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На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска 
топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. став 1.тачка 4. 
Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 13. марта 2013. године. Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на седници 1/56 одржаној 31. октобра 2016. године, донео је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“  НОВИ САД ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

I.        У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину,  
Поглавље  „10. Цене“, мења се и гласи: 

 
 

„10. ЦЕНЕ 
 
 

 

Цене су уврђене у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом 
(„Службени гласник РС“, број 63/15).  Овим тарифама се обезбеђује: 
 
-  финансирање оправданих трошкова пословања у обављању делатности производње, дистрибуције и снабдевања 
топлотном енергијом којима се обезбеђује краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања, 
-   подстицање економске и енергетске ефикасности 
-   недискриминација, односно једнак положај за све купце 
- спречавање међусобног субвенционисања између појединих делатности које обавља енергетски субјект између појединих 
група купаца. 
- спречавање монополског понашања енергетског субјекта. 
 
Доношењем Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца 
топлотном енергијом, установљена је обавеза енергетских субјеката који обављају делатност снабдевања топлотном 
енергијом да утврде цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу Методологије.  
 
У Уредби у поглављу XI Услови и правила за промену цена топлотне енергије стоји да енергетски субјекат има право да 
предложи надлежном органу промену цена топлотне енергије за крајњег купца у току грејне сезоне када дође до већег раста 
или смањена цене енергената. Предмет за промену цене треба да буде поднет обавезно у случају када се цена енергената 
смањила за више од 5 %. 
 

       Продајне цене топлотне енергије пројектоване су у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег 
купца топлотном енергијом и тренутно важећим ценама енергената. 

 

КОРИСНИЦИ 
Цена по 

јединици 
мере 

Важеће цене 
топлотне 
енергије 

Предлог продајних 
цена топл. енергије             %  смањења 

1 2 3 4 5=4:3 
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ 
- ГРЕЈАЊЕ         
 - за утрошену енергију дин/kWh 5,39 5,26 -2,41 
 - за инсталисану снагу дин/kW 230,11 229,48 -0,27 

ИЛИ         
 - укупно по m2 дин/m2 92,36 88,86 -3,79 
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ 
ГРЕЈАЊЕ 

  
      

 - за утрошену енергију дин/kWh 5,39 5,26 -2,41 
 - за инсталисану снагу дин/kW 230,11 229,48 -0,27 
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА дин/m3 231,57 225,99 -2,41 

 

„ 

 



 2 

II.  Ова одлука  доставља се Скупштини Града Новог Сада,  ради давања сагласности. 

                                                                                           

                                                                                                                                   
 
 

 
За Надзорни одбор, 

 
                                                                                        Слободан Кнежевић, члан Надзорног одбора 

                                                    По овлашћењу број: 01-12779/1 од 31.10.2016.године. 
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