
Peny6nuxa Cp1uja
TPAI IIAqAK
Ipagcrco rehe
Bpoj :06- 1 8212020-IlI
8. 4eqeu6ap 2020. roALIHe
I{AI{AK

CKYIIIITIIHA TPAAA IIAIIKA

Ha ocHoBy lrJraHa 46. 3aroua o :rora,ruoj caMoy[paBr.I (,,Cn.r:racHux PC"
6p.12912007,8312014 - Ap. 3aKos, 10112016 - np. 3aKoH w 4112018) u u:raua 84. Craryra
rpaAa r{a.rxa (,.Cr.:rucr rpala r{aqxa" 6p.612019).

fpa4cxo nehe rpa4a qa.rKa. Ha cenHurllr o4pxauoj 8. leqen6pa 2420. roAHHe,
yrnplu.ro je

frPEAJrOr
oAnyKE o AABABy CAUTACHOCTI,I HA OAnyKv O IIEHI4 3A tIPr,IKJbvrIHv

CHATY I,I HCTIOPYIIEHY TOTIJIOTHY EHEPIIIJY KPAJBI,IM KYTIqPIMA

rra flpe4nilKe Crynrurra:ofi Aa Aouece

oAJrvKv
o AABABy CATJTACHOCTI,I HA OAJryKy O rIEHr,r 3A fIPI,IKJbyrrHy CHAry

H I{CIIOP)ruIEITY TOTIJIOTITY EHEPIPIJY KPAJBI4M KYIqI,IMA

y reKcry xojra je AocraBJbeH o46opnuquMa 3a ceAHHrIy Crynrurune.

llsnecruoqv Ha ceArrr4rlr,r Crynunune cy .{anKo ha,rosuh, r.4. 4uperrop JKII
,,r{a.rax" r{aqar u Bnaluuup fojrnh, HaqeJrH}rK fpa4cre yrrpaBe 3a JroKirJrH[ eKoHoMcKr{
pa:roj.



Peny6nuxu Cp6uju
|PAT qALTAK

fpddcxa ynpasa sa

Jto K&rrH a e Ko H ottuc Ka p arc oj
Epoj : Cnyxc6./ 2420-IV-5

famyn: 07. 12.2020. zod.
qAqAR

07. 12' 20?0
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f PAfi#:iel VfiF&SA

mme *irlt{HHA *+rhqAffi

IPATCKO BEhE TPMA qAqKA

llpeg*rer: flocrana rpegJrora Og;ryxe

Y npunory .qoflHca AocraBJbaMo 3axree JKII ,]Iauax" r{aqar 3a AaBarbe carJracHocrra ua O4.nyriy
Ha4sopHor o46opa JKII "r{a.{ar" r{aqaK o IIeH}I 3a npLIKJbyIrHy cgary I{ IaclopfreHy rolrnor]ry
eueprrajy r<pajrrurra KlrrrruMa, ca rpeAnoioM Ogryxe N O6pasnox(en,eM lpagcron nehy rpa4a
9aqra.
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На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 69. став 1. тачка 3. Закона о 

јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', број 15/2016 и 88/2019), члана 363. став 4. 

Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон) и члана 

54. Статута града Чачка (''Сл. лист града Чачка'', број 6/2019), 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној ____________ 2020. године, 

донела је                  

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

О ЦЕНИ ЗА ПРИКЉУЧНУ СНАГУ И ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ 

ЕНЕРГИЈУ КРАЈЊИМ КУПЦИМА 

 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Чачак'' Чачак број 

7176/3 од 17.11.2020. године. 

 

2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Чачка''. 

     

 

 

 

Скупштина града Чачка 

Број: ________________ 

_________ 2020. године 

 

 

 

              ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

       Игор Трифуновић 

_____________________ 

 



 

 

 

ОБ Р А З ЛОЖЕЊЕ  
 

 

ЈКП ''Чачак'' Чачак доставило је Захтев за давање сагласности на Одлуку Надзорног 

одбора о цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију крајњим 

купцима. Уз Захтев је достављено образложење које нарочито садржи разлоге за 

промену и детаљну структуру предложене цене прописану Методологијом за 

одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (''Службени лист 

града Чачка'', број 11/2011 и 14/2011) (у даљем тексту: Методологија).  

 

Претходна промена варијабилног дела цене грејања, на коју је Скупштина града 

Чачка дала сагласност, била је на седници одржаној 21, 22, 24. и 25. децембар 2018. 

године, а последња сагласност на промену фиксног дела цене грејања дата је на 

седници Скупштина града Чачка одржаној 28. фебруара  и 1. марта 2013. године.  

 

Постојећа цена за групу купаца стамбени простор, по јединици испоручене 

топлотне енергије (варијабилни део цене) износи 5,91 дин./KWh и за прикључну 

снагу (фиксни део цене грејања) 178,57 дин/KW или 24,91 дин/m2. Цене су исказане 

без ПДВ-а. 

 

У складу са Методологијом, вредности коефицијената за израчунавање тарифе за 

тарифну групу „пословни простор” доноси  надлежни орган на предлог енергетског 

субјекта. Скупштина града Чачка, на седници одржаној 21, 22, 24. и 25. децембра 

2018. године, донела је Одлуку о вредности коефицијената за тарифну групу 

„пословни простор“ којом је утврђен у износу од 1,15. 

