На основу члана 23 Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, број 16/97 и 42/98) и члана 27 Одлуке о комуналним
делатностима („Службени лист Града Ниша“, број 32/07 - пречишћен текст,
40/07, 11/09 и 66/2010),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 24.11.2011. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Oдлуку Управног одбора Јавног комуналног
предузећа „Градска топлана“ Ниш о утврђивању цене грејања број 6108/1 од
21.11.2011. године.
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Градског већа Града
Ниша о давању сагласности на Одлуку Управног Одбора ЈКП „Градска
топлана“ о утврђивању цене грејања број 951-1/2009-03 од 30.06.2009. године
(„Сл. лист Града Ниша“, број 54/2009).
III
Решење и Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа
„Градска топлана“ Ниш број 6108/1 од 21.11.2011. године објавити у
„Службеном листу Града Ниша“.
Број: 985-9/2011-03
У Нишу, 24.11.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Управни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш је Одлуком о утврђивању
цене грејања, број 6108/1 од 21.11.2011. године утврдио цену производње и
испоруке топлотне енергије у висини од 69,07 дин./m2 и исту доставио Управи
за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак.
Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке је, под бројем 11-1879/2011 од 22.11.2011. године, доставила
Мишљење на Одлуку Управног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о
утврђивању цене грејања, број 6108/1 и констатовала да је Програмом
пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш, на који је Скупштина Града Ниша
дала сагласност Решењем број: 06-153/2011-30-02 од 24.03.2011. године
предвиђено да цене производа и услуга у чијем формирању знајчајније
учествују енергенти, уколико је то економски оправдано, надлежни органи
могу одобрити повећање цена изнад пројектоване инфлације, али само до
нивоа цене коштања датих производа и услуга.
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући
достављену Одлуку израдила мишљење број 3029/2011-09 од 22.11.2011.
године.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
У Нишу,
новембра 2011. године
НАЧЕЛНИК
Владислава Ивковић

Градска топлана“ Ниш
Управни одбор
Бр 6108/1
21.11.2011.
На основу члана 36 Пречишћеног текста Статута бр.04-2933/08 од
02.06.2005 год., Управни одбор на првој ванредној седници одржаној дана 21.11.2011 год.
донео је
ОДЛУКУ
О утврђивању цене грејања
1
Утврђује се цена производње и испоруке топлотне енергије у висини 69,07 дин/m2.
2
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“, по добијању сагласности Градског већа
Града Ниша.
3
Ова одлука ступа на снагу, наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Ниша“, а примењиваће се од првог дана, наредног месеца од дана ступања на снагу .
4
Даном почетка примене ове Oдлуке, престаје да важи: Одлука Управног одбора бр. 2550/9
од 12.05.2009 год., Одлука бр.7644/2 од 17.12.2010 год. Одлукa бр.2089/3 од 12.04.2011. год.
и Одлука бр. 5702/2 од 09.11.2011. год.

Образложење
Основ за утврђивање цене производње и испоруке топлотне енергије је промена цене
мазута, струје и воде и корекција цене гаса са 30,62 дин/mN3 на 34,93 дин/ mN3 или
корекција за 14,08%.
•

Први основ за корекцију цене производње и испоруке топлотне енергије је кретање
појединих енергената на тржишту. Од момента примене цене 58,06 дин/m2 до сада
цена мазута је коригована са 23,39 дин/кг на 49,70 дин/кг без ПДВ (повећана је за
112,48%). Учешће мазута, као енергената у трошковима пословања се креће за
последње 3 године 17,54%; 6,21%; 10,15%,
Такође је коригована цена струје у априлу 2010 год. за 10%, и 01.04.2011
године за 15%. Струја је
енергент са значајним утицајем на цену производње
топлотне енергије.
Од јуна 2009 год. (када је коригована цена производње и испоруке топлотне
енергије) до марта 2011 год. повећана је и цена воде за 57,05% ( од 58,91 дин/ m3 на
92,52 дин/ m3 цене за дозвољену потрошњу). Вода је елемент са значајним утицајем
на цену производње топлотне енергије.
Обзиром да је учешће напред наведених енергената релативно кроз године, да
зависи од различитих фактора, корекција цене испоруке топлотне енергије би била за

кретање цена на мало тј индекса цена на мало за период децембар 2009 год.децембар 2010 год. и то за 111,5 или за 11,5%.
•

Други основ за корекцију цене производње и испоруке топлотне енергије је
корекција цене гаса са 30,62 дин/ mN3 на 34,93 дин/mN3или корекција за 14,08%.

