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ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"  
Обилазни пут бб  
В а љ е в о  
  

Број: 1834  
Датум:  05.06.2013. године  
 
 
 
 
На основу члана 35. став 1. тачка 17 и члана 36. Статута ЈКП "Топлана-
Ваљево", Управни одбор предузећа је на својој III седници одржаној 
05.06.2013. године донео 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању цена за испоручену топлотну енергију 

по Уредби Владе Републике Србије: 
 
 
I   ЗА ОБРАЧУН  ПО  ПОТРОШЊИ ТОПЛОТНЕ  ЕНЕРГИЈЕ  
 
А/ ВАРИЈАБИЛНИ  ДЕО  ЦЕНЕ Cv     

 VCp - цена за испоручену топлотну енергију    
 I Тарифна група  ---------------------- Cv I = 5,34 din/кWh   
  - стамбени простор    
 II Тарифна група ---------------------- Cv II = 8,01 din/кWh   
  - пословни простор    
 III Тарифна група ---------------------- Cv III = 6,94 din/кWh   
  - повлашћен простор     
 IV Тарифна група ---------------------- Cv IV = 8,01 din/кWh   

 
 -

  
пословни простор (републичке 
установе за социјално осигурање)      

        
      Цене су без ПДВ 
       

Б/ ФИКСНИ   ДЕО  ЦЕНЕ   Cf      
 Цена за прикључну снагу    
 Cf =  30 din/m2·mesec    
        
II    ЗА ОБРАЧУН  ПО m2 (ПАУШАЛНО) 
 
 За објекте који немају уграђене мераче топлотне енергије у 

котларницама и предајним подстаницама, цене за испоручену 
топлотну енергију износи : 

  

 I Тарифна група - стамбени ---------------- CI 89,67 din/m2  
 II Тарифна група - пословни ---------------- CII 134,50 din/m2  
 III Тарифна група – повлашћени ----------- CIII 116,57 din/m2  
 IV Тарифна група – посл. репуб. устан. -- CIV 134,50 din/m2  
  
  Цене су без ПДВ
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

- калкулација цена урађена је у складу са Уредбом о начину 
одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне 
енергије''Сл. гласник РС'', бр. 37/2013, 

  

- према члану 9. Уредбе промена цена топлотне енергије се може 
вршити када се укупна цена енергента промени за више од 3% а 
обавезно уколико се смањи за више од 5%, 

  

- према члану 11. Урдбе надлежни орган локалне самоуправе дужан је 
дати сагласност на наведене цене у року од 7 (седам) дана од дана 
достављања ове одлуке, 

  

- на цене топлотне енергије из ове одлуке које су обрачунате у складу 
са Уредбом, сагласност даје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе у складу са законом, 

  

- по добијању саласности на цене топлотне енергије ЈКП ''Топлана-
Ваљево'' ће примењивати исте. 

  

- ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да обавести министарство 
надлежноза послове енергетике о ценама топлотне енергије 
формираним у складу са одредбама Уредбе у року од седам дана по 
добијању сагласности надлежног органа јединице локалне 
самоуправе. 

  

- просечно повећање цена топлотне енергије износи 5,65%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ЈКП "Топлана-Ваљево" 
 Председник Управног одбора,  
  
  
 ...................................................................... 

M.П. Дипл. инж. орг. Саша Ристивојевић 
 