 

Разлог за достављање захтева за давање сагласности на промену цене грејања је 

садржан у одељку XI Методологије. Наиме, у току грејне сезоне, енергетски 

субјект има право да предложи надлежном органу промене цена топлотне енергије 

за крајње купце. Предлог за промену цене топлотне енергије због пораста 

варијабилног дела цене може да буде поднет у случају када се укупна цена 

енергента повећа за више од 3%, а обавезно уколико се смањи за више од 5%. 

Предлог за промену цене топлотне енергије због пораста фиксног дела цена може 

да буде поднет у случају када се индекс потрошачких цена у месецима након 

датума последњег одобрења цене за топлотну енергију (28. фебруара  и 1. марта 

2013. године) повећа за више од 5% на основу податка Републичког завода за 

статистику. 

 

Надлежни орган је разматрао предлог за промену цена у складу са поступком 

прописаним у Методологији. Предлог ЈКП ''Чачак'' Чачак је образложен и садржи 

све податке који су потребни да надлежни орган процени основаност предлога. 

 



Tporuar eHepreHTa (yueruhe raca je 100%) rpeMa noc'rojehru HopMarI4BI4Ma 14 HoBoM

npocerrHoM noH.uepr4caHoM rIeHoM taca, Ltv''a yr[qaj Ha cMalrerr,e eapujadmnHor AeJIa

UeHe oA 7,95o . Hauue, IIeHa raca yrnplyje ce y USD/1.000 Sm3 y cKnaAy ca Yronoporra

o [orrryHoM cHa6Aesa]Ly [pHpoAHr,rM racoM roju JKfI "r{aqaK" 9aqar sax-rryryje ca JfI

,,Cpdujarac" HoBu Ca!,sa cBaKr4 KBapraJr, a t[artypncalre I4cnopyqeHl,rx KoJII{qI4Ha laca
Bprrr4 ce jeguou MeceqHo 3a r43Hoce yroBopeHe y USD y AI4HapLIMa rlo 3BaHI4tIHoM

cpeArbeM xypcy HEC Ha AaH npoMera. Tpourarc npupoAHor raca cMalLen je sa

33.882.660 At4:aapa, alu je rporxaK Kanaur4rera raca nosehan ga 3.801 .924 gwuapa jep ce

o6pauynaea y HAeHTr4qHoM MeceqHoM n3Hocy Ha ocHoBy MaKcpIMaJIHe AHeBHe

rrorpom6e Korrrqr4He raca r,r3 nperxoAHe roAI4He. Yqeurhe taca ca Kanalll{Terorra je oxo

92 %. Osraln eJreMeHTr4 y eapuja6unHr4M TpoIxKoBI{Ma HI4cy npoMeILeHI4 y oAHocy Ha

nperxoAHr4 3axres. Bapnja6ralulr .4eo rleHe 3a c'rau6euu npocrop je yrnpfen y lr3Hocy

ot,5,44 aunlkWh 6e: fI[B-a.

@urcHra rporuKoBr4 caApxe nocJroBHe pacxoAe Iae $unaucujcrux rasneruraja JKfI

,,fIasaKo' r{aqarc sa 2019. roAr{Hy r{ noAarKe ycarJIaIIIeHa ca [poMeHaMa 3a perynaropHl4

flepr{oA Ao MoMeHTa no.{HorxeBa oBor 3axTeBa, oAHocHo rlnaHcKe u: Ilporparraa

rrocrroBarba za 2020. roAr{Hy. floeehanra cy y 3ax'reBy 3a 29.875.476 AI{Hapa, ur"ro je
ycnoBprno nonehame $urcuor Aena rleHe rpejarra za 5,8Yo u yreplen je sa rapra(pne

rpyne ,,craM6eHu npoc:rop" oa 188,95 ru,rnlkw 6es nAB-a oAHocHo 26,36 Aurulm2 6ez

IIIB-a raMo rAe ne nocroje rexHr,rrrKe uoryhnocru 3a HanJrary [peMa lrorpotu]Ll4.

BapwjalulHu Aeo qeue rpejalr,a o6pauyHaBa v nlaha ce y nepno4y ropnruhema
TorrJrorHe enepruje, a $rarcnu A€o roKoM uene roAHHe (12 rr,receqn).

y 3ax'rery, JKII ,,r{asaK" gaqax Hraje ilpoMeH}Ino ueuy 3a 'rapra(fnu eJIeMeHT

,,O.InraBarbe".

Ha ocHoey r,tsHeror rrpeAnaxe ce CrynuruvHurpa1a r{a.Ira La Aa caula;cHocr na Oglyry
Hagsopnor o46opa JKfI "r{aqaK" 9aqaK o rleHr4 3a npr4rJbf{Hy cHary u ucflopyrleuy
rornorHy eueprnjy r<paj muu KynIII4Ma.
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JKn )qAqAK( LIALIAK

Cxagapcxa 6poj 17
32 000 ula.{ax

Spoj

flaHa . roAilHe

Ha ocnoay '.{fiaHa 22. 3arona o jaenrarvr npegysehran,ta ("Cn. rfl. PC" 6p. 15t2016) n
qnaHa 44. Ctatyta JasHor KoMyHanHor npe4yseha sa rpejar+e "Hal{aK" L{aqax ("Cn. nrcr rpaAa
LlaqKa" 6p. 812017), unaaa 75. O4nyre o ycnoBrMa h HaqhHy cra6geaaFba ronflorHoM
eueprrjona rpaAa Llaqxa (,,Cnpx6eun nncr rpaAa gaqxa 6p.1312A19), N vnana 2 Ypeg6e o
yBp[raaiuy Merogonorraje sa ogpe[raaarse qeHe cnaOgeearua xpajruer ]rynqa ronfiorHoM
eHeprrjoru (,,Cnpx6eHh rnacHilK" PC 6312015) HageopHra og6op JKI-I "Lla,.{aK" Llaqar, Ha
ceAHhqr4 ogpxanoj gana 17 .11.2020. roAhHe, poxeo je

oEfiyKy

Yrap[yje ce UeHa 3a nprKrbyrlHy cHary il ilcnopylteHy ronflorHy eHeprr,rjy rpajumrra
KynqfiMa:

