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ЈКП "Градска топлана Ужице"- Програм пословања за 2017. годину

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

Основни подаци о предузећу

ЈКП "Градска топлана Ужице"- Ужице, је јавно комунално предузеће у државној
својини, основано 1987. године (оснивач је СО Ужице). Основна делатност предузећа је
производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Ужица, насеља
Крчагово и Севојно. Поред основне делатности предузеће се бави и допунским
делатностима, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничких-
термоенергетских постројења и инсталација; пројектовањем и извођењем инсталација
централног грејања, постројења за производњу паре, топле и вреле воде, система за
дистрибуцију паре, топле и вреле воде; мерењем емисије продуката сагоревања на излазу из
ложишта.

Из система даљинског грејања ЈКП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се
снабдева 5.799 станова грејане површине 308.419 м2, повлашћених категорија 41.077 м2 (29
корисника), пословног простора 50.220 м2 (455 корисника) и базен као специфични корисник
по економској цени са 3.895 м2, тј. греје се укупно 403.611 м2 (6.291 корисник). Удео броја
домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава,
за град Ужице и насеље Севојно, графички је приказан дијаграмима на слици бр. 1.

Град Ужице
(18 .165 домаћинстава)

71,5%

28,5%

Није топлифицирано Топлифицирано

Насеље Севојно
(2 .315 домаћинстава)

73,2%

26,8%

Није топлифицирано Топлифицирано

Град Ужице са насељем Севојно
(20.480 домаћинстава)

71,7%

28,3%

Није топлифицирано Топлифицирано

Слика бр. 1: Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања
у односу на укупни број домаћинстава
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Грејање се врши из 14 котларница од којих је четири на мазут, осам на гас/мазут а две
на угаљ/пелет. Од укупне површине (403.611 м2) на мазут се греје 32,6 % (131.684 м2), на
природни гас 66,4 % (267.945 м2) и на пелет 1,0 % (3.982 м2). Укупни инсталисани капацитет
котловских постројења у власништву ЈКП "Градска топлана Ужице" је 81,5 МW. Удео
корисника по енергентима и по структури корисника у односу на укупно грејану површину
графички је приказан дијаграмима на слици бр.2.

Структура по енергентима

32,6%

66,4%

1,0%

Мазут

Гас

Пелет

Структура по корисницима

76,4%

12,4%
10,2% 1,0%

Стамбени
Пословни
Повлашћени
Специфични

Слика бр. 2: Удео корисника по енергентима и по структури корисника
у односу на укупно грејану површину

Законска регулатива

Пословање ЈКП ''Градске топлане Ужице''  је уређено Законом о јавним предузећима
(Сл. Гласник РС 119/2012,116/13, 44/14), Законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник
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РС 88/2011), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
("Службени гласник РС", број 68/2015), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном
сектору ("Службени гласник РС", број 93/2012), Законом о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/2014), пореским законима, и
другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа, као и Одлуком о
снабдевању топлотном енергијом града Ужица и Тарифним системом за обрачун топлотне
енергије и услуга (Службени лист града Ужица бр. 15/2010).

Начин финансирања

ЈКП ''Градска топлана Ужице'' се углавном финансира 100 % из сопствених средстава.
У току грејне сезоне узимамо кредит од пословних банака за финансирање набавке
енергената. У 2007. и 2008. год. је реализована донација од ЕАР-а у укупном износу од
4.445.164 ЕУР-а за реконструкцију и модернизацију котларница, топловода и топлотних
подстаница.

За таксе за прикључење котларница на гас је потребно око 806.850 ЕУР-а (само за
котларнице које су пуштене на гас до краја 2015.). Планира се прикључак котларнице Росуље
прелазаком са мазута на гас у 2017. год. у износу од 40.750 ЕУР-а. Очекивали смо подршку
Града, али како је нисмо добили, накнаду за прикључак на гас отплаћујемо сами на рате, од
разлике у цени између цене гаса и мазута. Планира се отплата накнаде за прикључак за
наредних 5 година.

1.2. Визија

Постојеће стање, проблеми и потребе:

Топлотни извори (котларнице):

 Котларнице „Сењак“, „Липа“ и „Алексића Мост“ су у потпуности
модернизоване, из средстава   донације ЕАР;

 Котларнице: „Липа“, „Севојно“, “Сењак“, „К-05“, „Ратарска“, „Царина“,
„Алексића мост“ и „Касарна“ користе гас као основно гориво.;

 Нова постројења за хемијску припрему воде у котларницама „Росуље“, „Блок
Златибор“, „К-05“ и „Севојно“ су у погону и финансирана су из донације ЕАР;

 Потребна је комплетна реконструкција и модернизација свих осталих
котларница, које нису биле обухваћене програмима финансираним од стране ЕАР, зато што
су та постројења стара више од 25 година и само захваљујући правилном руковању и
одржавању се одржавају у функционалном стању;

 Потребно је извршити конверзију горива свих осталих котларница, код којих
постоје услови, да би користиле гас као основно гориво.
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Дистрибутивна мрежа (топловоди):

 Дистрибутивна мрежа (топловоди) су дотрајали (старости преко 25 година)  и
оштећени су корозијом. Због недостатка финансијских средстава ремонтују се и
реконструишу само деонице које су најнепоузданије. Број хаварија, које доводе до истицања
воде из топловода, је сведен на најмању могућу меру;

 Мала заступљеност предизолованих челичних цеви;
 Неусклађеност капацитета магистралних топловода са капацитетом

котларнице (за котларнице које имају вишка капацитета);
 Хидрауличка неурегулисаност система;
 Запорна арматура на огранцима топловода је дотрајала, а запорно-регулациона

арматура на старим топловодима не постоји;
 Запрљаност топловода механичким нечистоћама, масноћама и наслагама

каменца је присутна, али је значајно смањена на системима код којих су уграђена постројења
за хемијску припрему воде;

 У оквиру пројеката финансираних из донације ЕАР у потпуности је
реконструсана топловодна мрежа котларнице К-05;

 Након реализације донације ЕАР, уграђене су нове циркулационе пумпе са
фреквентном регулацијом броја обртаја, уместо постојећих пумпи, за топловоде котларница
„Блок Златибор“, „Н. Пашића“, „Липа“, „К-05“, „Сењак“ и „Севојно“ и донекле је
поправљено стање у погледу хидрауличке избалансираности система.

