Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
Број: 38-22/2013-IX
Дана: 17.10.2013. год.
Сомбор

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр.
88/2011 од 24.11.2011. године) објављује се Захтев за давање сагласности на одлуку о
образовању цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП "Енергана" Сомбор.
Сходно члану 28. став 3. истог Закона, објава ће бити истакнута на:
1. Огласној табли у средишту јединице локалне самоуправе
2. Званичној интернет презентацији града Сомбора, у делу "Инфо-пулт" - "Огласи"

ПРИЛОГ:
1. Захтев за корекцију - промену цене испоруке топлотне енергије и
доношење решења о образовању цене испоруке топлотне енергије
које примењује ЈКП "Енергана" Сомбор од 01.11.2013. године
(акт ЈКП "Енергана" - од 14.10.2013. године - Прилог бр. 1),
2. Уз захтев приложен је и Извод са 4. седнице Надзорног одбора
одржане дана 14.10.2013. године (Прилог бр. 2),
3. Одговарајућа калкулација сходно Уредби (Прилог бр. 4).

НАЧЕЛНИК
Владислав Кронић, дипл. инж. пољ.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
Број: 38-22/2013-IХ
Дана: 17.10.2013.год.
Сомбор
- ГРАДОНАЧЕЛНИКУ
- ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ПРЕДЛОГ
ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП «ЕНЕРГАНА» СОМБОР
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр.129/2007),
члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС"; бр. 88/2011), члана
64. став 4. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 57/2011, 80/2011-испр., 93/2012 и
124/2012), члана 9. до 11. Уредбе о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена
топлотне енергије ("Сл. гласник РС" бр. 37/2013), члана 58. тачка 5. Статута града Сомбора
(«Сл.лист града Сомбора», бр. 2/2008), и члана 60. став 5. Одлуке о условима и начину
снабдевања топлотном енергијом („Сл.лист општине Сомбор“, бр.10/2006) и Програма
пословања ЈКП "Енергана" Сомбор за 2013. год. на који је Скупштина града Сомбора дала
сагласност на својој ванредној седници одржаној 07.12.2012. год., Градско веће града
Сомбора д а ј е:
САГЛАСНОСТ
НА ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП «ЕНЕРГАНА» СОМБОР
Члан 1.
Цене испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП «Енергана» Сомбор утврђује се
у следећим износима:
- у грејној сезони регистрована потрошња по мерној јединици износи 5,930 дин./kWh
без обрачунатог ПДВ-а, а на који се додаје ПДВ у складу са законом,
- током 12 месеци за фиксни део трошкова (прикључна снага) износи 31,66 дин./m2,
без обрачунатог ПДВ-а, а на који се додаје ПДВ у складу са законом.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Цене из ове Одлуке примењиваће се почевши од обрачуна трошкова испоруке
топлотне енергије за месец новембар 2013. године.
Даном примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању цена испоруке
топлотне енергије које примењује ЈКП "Енергана" Сомбор број 38-5/2013-III од
27.02.2013.год.
Члан 3.
Ова Одлука има се објавити у «Службеном листу Града Сомбора».

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Немања Делић
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Образложење
I ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДМЕТНУ ОДЛУКУ

1. Чланом 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС"; бр.
88/2011) регулисано је:
"На Одлуку о промени цена комуналних услуга из члана 2. став 3. тач. 1)-8) овог
Закона осим превоза посмртних остатака умрлог, сагласност даје надлежни орган јединице
локалне самоуправе."
2. Чланом 64. став 4. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 57/2011, 80/2011испр., 93/2012 и 124/2012) регулисано је:
"Цене испоручене топлотне енергије, односно извршених услуга су регулисане од
стране надлежних органа јединица локалне самоуправе, града, односно града Београда."
3. Чланом 9.-11. Уредбе о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена
топлотне енергије ("Сл. гласник РС" бр. 37/2013) регулисано је следеће:
Чл.9-"Промена, односно усклађивање произвођачких цена топлотне енергије може се
вршити када се укупна цена енергента промени за више од 3%, а обавезно уколико се смањи
за више од 5%".
Чл.10-"На цене топлотне енергије обрачунате у складу са овом уредбом сагласност
даје надлежни орган јединице локалне самоуправе, у складу са законом."
Чл.11-"Јединице локалне самоуправе дужне су да од топлана захтевају да се
придржавају методологије обрачуна најниже и највише цене топлотне енергије прописане
овом уредбом.
Топлане су дужне да одлуке о ценама топлотне енергије одређене у складу са овом
уредбом, ради давања сагласности, доставе јединици локалне самоуправе у року од 7 дана од
дана ступања на снагу ове уредбе.
Јединице локалне самоуправе дужне су да сагласност из става 2. овог члана дају у
року од 7 дана од дана достављања одлуке топлане.
Топлане су дужне да обавесте министарство надлежно за послове енергетике о ценама
топлотне енергије формираним у складу са одредбама ове уредбе, у року од 7 дана од дана
добијања сагласности надлежног органа јединице локалне самоуправе."
4. До сада важећом Одлуком о ценама испоруке топлотне енергије које примењује
ЈКП "Енергана" Сомбор, а на коју је Градско веће дало сагласност на својој 39. седници
одржаној 27.03.2013. године (акт Градског већа бр. 38-5/2013-III од 27.02.2013. године),
регистрована потрошња по мерној јединици била је 5,561 дин./kWh (без ПДВ-а), односно
6,006 дин./kWh (са ПДВ-ом). Фиксни део трошкова (прикључна снага) био је утврђен у
висини од 31,66 дин/м2 (без ПДВ-а) односно 34,19 дин./kWh (са ПДВ-ом).

II ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ИЗМЕНА ЦЕНА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
5. Дана 15.10.2013. године ЈКП "Енергана" Сомбор је доставила "Захтев за корекцију промену цене испоруке топлотне енергије и доношење решења о образовању цене испоруке
топлотне енергије које примењује ЈКП "Енергана" Сомбор од 01.11.2013. године" (акт ЈКП
"Енергана" од 14.10.2013. године - Прилог бр. 1).
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Уз захтев приложен је и Извод са 4. седнице Надзорног одбора одржане дана
14.10.2013. године (Прилог бр. 2), Фотокопија претходне Сагласности Градског већа (акт бр.
38-5/2013-III од 27.02.2013.г. (Прилог бр. 3), као и одговарајућа калкулација сходно Уредби
(Прилог бр. 4).
Основни разлог за измену цена садржан је у одлуци o давању сагласности на Одлуку о
цени природног гаса за јавно снабдевање коју је донео Савет Агенције за енергетику
Републике Србије на седници од 13. августа 2013. год. (акт бр. 504/2013-Д-I/4 од 13.08.2013.
год.).
За тарифни став "ЕНЕРГЕНТ" нова цена је 44,20 дин./Sm3 , што у односу на до сада
примењивану цену од 41,45 дин./Sm3 представља повећање за 6,63 %, чиме су се стекли
услови предвиђени чланом 9. Уредбе о начину одређивања највиших и најнижих просечних
цена топлотне енергије, јер је ово повећање веће од 3%. То другим речима значи да ће након
давања сагласности на Одлуку ЈКП "Енергана" Сомбор регистрована потрошња по мерној
јединици (варијабилни део трошкова грејања) бити повећан за 6,63%, док се износ за
прикључну снагу (фиксни део трошкова грејања) неће повећавати, него ће остати на
претходном нивоу.

6. Чланом 2. став 2. ове Одлуке предвиђено је да ће се цене из ове Одлуке
примењивати почевши од обрачуна трошкова испоруке топлотне енергије за месец новембар
2013. године.

7. У члану 1. цене су наведене без ПДВ-а обзиром да се очекује измена стопе са 8%
на 10%. Подразумева се да ће ЈКП "Енергана" Сомбор на наведене цене из члана 1.
примењивати ону стопу ПДВ-а која буде утврђена на Скупштини Републике Србије, у складу
са одговарајућим законом.

8. Коначно, наглашавамо да је Скупштина града Сомбора на 3. седници одржаној
11.09.2012. године разматрајући тачку дневног реда - Информација о активностима везаним
за преиспитивање сагласности Градског већа на одлуку о образовању цена испоруке
топлотне енергије које, почев од 01.07.2012. год., примењује ЈКП "Енергана" Сомбор,
донела, између осталог, и следећи Закључак:
"...2. У циљу праћења потрошње, предузимања одговарајућих организационих и
техничких мера које се односе на рационалну употребу енергије, смањење индивидуалних
издатака за грејање и предлагање мера из области социјалне заштите најугроженијих
потрошача, ЗАДУЖУЈЕ СЕ ЈКП "Енергана" Сомбор да током грејне сезоне 2012/2013.
године месечно доставља оснивачу очитану потрошњу на свим калориметрима и
специфичну потрошњу за све кориснике даљинског грејања из категорије потрошача
"домаћинства".
Сматрамо да би било целисходно да се наведена обавеза ЈКП "Енергана" Сомбор, из
разлога који су већ наведени у предметном закључку, продужи и током грејне сезоне
2013/2014. године.

9. На основу свега изнетог, Одељење за привреду предлаже Градском већу да донесе
следећи
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ЗАКЉУЧАК
1. ДАЈЕ СЕ Сагласност на Одлуку о образовању цена испоруке топлотне енергије
које примењује ЈКП "Енергана" Сомбор, у тексту презентованом за седницу.
2. ЗАДУЖУЈЕ СЕ ЈКП "Енергана" Сомбор да током грејне сезоне 2013/2014. године
месечно доставља оснивачу очитану потрошњу на свим калориметрима и специфичну
потрошњу за све кориснике даљинског грејања из категорије потрошача "домаћинства".

ПРИЛОЗИ:
1. Захтев за корекцију - промену цене испоруке топлотне енергије и
доношење решења о образовању цене испоруке топлотне енергије
које примењује ЈКП "Енергана" Сомбор од 01.11.2013. године
(акт ЈКП "Енергана" - од 14.10.2013. године - Прилог бр. 1),
2. Уз захтев приложен је и Извод са 4. седнице Надзорног одбора
одржане дана 14.10.2013. године (Прилог бр. 2),
3. Фотокопија претходне Сагласности Градског већа (акт бр. 38-5/2013-III од 27.02.2013.г.
4. Одговарајућа калкулација сходно Уредби (Прилог бр. 4).

Н А Ч Е Л Н И К,
Владислав Кронић, дипл.инж.пољ.
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