1. no iegrnilqh rHcran vca*e cHare y r3Hocy oA 188,95 gr,tr/kw 6eo r-r,EB-a;
2. no jegwanqra rpejne noBprufiHe y h3Hocy o4 26,36 gvtnlu2 6es ll,qB-a;
3. no jegnnnqn Ronne.4He hcnopy'.ieHe ronnorHe exeprrje y r3Hocy oA 5,44 graHlxwh 6es flflBa

ognyra he ce nphMeFbuBarh oE AaHa traBaiba carflacHocrr4 ocHhBaqa Ha hcry.

O6pa3fioxeFbe

llpruenou erleMeHara ras Ypeg6e o yrep[raaaFby Merogonorraje sa ogpe[raBabe LleHe
cna6geaarea rpajruer Kynqa ronrorHoM eneprmjour ( ,,Cn.rnacnrx PC" dp.ffil2Ai1) yrapheHe
cy qeHe Hs AhcnoshThBa oBe oEnyKe.

Ha ocuoay u3Heror ognyqeHo je xao y,q[cno3hl4By.

,QocraeNrn:

1 x Ocnraavy
1 x Ornancrajcxoj cnpx6r,r
lxala

L{AT{AK

MNnojxo
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Hau 6poj i e'/6'

9aqax 03.12. 2020.roguna

NPEEMET: EOTIYHA 3AXTEBA 3A EABAItE CATflACHOCT14 HA OENyry HM3OPHOT
oEEOPA 3A OEPEIiI4BAISE qEHA CHAEEEBAIbA KpAJlbEr KynqA TonnoTHoM
EHEPTHJOM

Y crnagy ca norflaBruervr Xl Ypeg6e o yrepfiraaaFby Meroqonorrje sa ogpefiNBahbe
qeHe cua6geearua rpajruer Kynqa ronnorHoru eneprrajoM AocraBrbaMo Barra nq! ogfiyKy
HaEsopHor og6opa 6p.717EbN7.11.2020 roguHe sa o,qo6paBaFbe qeHa ronnorue
eHepruje.

Ha ocHoey qnaHa 362. crae 1. 3axosa o eHepreruqr (,,Cn. rnacHhK PC", 6p.
14512014), Bnaga je rqoHena Ypeg6y (y AarbeM reKcry: ypeg6a) o yrapfiNaaruy
Merogonorrje (y AarbeM reKcry: MerogonorNja) sa ogpelraearue qeHe cHa6geaarua
xpajruer Kynr.la ronflorHoM eneprrajori,r (,,Cn. macHt4K PC", 6p.63/2015).

Ka4a ce, y cKflagy ca Merogonormjovr, yraplyje MaKcrMaflHa Bhct4Ha npilxoga
(uat<cruan]Ha Bncv{a npilxoAa jecre MaKcilManHu npHxotr xojmrvr ce eHeprercKoM cy6jerry
y perynaropHoM neproAy-nephorq y rpajaruy og jegue KaneHtrapcKe rogilHe, HaAoKHahyjy
cBh onpaBAaHV rpotuKoBtl nocfloBaFba), rpourxoera rojur yna3e y o6pavyH yrBphyjy ce Ha
ocHoBy noAaraKa v3 nocne,qFber $uHaHcmjcxor naeeuraja eHeprercKor cy6jerra
KOprrOBaHVix 3a yCarnaUaBaHre Ca npOMeHaMa rqO MOMCHTa nOEHOLUeFba 3aXTeBa 3a
ogo6paaaFbe UeHa. MaxcuuanHa BVcwHa npuxoga je yrapfeHa Ha ocHoBy nogaraKa il3
$nHaHcmjcxr,rx ueaeuraja JKn ,,1{asaK" Lla.{arc 3a 2019. ro,qmHy ycarna[ueHa ca
npoMeHaMa 3a perynaropHl4 nephoA,qo MoMeHTa noAHor.Ljeba oBor 3axTeBa.

MaxcunaanHa Bwcvla npfixo,qa 3a perynaropHt4 nepilog ce il3paqyHaaa xao s6trp
eapniaiunHor r SuxcHor Eena, oEHocHo s6r,rp eapuja6unanx oneparrBHlrx rporuKoBa,
$NrcHux oneparilBHt4x rpolxKoBa, aMopn4aaquje (a6rap rpotuKoBa anaoprrsaqrje
nocrojehrax cpegcraBa h rpotuKoBa aMoprraaarlraje cpeACTaBa roja he 6utu axruBilpaHa y
nocMarpaHoM perynaropHoM nepnogy c n4M uJro ce our o6pavyHaaajy Ha ocHoBt4qy xoja

'aunv 50o/o BpegHocrl4 - nponopul4oHanHil Mero.q), nprHoca Ha perynhcaHa cpegcraa xojr
eHeprercKr cy6jerr Moxe Aa ocrBapil, yMaFbeH 3a ocranu npuxog (npraxogra rojra nracy y
QyHxqujr AenarHocrh eHeprercKor cy6jeKra) r yeehau 3a KopeKqiloHu eneMeHr

Ypep6a je nponracana Ea yKo.nHKo je y nepraoAy go nogHou:eua 3axreBa 3a
npoMeHy qeHe ronfiorHe eHepruje Aoruflo Eo npoMeHe rpotuKoaa, o6pavyH ce ycrnafyje
y BvtcltHu H noA ycnoBilMa 4eSuHmcaHHM npaBHflHMa caApxaHrri,r y Merogonorwju.