Програм пословања за 2011 год. - Табела трошкова и расхода
Ред.
Бр.
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ОПИС
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови матерјала за израду
Трошкови осталог матерјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови гаса са
Трошкови гаса-ангажовани капацитет
Остали трошкови енергије, мазут,
струја,вода,припрема воде,гориво за возила
Тр. Бруто зарада-старозапослени
Тр .бруто зарада-новозапослени
Тр.пореза на терет послодавца
Тр.пореза на терет послодавца-новозапослени
Накнаде по уговору о делу
Накнаде члановима УО и НО
Солидарне помоћи
Отпремнине
Отпремнине – социјални програм
Трошкови превоза - старозапослени
Трошкови превоза - новозапослени
Јубиларне награде
Дневнице за сл.пут
Трошкови транспортних услуга и ПТТ
Трошкови услуга одржавања
Трошкови из програма одржавања ком.
инфраструктуре термоенергетска опрема и
инсталације
Трошкови амортизације
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрез.донаторства и спонзорства
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета и ОНА- провизија
Трошкови пореза
Трошкови информисања и оглашавања
Нематерј.тр. и судске таксе
Трошкови спортских активности
Остали пословни расходи
Трошкови ревизије финансијских извештаја
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

%
ИЗНОС
УЧЕШЋА
1.649.448.970,00
82,22
7.000.000,00
9.000.000,00
1.181.194.334,00
918.600.000,00
37.500.000,00
225.094.334,00
198.954.357,00
5.045.991,00
36.567.810,00
908.278,00
50.000,00
1.445.200,00
122.232,00
1.060.000,00
2.000.000,00
4.740.549,00
99.062,00
6.341.067,00
1.135.090,00
3.000.000,00
15.700.000,00
10.000.000,00
68.000.000,00
6.000.000,00
1.700.000,00
3.500.000,00
62.795.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
13.000.000,00
800.000,00
5.000.000,00
290.000,00
80.300.000,00

4,00

1.
2
3.
В
1.
2.
3.
4.

Расходи камата
Курсне разлике
Остали финансијски расходи
НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ
Расходи и мањкови
Директан отпис
Остали непоменути расходи
Обезвређивање потраживање
УКУПНО

75.000.000,00
5.000.000,00
300.000,00
276.550.000,00
350.000,00
12.000.000,00
4.200.000,00
260.000.000,00
2.006.298.970,00

13,78

100,00

Трошкови енергије утврђени Програмом пословања за 2011 год. су у износу
1.181.194.334,00 дин. од чега гас нормативно учествује са 30.000.000,00 mN3
или према цени пре корекције од 30,62 дин/ mN3 у износу од 918.600.000,00 дин. Трошкови
гаса чине 53,11% пословних и финансијских расхода ( 1.649.448.970,00 + 80.300.000,00 =
1.729.748.970,00).
Напомена: Непословни и ванредни расходи се не признају у цени производње и испоруке
топлотне енергије.
Према коригованој цени гаса износ трошкова гаса је 1.047.900.000,00 дин. и учешће овог
трошка у пословним и финансијским расходима би износио 60,58%.
Предлог за корекцију цене производње и испоруке топлотне енергије је у разлици
учешћа трошкова гаса у пословним и финансијским расходима утврђеним Програмом
пословања за 2011 год. а то је 7,47% (60,58%-53,11%).
Корекција нове цене , осим примене тарифног система и кретање цене енергената на
тржишту не садржи корекцију-повећање ниједног трошка утврђеног Програмом пословања
(бруто зарада, трошкови „ОНА“...)

Укупна корекција цене услуге производње и испоруке топлотне енергије
је 11,5% + 7.47% = 18,97% што коригује цену на 69,07 дин/m2 без ПДВ (са
ПДВ-ом износи 74,60 дин/ m2).

Председник УО
_______________________
Драгомир Илић,дипл.прав
Доставити:
o Управи за ком.делатности и енергетику
o Сектору производње и одржавања
o Економском сектору
o Сектору развоја, надзора, контроле..
o Сектору правних и општих послова
o архиви

