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Седница Саветодавног тела
ЈКП Градска Топлана
31.08.2015. године
На дневном реду седнице је била Одлука Надзорног одбора ЈКП Градска Топлана
бр. 7332/1 од 20.08.2015. године, којом су утврђене цене снабдевања топлотном
енергијом:
 Варијабилни део.....5,53 дин/kWh
 Фиксни део.............32,38 дин/м2
Пошто је већина Саветодавног тела прихватила одлуку, ја као представник
потрошача сам издвојио мшљење, које је ушло записник са седнице.
Издвојено мишљење.









Завршни рачун ЈКП Градска топлана за 2014. годину, као извор подтака за
обрачун цене грејања није доступан, јер локлана самоуправа га није
усвојила, па није могуће проверити податке унете у обрачун цене топлотне
енергије, што изазива недоумице у односу на приказане цене, посебно у
делу фиксних трошкова.
У допису ЈКП Градска толана је наведено да је грејна површина града Ниша
израчуната као просек између грејне поврђине у децембру 2013.године и
децембру 2014.године и износи 1.965.136,00 м2. Међутим према јавно
обајављеним податцима на дан 30.08.2013.године грејна поврђина износи
1991.046,38 м2 а на дан 28.10.2014.године 2.019.721,18 м2, па је просечна
грејна површина 2.005.383,78 м2. Овај податак је врло битан за
одређивање фиксних трошкова.!
Анализом табела датих у прилогу наведене Одлуке може се закључити да је
ЈКП“Градска топлана“ Ниш сачинила одлуку о цени бр.7332/1 од
20.08.2015.год. поштујући одредбе Уредбе о утврђивању методологије за
одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (
„Сл.гласник РС“ бр. 63/2015) која је ступила на снагу 25.07.2015.год.
Међутим наведен Уредба из претходне алинеје, увођењем ставке
Регулисана средтва (1.153.084.917,34 РСД) довела је до увећања фиксних
трошкова у односу на предходну грејну сезону у износу од 27,31 %, па
уместо очекиваног смањења фиксних трошкова имамо њихово увећање,
што је неприхватљиво.
Јубиларне награде су и даље трошак потрошача, што је такође
неприхватљиво, јер је непримерено да грађани који немају посао дају новац
за јубиларне награде оних који су имали среће да су запослени у топлани.

Ове награде се могу исплатити из прихода приказаног у табели 6. и несмеју
бити трошак потрошача.
 Трошак платног промета иако је самњен са 4,5% на 3,5% је већи него у
претходној сезони, што указује на неправилност одрeђивања ове ставке као
проценат наплаћеног грејања, већ се мора одредити тарифа за услугу и да
ова ставка буде изузета из фиксних трошкова грејања.
 Трошак обезвређивање потраживања приказани у табели 2. Фиксни
трошкови под реднимбројем 6.2 у износу од 135.416.594,29 РСД су
неприхватљиви, јер потрошачима се може наплатити само стварно
извршена услуга а не и услуга коју други није платио.
 Рачун Југоросгаса за јули 2015.године, који је приложен уз табеле за
обрачун цене даљинског грејања, указује на класично монополско
понашање на тржишту, због чега сем потрошача треба да реагује и ЈКП
Градска топлана. Наиме, сем цене гаса, Југоросгас фактурише и: Приступ
систему за транспорт ЈП ``Србија гас``, Приступ систему за транспорт
``Југоросгас Транспорт`` и ``Приступ систему за дистрибуцију
Југоросгас`` у просекку око 10.000.000,00 РСД месечно, и то и у
месецима ван грејне сезоне, када се гас уопште не испоручује Топлани.
Закључак:
 Цена фиксног дела у виси од 32,38 дин/м2 је неприхватљива и она



треба да буде мања и од досадашње, која је износила 28,26 РСД.
Потребно је да се што пре одреди цена грејања по квадратном метру,
како би грађани могли да се на време определе за модел наплате
грејања.
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