.rPAA qAqAK

l-pa4cxo aehe rpa4a Lla.{xa
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Претходно формирана цена услуга грејања у складу са Методологијом за 
одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом је утврђена на 
бази података из финансијских извештаја за 2018. годину и усаглашавања за 
регулаторни период  2019. године. 

Садашња цена варијабилног дела услуге грејања која је у примени у износу од 
5,91 дин/kwh без пдв-а за категорију стамбени простор се примењује од 01.01.2019. 
године по одлуци Скупштине града Чачка број: 06-285/18-I од 21, 22, 24. и 25. 
децембар 2018. године 

Нова формирана цена услуга грејања у складу са Методологијом за 
одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом се утврђује на 
бази података из финансијских извештаја за 2019. годину и усаглашавања за 
регулаторни период  2020. године. 

Према Методологији за одређивање цене крајњег купца топлотном енергијом 
варијабилни оперативни трошкови се утврђују на основу енергетско - техничких 
параметара производних јединица, норматива утрошака и процењених тржишних 
цена за регулаторни период. Варијабилне трошкове чине трошак енергента (код ЈКП 
„Чачак“ Чачак трошак гаса, трошак електричне енергије, трошак воде (трошак воде 
на систему и трошак припреме воде) и остали варијабилни трошкови (трошак соли).  

Просечна пондерисана цена гаса за 2019. годину је 39,41 дин/Sm3 (утврђена је 
дељењем укупног трошка гаса умањеног за трошак капацитета за 12 месеци 
(на основу података из финансијског извештаја ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. 
годину) са укупном количином утрошеног гаса од 6.969.806 Sm3 (податак из 
 извештаја о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину). У 2020. години у 
регулаторном периоду предвиђена је укупна количина потрошње гаса у износу 
од 7.036.920 Sm3, која је добијена тако што се укупно потрошена количина 
гаса у 2019. години од 6.969.806,00 Sm3 увећа за 67.114 Sm3 на име потрошње 
мазута који се користио у 2019. години а више се не користи. Просечна 
пондерисана цена гаса за регулаторни период у 2020.  години износи 34,22 
дин/Sm3  и  утврђена је на основу просечна цена гаса за период јануар-мај 
2020. годину у износу од 37,03 дин/Sm3 на основу добијених фактура ЈП 
„Србијагас“ где је цена по кварталима износила од 316,34 USD/1000/ Sm3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
до 293,03 USD /1000/ Sm3 увећана за фиксни део цене енергента и 
предвиђене цене гаса за четврти квартал 2020. године у износу од 29,00 дин/ 
Sm3.. Цена гаса се усклађује квартално у доларима прерачуната по средњем 
курсу на последњи дан у месецу за који се врши обрачун потрошње. 
Предузеће је потписало уговор са ЈП „Србијагас“ за набавку гаса за период 
01.10.2020-30.09.2021. године са истим условима под којим је вршило набавку 
гаса у претходном периоду. Основна цена гаса у моменту потписивања 
уговора је 293,03 USD/1000/ Sm3 која је променљива и усклађује се квартално. 
За четврти квартал 2020. године предузеће је добило цену гаса у износу од 
233,37  USD/1000/ Sm3, која је пројектована на 24,23 дин/Sm3 увећана за 
непроменљиви део цене који је фиксан у износу од 4,77 дин/ Sm3,(0,81 
дин/Sm3 на име услуге приступа систему за транспорт гаса, 3,81 дин/Sm3 на 
име услуге приступа систему за дистрибуцију гаса и 0,15 дин/Sm3 на име 
накнаде за унапређење енергетске ефикасности) што укупно износи 29,00 
дин/ Sm3..  

-          На основу претходно изнетог, трошак гаса за регулаторни период је збир 
умножка пројектоване цене гаса-енергента  за наредни период у износу од 
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 34,22 дин/ Sm3,  и планиране количине потрошње гаса за 2020. годину од 
7.036.920 Sm3. 

-          Укупан трошак енергента за регулаторни период је увећан за трошак 
капацитета гаса који обухвата трошак приступа транспорту гаса и 
дистрибутивном систему природног гаса који се обрачунава  од стране ЈП 
„Србијагас“ приликом обрачуна потрошње гаса. Овај трошак је фиксан  у току 
године јер се обрачунава и наплаћује током целе године али је по природи и 
варијабилан трошак јер зависи и обрачунава се на основу максималне дневне 
потрошње гаса из претходне године. Капацитет гаса је варијабилан трошак јер 
зависи од количине потрошеног гаса и према Уредби о утврђивању 
методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом може да се сврста у варијабилне оперативне трошкове предузећа. 
У 2020. години овај трошак капацитета је у односу на 2019. годину повећан у 
укупном износу за 3.801.924,30 динара јер се израчунава на бази највеће  
дневне потрошње у 2019. години која је већа у односу на дневну потрошњу за 
2018. годину. 

