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ПРЕДМЕТ:  Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга 

 

 

Поштовани, 

 

  Обраћамо Вам се Захтевом за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних 

услуга, у складу са чланом 28. став 3. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2011, 104/2016 и 95/2018). 

ЈКП „Топловод“ је у обавези да одреди цену даљинског грејања по установљеној 

Методологији  за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ 

бр.63/2015 од 17. јула 2015.године). Осим овога, правни оквир дају и Закон о енергетици (Сл.гласник 

145/2014 и 95/2048-др. Закон) и Закон о ефикасном коришћењу енергије (Сл.гл.25/2013 од 15.март 

2013.) у поглављу бр.2 (члан 47. до 53.)  

Топланама је дозвољeно да цену добијену Методологијом прерачунају по квадратном метру, с 

обзиром да већина топлана није у могућности да пређе на наплату по утрошку. Свака друга  

произвољност у одређивању цене топлотне енергије, није предвиђена ни једним законом нити 

подзаконским актом.  

ЈКП „Топловод“ је применио Методологију и предложио Оснивачу нову цену по квадратном 

метру која је била за 20% виша од цене по којој се тренутно врши прикључење на систем даљинског 

грејања и испорука топлотне енергије. Урађена калкулација цене је извршена на основу 

књиговодствених података из завршног рачуна, прописаних Методологијом и на начин којим 

Методологија одређује: 

- елементе за обрачун и начин утврђивања максималне висине прихода енергетског субјекта, 

- групе крајњих купаца према намени коришћења простора, 

- тарифне елементе, тарифе и начин њиховог израчунавања за обрачун топлотне ененргије 

коју енергетски субјект испоручује крајњим купцима топлотне енергије, 

- и све остале елементе и податке неопходне за калкулацију цене. 

Предложена цена је калкулисана на основу оправданих, стварних трошкова у тзв. „претходном 

регулаторном периоду“, што је заправо завршни финансијски извештај за  2019. годину. На овај начин 

законодавац постиже да добијена пројекција цене топлотне енергије у складу са Методологијом 

обезбеђује адекватне и прихватљиве услове пословања енергетског субјекта формирањем такве цене 

топлотне енергије која ће покрити све оправдане трошкове пословања и обезбедити потребан развој 

комуналног система. Приликом консултација са представницима Оснивача поводом Захтева за 

повећања цена бр. 2020-4891/1 од 31.08.2020, предузећу је сугерисано да Оснивач неће дати 

сагласност на повећање које је тражено Захтевом већ да ће се сагласити са повећањем цена од 9,80%.  

Имајући у виду наведено, Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац је на основу овлашћења 

која му дају Закон о јавним предузећима, Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању 

ЈКП „Топловод“ Обреновац и Статут ЈКП „Топловод“ Обреновац, а у складу са законском процедуром 

предвиђеном за промену цена комуналних услуга, донео Одлуку о измени и допуни Ценовника 

основних и осталих комуналних услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП „Топловод“ 

Обреновац за дванаестомесечно плаћање НО број LVIII-4/2020. 
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             У прилогу Вам достављамо: 

- Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Топловод“ Обреновац којом се усваја Методологија за одређивање 

цене крајњег купца топлотном енергијом, НО број LVIII-3/2020 (два примерка). 

- Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Топловод“ Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и 

осталих комуналних услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП „Топловод“ Обреновац за 

дванаестомесечно плаћање, НО број LVIII-4/2020 (два примерка). 

 

 

 

У Обреновцу, 

14.09.2020. године 

 

 
 

 

  ЈКП „Топловод“ Обреновац   

   директор,  

 

        __________________________ 

    Борис Ивковић, дип.екон. 

  

 

 


