посебно када се имају у виду дуготрајне последице мајских 

поплава из 2014. године. Стално расту потребе за улагањима, пошто је највећи 

део мреже изашао из екплоатационог периода. Предузеће улаже у набавке: 

цеви, измењивача, пумпи и др. мерне и регулационе опреме  како би се у грејној 

сезони хаварије на мрежи што брже санирале и омогућио континуитет грејања; 

 трошкови топле воде и воде за допуну система, такође су увећани, било да се 

ради о увећању конзумног подручја или губитку услед старости цевовода. Од 

грејне сезоне 2016/17 ТЕНТ укида толеранцију на губитак топле воде у систему 

која је до тада постојала у уговору. Дакле укупна количина топле воде која се 

губи услед стања система ће се фактурисати Топловоду, што доводи до новог 

трошка од преко 11.000.000,00 (једанаест милиона) динара на просечне губитке 

у претходне четири године. Уколико губици буду већи, овај трошак ће бити 

значајно већи. 

 трошкови амортизације, као доказ застарелости објеката и опреме из године у 

годину се повећавају. 

Обавеза је предузећа да створи оптималан фонд средстава који би се трошио 

искључиво за санације и реконструкције и процена је да та средства не смеју бити мања од 

150.000.000,00 (стопедесет милиона) динара. Ово поскупљење које предлажемо, не 

обезбеђује ни близу овај износ, али смо свесни општег стања кок станвиштва, те 

предлажемо минимално поскупљење од 18,4%, односно цене које предлажемо су: 

 за стамбени простор:  45,87 динара/м²  – без ПДВ-а, 

 за пословни простор:  68,81 динара/м²  -  без ПДВ-а. 

Обрачун цене по стварним тршковома је већ наша обавеза, али се до сада наш 

Оснивач није сагласио са овим. Наиме, Влада Републике Србије донела је Уредбу којом је 

утврђена Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном 

енергијом. Сама методологија одређује, елементе за обрачун и начин утврђивања 
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максималне висине прихода енергетског субјекта, елементе за обрачун и начин обрачуна 

цене приступа систему за дистрибуцију топлотне енергије, критеријуме и правила за 

расподелу прихода енергетског субјекта, категорије крајњих купаца топлотне енергије у 

зависности од намене коришћења простора, тарифне елементе, тарифе и начин њиховог 

израчунавања за обрачун топлотне енергије  коју енергетски субјект испоручује карајњим 

купцима, услове и поступак за подношење захтева за промену цене топлотне енергије 

надлежном органу локалне самоуправе. Сагледавајући све елементе по Методологији где 

су ушли сви фиксни, варијабилни трошкови и амортизација, цена грејања бећ би требала 

да буде 55,47 динара/м². Дакле, наша предложена цена не покрива све потребне трошкове 

и не обезбеђује потребну амортизацију, која нам може гарантовати будућност система 

даљинског грејања.  

Поменута цена по м², уопште гледано, наплата грејања по м²  је само прелазна 

категорија, јер нас горе поменута законска акта обавезују да већ ове године пређемо на 

обрачун енергије по утрошку, мерењем и очитавањем калориметара. За овај начин 

наплате, Топловод је теничко-технолошки, кадровски и организационо спреман. 

 На основу свега изнетог сматрамо да је поскупљење од 18,4% минимално 

неопходно, како би се обезбедило даље фукционисање грејања Обреновца. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

     

ЈКП „Топловод“ Обреновац  

директор, 

 

_______________________ 

Борис Ивковић, дипл. екон. 