-          Трошак електричне енергије у регулаторном периоду је остао на нивоу 
трошкова за 2019. годину. 

-          Укупан трошак воде за регулаторни период је оста исти из разлога што 
су цене воде остале непромењене у 2020. години. Трошак хемиске припреме 
воде износи 477.100,00 динара и планиран је на основу процене потрошње за 
регулаторни период и исти је као у 2019. години. 

-          Трошак соли и потрошње калцијума износи 339.862,50 динара за 2020. 
годину. планиран је у складу са  проценом потрошње соли у регулаторном 
периоду који је на истом нивоу као у 2019. години. 

Варијабилни део цене према овој Уредби за стамбени простор је утврђен у 
износу од 5,44 дин/kWh без пдв-а. Варијабилни део цене за пословни простор 
износи 6,26 дин/kWh  без пдв-а.  

Према садашњој калкулацији цена варијабилног дела је за 7,95% мања у односу 
на цену у примени. 

Према Методологији вредност коефицијента за тарифну групу „Пословни 
простор“ у распону 1,00-1,25 доноси надлежни орган на предлог енергетског 
субјекта. Скупштина града Чачка је на одржаној седници број 06-285/16-1 од 21. 22, 
24. и 25 децембар. 2018. године  донела одлуку о вредности коефицијента за 
тарифну групу пословни простор од 1,15 према чему се и обрачунава цена услуга за 
пословни простор. 

Садашња цена фиксног дела услуге грејања од 24,91 дин/m2 без пдв-а 
односно 178,57 дин/kw без пдв-а се примењује  на основу сагласности датој  на 
седници Скупштине града Чачка одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године.  
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Према Методологији за одређивање цене крајњег купца фиксне трошкове чине: 

-          Трошкови материјала и енергије, трошкови осталог материјала су у 
регулаторном периоду су на нивоу остварених трошкова за 2019. годину, осим 
трошкова горива који су планирани на нивоу плана за 2020. годину. 

-          Трошкови зарада и накнаде за лица ангажована по основу уговора о 
привременим и повременим пословима, трошкови запошљавања преко 
Агенције за запошљавање су подаци из Програма пословања за 2020 годину 
који је урађен у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014 и 68/2015, 103/15 и 99/2016, 13/2017, 95/2018, 31/2019 и 
72/2019, Законом о раду („Сл.гласник РС“,број 24/2005, 61/2005 54/2009, 
32/2013 и 75/2014,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Законом о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), Уредбом о 
начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима 
(„Сл.гласник РС“ бр. 27/2014), Законом о утврђивању максималне зараде у 
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012), Колективним уговором 
ЈКП “Чачак“ Чачак бр.1821 од 13.04.2016. године и Анекс I Колективног 
уговора, закључцима Владе, Смерницама за израду годишњег Програма 
пословања за 2020. годину. Укупан трошак зарада, накнада зарада у 
калкулацији је планиран у складу са усвојеним Програмом пословања за 2020. 
годину. 

-          Трошкови накнада члановима органа надзора су планирани у складу са 
Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у 
надзорним одборима јавних предузећа („Сл.Гласник РС“, број 102 од 
20.12.2016. године), у складу са усвојеним Програмом пословања за 2020. 
годину. 

-          Трошкови производних услуга су планирани у већем износу од остварених 
трошкова у 2019. години. Извршено је планирање већих трошкова услуга 
одржавања у 2020.години..Трошкови се односе на трошкове унапређење 
информационог система, услуге очитавања, трошкове санације мазутних 
резервоара и др.  
-          Нематеријални трошкови који се односе на трошкове репрезентације, 

рекламе и пропаганде и трошкови уговора у 2020. годину су планирани у 
складу са усвојеним Програмом пословања за 2020. годину. Нематеријални 
трошкови који се односе на трошкове студенских и омладинских задруга и 
агенције за запошљавање,трошкове услуге процене капитала,трошкови 
чувања имовине и физичког обезбеђења, сви остали трошкови непроизводних 
услуга, трошкови пореза на имовину у 2020. години  су планирани у складу са 
усвојеним Програмом пословања за 2020. годину.Планирани су у већем 
износу од трошкова за 2019. годину из разлога измена законских прописа и 
потреба усаглашавања свих аката са истим. 
-          Расходи по основу отписа потраживања су утврђени у износу од 10% од 
укупних потраживања од купаца за испоручену топлотну енергију са стањем 
на дан 31.12. 2019. године.  
-          Корекциони елемент је новчани износ којим се увећава максимална 
висина прихода за регулаторни период за износ одступања оствареног 
прихода за претходни регулаторни период по основу регулисаних цена на које 
је дата сагласност од максималне висине прихода која је утврђена у складу са 
овом методологијом.  
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Табела 2. Варијабилни 
трошкови       

РБ Варијабилни трошкови  

Претходна пословна година 2019. година 

Усаглашено за 
реугулаторни 

период у складу 
са 

Методологијом* 
за 2020. годину 

Јединица 
мере 

утрошене 
енергије, 

енергента, 
односно 

потрошње 
воде на 
систему 

Јединична 
цена 

(просечна 
пондерисана 

цена) 

Количина Износ насталог 
трошка 2019. 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7 

