СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 28. ВРБАС 21. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНА LIV
124.
На основу члана 363. став 4. Закона о енергетици („Службени гласник
Републике Србије“, број 145/2014 и 95/2018-др.закон ), чланa 28. став 2. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011,
104/2016 и 95/2018), члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), тачке 10.3. Уредбе о утврђивању
Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
(„Службени гласник РС“, број 63/2015), члана 68. став 4. Одлуке о обављању
комуналних делатности („Службени лист општине Врбас“, број 5/2018-пречишћен
текст, 18/2018, 23/2018 и 25/2019) и члана 61. Статута општине Врбас („Службени
лист општине Врбас“, број 26/2018), решавајући по Захтеву Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ из Врбаса бр.04-3362 од 31.08.2020. године, Општинско веће
општине Врбас, на седници одржаној 21. септембра 2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном
енергијом за грејну сезону 2020/2021, коју је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Стандарад“ из Врбаса под бројем 04-3359/1 од 31. 08.
2020.године, којом се утврђују следеће цене:
Фиксни део накнаде по м2
Цена по m2

ПДВ 10%

укупно са
ПДВ 10%

1 За стамбени простор

27.12

2.71

29.83

2 За школски простор

33.90

3.39

37.29

3 За пословни простор

33.90

3.39

37.29
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Варијабилни део накнаде по утрошеној количини енергије
Цена по kWh

ПДВ 10%

укупно са
ПДВ 10%

1 За стамбени простор

5.36

0.54

5.90

2 За школски простор

6.71

0.67

7.37

3 За пословни простор

6.71

0.67

7.37

II. Утврђује се цена грејања за м2 на месечном нивоу за кориснике који нису
прикључени на калориметар:
Цена по KWh

ПДВ 10%

укупно са
ПДВ 10%

1 За стамбени простор

89.71

8.97

98.68

2 За школски простор

112.13

11.21

123.34

3 За пословни простор

112.13

11.21

123.34

III. У случају да се не може очитати потрошња топлотне енергије нa калориметру
из разлога који се није могао предвидети нити отклонити (квар или сл.),
обрачун се врши тако што се прорачуна специфична потрошња за дати месец,
која се добија тако што се укупно произведена топлотна енергија очитана на
преосталим калориметрима подели са грејном површином за очитане
калориметре, па се тако добијена специфична потрошња исказана у kWh/m2
помножи са грејном површином корисника у чијој подстаници калориметар не
очитава потрошњу.

IV. Корисници који се налазе у систему грејања, а не користе га, дужни су да
плате део трошкова одржавања система даљинског грејања према Одлуци о
пружању грејних услуга за грејну сезону 2020/2021. године („Службени лист
општине Врбас“, број 17/2020).

V. Утврђене цене ће се примењивати од 01.11.2020. године.

VI. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“ и на интернет
страници Општине Врбас и ЈКП „Стандард“ Врбас.
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Образ ложење
Јавно комунално предузеће „Стандард“ из Врбаса је дана 31.08.2020. године
поднело Захтев за одобрeње цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
за грејну сезону 2020/2021, утврђених Одлуком o цени снабдевања крајњег купца
топлотном енергијом, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Стандарад“ из Врбаса под
бројем 04-3359/1 од 31.08.2020. године.
Правни основ за доношење предметне Одлуке садржан је у одредбама члана
363. Закона о енергетици, члану 28. Закона о комуналним делатностима и поглављу
X Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном
енергијом.
Наведеном Одлуком су утврђене цене снабдевања крајњег купца топлотном
енергијом за грејну сезону 2020/2021, које су ниже за 3% у односу на цене
коришћења топлотне енергије из претходне грејне сезоне.
Разлог за умањење фиксног дела цене су смањени фискни трошкови због
смањења трошкова одржавања система даљинског грејања, осталих материјалних и
нематеријалних трошкова и повећања осталих прихода.
Разлог за умањење варијабилног дела цене је повећање енергетске
ефикасности топлотних извора, односно бољa искоришћеност енергента и смањење
губитака на дистрибутивној мрежи топловодног система даљинског грејања.
Саветодавно тело је, у складу са чланом 83, став 4. Закона о заштити
потрошача („Службени гласник РС“, броj 62/2014, 6/16-др.закон и 44/2018- др.закон),
Одлуком број 04-3351/1 од 31.08.2020. године, дало сагласност на предложене
цене.
У складу са Законом о комуналним делатностима, захтев за давање
сагласности на Одлуку о промени цена топлотне енергије са образложењем,
објављен је на огласној табли и на интернет страници Општине Врбас.
Разматрајући предметни захтев, Општинско веће општине Врбас је у складу
са датим овлашћењима донело решење као у диспозитиву.
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