1 Укупни трошак енергената       312.343.978,46 279.867.982,70 

1,1 трошак природног гаса sm3 39,410862 6.969.806 274.686.062,43 240.803.402,40 

1,2 трошак  превоза мазута t     249.456,00   

1,3 трошак мазута I  t 47,95843 44743 2.145.804,03 0,00 

1,4 трошак гаса-капацитет  m3,t,l     35.262.656,00 39.064.580,30 

1,5 
трошак купљене топлотне 
енергије MWh     0   

2 
Укупни трошак електричне 
енергије  MWh 6,77 3.141.926 21.270.839,02 21.270.839,02 



2.1. трошак топлотни извори MWh 6,77 3.141.926 21.270.839,02 21.270.839,02 

2.2. 
трошак ее дистрибутивна 

мрежа MWh 0 0 0   

2.3. 
трошак ее топлотне 

подстанице MWh 0 0 0 0 

3 Укупни трошак за воду       1.527.363,76 1.527.364,00 

3.1. трошак воде на систему m3 62,5157 16.800,00 1.050.263,76 1.050.264,00 

3.2. 
трошак хемиске припреме 

воде m3 367 1300 477.100,00 477.100,00 

4 
Остали варијабилни 
трошкови**(so) и калцијум   23,85 14250 339.862,50 339.862,50 

5 
Укупно варијабилни 
трошкови       335.482.043,74 303.006.048,22 

       

* уколико нема усаглашавања са Методологијом преносе се подаци из претходне колоне 

**потребно  посебно образложење     

Попунити само обележена поља       

       
 



Табела 3. Фиксни трошкови *   

Редни  
број Конто Позиција 

Износ 
(петходна 
пословна 
година) 

2019 

Износ усаглашен за 
регулаторни период у 

складу са 
Методологијом**2020 

год. 

1 2 3 4 5 

1. 51 Трошкови материјала и енергије 21555265 21475360 

1.1. 511 Трошкови материјала за израду 6476590 6476590 

1.2. 512 
Трошкови осталог материјала 
(режијског) 6813157 6813157 

1.2.1.   Трошкови канцеларијског материјала 485729 485729 

1.2.2.   

Трошкови материјала и резервних 
делова за одржавање основних 
средстава     

1.2.3.   

Сви други трошкови осталог 
материјала (режијског)-материјал за 
топловоде 6327428 6327428 

1.3. 513 Трошкови горива и енергије 6147616 6067711 

1.3.1.   Трошкови електричне енергије 5317711 5317711 

1.3.2.   
Трошкови горива за транспортна 
средства 829905 750000 

1.3.3.   
Сви други трошкови горива и енергије-
капацитeт     

1.4. 514 Трошкови резервних делова 0   



1.5. 515 
Трошкови једнократног отписа алата и 
инвентара-хтз опреме 2117902 2117902 

2. 52 
Трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи 83347904 102695816 

2.1. 520 
Трошкови зарада и накнада зарада 
(бруто) 63251390 74345045 

2.2. 521 
Трошкови пореза и доприноса на зараде 
и накнаде зарада на терет послодавца 10821260 12750175 

2.3. 522 Трошкови накнада по уговору о делу 0   

2.4. 523 
Трошкови накнада по ауторским 
уговорима 0   

2.5. 524 
Трошкови накнада по уговору о 
привременим и повременим пословима 669695 661000 

2.6. 525 
Трошкови накнада физичким лицима по 
основу осталих уговора- агенција   2925000 

2.7. 526 
Трошкови накнада директору, односно 
члановима органа управљања и надзора 605875 607596 

2.8. 529 Остали лични расходи и накнаде 7999684 11407000 

2.8.1.   
Трошкови превоза на радно место и са 
радног места 3054917 3400000 

2.8.2.   Јубиларне награде 273499 2150000 

2.8.3.   Отпремнине 0 1397000 

2.8.4.   
Трошкови смештаја, исхране и превоза 
на службеном путу и на терену     

2.8.5.   дневнице и остали трошкови 359817 390000 

2.8.6.   
Сви други остали лични расходи и 
накнаде 4311451 4070000 

3. 53 Трошкови производних услуга 17403088 25073088 



3.1. 530 Трошкови услуга на изради учинака   0 

3.2. 531 Трошкови транспортних услуга 1758788 1758788 

3.2.1.   Трошкови ПТТ услуга 1585088 1585088 

3.2.2.   
Сви други трошкови транспортних 
услуга 173700 173700 

3.3. 532 Трошкови услуга одржавања 12754989 20424989 

3.4. 533 Трошкови закупнина 187366 187366 

3.4.1.   Трошкови закупа пословног простора 81403 81403 

3.4.2.   Сви остали трошкови закупнина 105963 105963 

3.5. 534 Трошкови сајмова     

3.6. 535 Трошкови рекламе и пропаганде 300546 300546 

3.7. 536 Трошкови истраживања     

3.8. 537 Трошкови развоја који се не капитализују     

3.9. 539 Трошкови осталих услуга 2401399 2401399 

4. 55 Нематеријални трошкови 16803430 19975033 

4.1. 550 Трошкови непроизводних услуга 5437961 8341598 

4.1.1.   

Трошкови стручног образовања 
запослених, услуге у вези са стручним 
усавршавањем (семинари, симпозијуми 
и сл.) и трошкови часописа и стручне 
литературе 435275 435275 

4.1.2.   
Трошкови студентских и омладинских 
задруга и Агенције за запољавање   200000 

4.1.3.   Трошкови услуге процене капитала 0 1300000 

4.1.4.   
Трошкови чувања имовине и физичког 
обезбеђења 1758070 2400000 

4.1.5.   
Сви остали трошкови непроизводних 
услуга 3244616 4006323 



4.2. 551 Трошкови репрезентације 318241 318241 

4.3. 552 Трошкови премија осигурања 761003 761003 

4.3.1.   
Трошкови премија осигурања имовине и 
радника 624352 624352 

4.3.2.   
Трошкови премија осигурања 
запослених     

4.3.3.   
Сви други трошкови премија 
осигурања-имовине 136651 136651 

4.4. 553 Трошкови платног промета 919582 919582 

4.5. 554 Трошкови чланарина 619947 619947 

4.6. 555 Трошкови пореза 582795 650000 

4.6.1.   Трошкови пореза на имовину 582795 650000 

4.6.2.   Сви други трошкови пореза     

4.7. 556 Трошкови доприноса     

4.8. 559 Остали нематеријални трошкови 8163901 8364662 

4.8.1.   

Трошкови такси (административне, 
судске, регистрационе, локалне и др.)и 
остали 6254662 6254662 

4.8.2.   
Сви други остали нематеријални 
трошкови-умањење зарада 1909239 2110000 

5.   

Део резервисања за накнаде и друге 
бенифиције запослених а који се 
исплаћују у регулаторном периоду 0 1103528 

6.   
Остали расходи из пословања 
(специфицирати)*** 84060778 48060629 

7   трошкови курсних разлика 6743 6743 

8   расходи исправке потраживања 79258637 43258488 

9   трошкови обрачуна камата 4629767 4629767 



10   остали трошкови 165631 165631 

10   
УКУПНО ФИКСНИ ТРОШКОВИ  (1 + 2 + 
3 + 4 + 5+6) 223170465 218383454 

     

* трошкови приказани у Табели 3. Фиксни трошкови не обхватају износ варијабилних трошкова 
приказаних у Табели 2.  

** уколико нема усаглашавања са методологијом преносе се подаци из претходне колоне 

*** расходи у вези са отписом потраживања који се могу исказати приликом обрачуна максимално 
одобреног прихода не могу бити већи од ….% потраживања од купаца за испоручену топлотну енергију 

     
 



Табела 4. Амортизација      

Редни 
број 

Средства која су у функцији 
обављања енергетске делатности 

Трошкови 
амортизације 

постојећих 
средстава у 

регулаторном 
периоду 

Процењени 
корисни век 

средстава која ће 
бити активирана у 

регулаторном 
периоду  

(у годинама) 

Вредност 
активираних 

нематеријалних 
улагања, 

некретнина, 
постројења и 

опреме у 
припреми и 

аванса датих за 
њихову набавку 
у регулаторном 

периоду 

Трошкови 
амортизације 

средстава која ће 
бити активирана у 

регулаторном 
периоду  

Укупни трошкови 
амортизације у 
регулаторном 

периоду  

АПСт ААСт Ат 

1 2 3 4 5 6 (5 * 50% / 4) 7 (3 + 6) 

1. Грађевински објекти 15.890.749 0 0 0 15.890.749 

1.1. Пословни простор 1.443.546     0 1.443.546 

1.2. Остало-топлане и топловоди 14.447.203     0 14.447.203 

2. Постројења и опрема 1.522.373 0 0 0 1.522.373 

2.1. Возила 626.475     0 626.475 

2.2. Рачунарска опрема 472.176     0 472.176 

2.3. Остало 423.722     0 423.722 

3. 

Остале некретнине, 
постројења и опрема 
(производни и 
дистрибутивни систем ,(у 
топланама и подстаницама) 

16.580.300 10 5.186.200 259.310 16.839.610 

4. 
Укупно некретнине, 
постројења и опрема (1 + 2 
+ 3) 

33.993.422   5.186.200 259.310 34.252.732 

5. Нематеријална улагања 409.755     0 409.755 

7 Укупно амортизација (4+5) 34.403.177 0 5.186.200 259.310 34.662.487 
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Табела 6. Стопа приноса на регулисана средства у %   

Редни 
број 

Позиција   
 
 

1. Цена сопственог капитала после опорезивања* 10,00%  

2. Пондерисана просечна цена позајмљеног капитала 2,27%  

3. Учешће сопственог капитала у финансирању регулисаних средстава 40,00%  

4. 
Учешће позајмљеног капитала у финансирању регулисаних 
средстава 

60,00%  

5. Стопа пореза на добит према важећим законским прописима 15,00%  

6. Стопа приноса на регулисана средства 6,07%  

          

* У периоду до успостављања тржишта топлотне енергије цена сопственог капитала не може бити већа од 10%.  

  
Табела 6.а. Позајмљени капитал     

Редни 
број 

Конто Позиција 
Износ из последњег 

финансијског извештаја 

Годишња каматна стопа 
(пондерисана по 
позицијама, у %) 

1. 41 Дугорочне обавезе 54.826.278 2,50% 

1.1. 414 Дугорочни кредити и зајмови у земљи     

1.2. 415 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 54.826.278 2,50% 

1.3. 
41 без 414 и 

415 
Све остале дугорочне обавезе     

2. 
42 осим 

427 
Краткорочне финансијске обавезе 57.980.994 2,05% 

2.1. 422 Краткорочни кредити и зајмови у земљи 39.705.568 1,85% 

2.2. 423 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству     

2.3. 424 и 425 
Део дугорочних кредита и зајмова и осталих дугорочних 
обавеза које доспевају до једне године 

18.275.426 2,50% 

2.4. 
420, 421, 426 

и 429 
Све остале краткорочне финансијске обавезе     

3.   Укупно (1 + 2) 112.807.272 2,27% 



Табела 7. Остали приходи     

Редни 
број 

Позиција 
Износ (из последњег 

финансијског 
извештаја) 

 

 
 

 

 

1 Приходи од донације 23.071.463   
 

2 Приходи од продаје секундарних сировина 8.000   
 

3 Приходи од валутне клаузуле.курсне разлика 1.405.092   

 

4 Приход  K-614002,614003.614004 2.367.265   
 

5 Приход од такси за прикњучак 2.158.819   
 

6 Приход од активирања властитих учинака  8.397.586   
 

7 Приход од такси извршитеља  5.194.204   
 

8 Приход од закупнина 277.019   
 

9 Приход од обрачунатих камата 24.936.657   
 

10 
Остали приход*(наплате застарелих 
потраживања) 

43.258.498   

 

11 Укупно (1 + … + 10)  111.074.603   
 

      

* приходи од наплате отписаних потраживања који се могу исказати приликом обрачуна максимално одобреног прихода не 
мгоу бити већи од …..% потраживања од купаца за испоручену топлотну енергију 

 



Табела 8. Корекциони елемент  

Редни 
број 

Позиција Износ 

1 
Макисмална висина прихода у 
претходној регулаторној години 

499.664.044,00 

2 
Остварени приход за 
претходну регулаторну годину 

478.899.494,00 

3 Корекциони елемент  20.764.550,00 

 



Табела 9. Регулаторни извештај 2020    

РБ Позиција Износ 

ЦЕНЕ НА 
МЕСЕЧНОМ 

НИВОУ 

НАПОМЕНА 

1 Максимална висина прихода (МВП)  481650316 
  

1.1.  Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв) 303006048 
 

1.2.  Максимална висина прихода - фиксни (МВПф) 178644268  
 

2 Оперативни трошкови 521389502  
 

2.1. Варијабилни трошкови (ОТв) 303006048  

 

2.2.  Фиксни трошкови  (ОТф) 218383454  
 

3 Амортизација (А) 34662487  
 

4 Стопа приноса на регулисана средства (ПР)  6,07%  
 

5 Регулисана средства (РС) 262082046  
 

6 Остали приход (ОП) 111074603  
 

7 Корекциони елемент (КЕ)  20764550  
 

8 ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ    

 

8.1. 

СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ 

СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА                                                                                                             

(%) 94,34  5,66 губитак 

8.2. 
СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ                                                      (%) 

84,93  

15,1% губитак 

8.3. 

УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО 

КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО 

ПОСТРОЈЕЊЕ      (kWh) 67.642.000,00  

енергија горива  

8.4. 
УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ                                               

(kWh) 63.813.000,00  

63813000/67641780 

8.5. 

УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА 

МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА                                                        (KWh) 

54.198.000,00 ILI D17*D19 

 



8.5.1. 

УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА 

МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР             

(KWh) 
43.286.273,00  

 

8.5.2. 

УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА 

МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР            (KWh) 
10.911.727,00  

11936935,5 

8.6. 
 СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА                                                                  (kWh/m2/god) 

98,63  

 

8.7. 
УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА          

(m2) 549.512,26  

усаглашено 

8.7.1. УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА                                                (m2) 447.876,66  

 

8.7.2. УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА                                                (m2) 101.635,60  

 

8.8. УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА                                                      KW 76.668,08  

 

8.8.1. 
ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА  СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА                        

KW 62.540,73  

447876,66*0,1396 

8.8.2. 
ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА                         

KW 14.127,35  

101635,60*0,139 

8.9. Ктгв 1,15  
 

8.10. Ктгф1 1,15  

 

8.11. Ктгф2 1,15  
 

9 ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ    
 

9.1. ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kwh) 5,59  
 

9.2. ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m2) 325,10  

 

9.3. ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/кW) 2.330,10  
 

9.4. ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ  ( дин/m2)  876,51  
 

10 ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА    
 

10.1. ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА           (ВАР. ДЕО)   (дин/kWh) 5,44  
 

10.2. ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА           (ФИКС. ДЕО)    (дин/m2) 316,32 26,36 

 

10.3. ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА          (ФИКС. ДЕО)    (дин/kW) 2.267,43 188,95                                    

10.4. ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА          (ВАР. ДЕО)   (дин/kWh) 6,26  

 

10.5. ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА         (ФИКС. ДЕО)   (дин/m2) 363,77 30,31 

 

10.6. ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА         (ФИКС. ДЕО)   (дин/kW) 2.607,54 217,30 
 



10.7. ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА         (ПО ПАУШАЛУ)   (дин/м2) 852,85    

10.8. ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА        (ПО ПАУШАЛУ)   (дин/м2) 980,78  

 

11 ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ 255,00  
 

11.1. 
трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са 
заједничког мерног места (по једном очитавању) 650000    

 

11.2. укупан број мерних места који се очитавају 2549  

 

12a МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА) 482374475  

због коефицијента 
1,15 

12б МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА) 482374475  

 

12.1. ПРОВЕРА МВП-а(В) 303730207  

 

12.2. ПРОВЕРА МВП-а(Ф)    ако се фиксни део наплаћује по  m2 178644268  

 

12.3. ПРОВЕРА МВП-а(Ф)    ако се фиксни део наплаћује по kW 178644268  

 

     
 