Топлотне подстанице:

 Донацијом ЕАР, реконструисане су и модернизоване топлотне подстанице
котларница „Липа“, „Блок Златибор“, „Хотел Златибор“, „Николе Пашића“ и „К-05;
 У току је модернизација и реконструкција осталих нереконструисаних

(дотрајалих) топлотних подстаница;
 У свим топлотним подстаницама су уграђени калориметри и „комби вентили“;
 У току је уградња електромоторних погона за „комби вентиле“ и аутоматике за

локалну регулацију топлотних подстаница у оним топлотним подстаницама у којима ова
опрема још увек није уграђена.

Радови  које треба извршити у наредном периоду:

 Комплетно реконструисати дотрајале магистралне топловоде и уместо
постојећих топловода од челичних цеви изолованих минералном вуном у облози од Ал-
лима, уградити топловоде од предизолованих челичних цеви са дојавом цурења;

 Ремонтовати и заменити новом, дотрајалу опрему у котларницама;
 Завршити конверзије котларница са мазута на мазут/гас, да би се могло прећи

на употребу гаса као основног погонског горива (мазут би се користио као алтернативно
гориво);

 Повећање инсталисаног капацитета постојећих и изградња нових топлотних
извора и магистралних топловода, у складу са потребама града за даљом топлификацијом;

 Потребно је реконструисати и модернизовати све старе топлотне подстанице;
 Увести систем за централни надзор и управљање радом свих котларница и

топлотних подстаница којима располаже предузеће.

Страна 4 од 74



ЈКП "Градска топлана Ужице"- Програм пословања за 2017. годину

У 2017. години планирано је:

 Отплата дела дуга, дистрибутеру гаса, „Ужице-гас“ а.д., за прикључну таксу, за
прикључење на градски гасовод котларница: „Севојно“, “Сењак“, „К-05“,
„Ратарска“, „Царина“, „Липа“, „Алексића мост“, „Касарна“ и „Росуље;

 Набавка возила;
 Изградња нове гасне котларнице „Росуље“ уз задржавање постојеће

котларнице на мазут;
 Увођење система аутоматског управљања котларницом „Сењак“;
 Набавка и уградња економајзера у котларницама;
 Уградња система за хемијску припрему воде у котларницама: „Хероја

Јерковића“ и „Коштичка“;
 Набавка и комплетирање опреме за локалну аутоматску контролу и регулацију,

у свим топлотним постаницама које немају ову опрему
 Изградња топлотне подстанице и прикључног топловода,  да би се укинула

котларница „Југ Богданова бр. 1“;
 Набавка рачунара, софтвера и остале ИТ опреме;
 Израда пројектнотехничке документације, прибављање дозвола,

архитектонско-грађевинскио радови, машински радови, водовод и
канализација и сви остали потребни радови за изградњу нове котларнице на
гас/мазут, у зони обухвата Плана детаљне регулације „Котларница на
Међају“;

 Реконструкција и изградња нових топловода котларница;
 Инвестиција у проширење котловских и топловодних капацитета, ради

стварања услова за прикључење нових корисника.

1.3. Циљеви

Да би се превазишли постојећи проблеми, поправило садашње стање у топлани
потребно је у потпуности реализовати следеће пројекте:

- пројекат бр. 01: Реконструкција и модернизација топлотних подстаница
- пројекат бр. 02: Проширење  система за централни надзор и управљање
- пројекат бр. 03: Реконструкција топловода

- пројекат бр. 04: Реконструкција и модернизација котларница

- пројекат бр 05.: Конверзија котларница са мазута (угља) на мазут/гас

- пројекат бр. 06: Изградња нове котларнице 36 MW, на мазут/гас, у зони
обухвата ПДР „Котларница на Међају“

Реализација значајног броја подпројеката, садржаних у претходно поменутим
пројектима је у току.

Циљеви наведених пројеката су:
 Повећање поузданости система, јер би се дотрајала опрема заменила новом и

значајно се  смањила могућност настанка хаварија;
 Повећање степена корисности постројења;
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 Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије;
 Наплата услуге грејања према стварној потрошњи очитаној на калориметру,

при чему би се потрошачи стимулисали да рационално троше топлотну
енергију;

 Смањили би се трошкови горива, електричне енергије, воде, одржавања
система и др. трошкови;

 Стални увид у стање система и правовремено доношење одлука;
 Употреба гаса као еколошки оправданог горива- смањење аерозагађености.
 Крајњи циљ је задовољан купац

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У прилогу је дата организациона шема са подацима о броју радних места  предвиђених
систематизацијом у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено
време за сваки организациони облик у систему града Ужица за 2015. годину.

ЈКП “Градска топлана Ужице” је организована кроз три сектора у оквиру којих су
службе. На челу Предузећа је:

 директор Зоран Шибалић дипломирани економиста именован решењем оснивача І
број 119-27-1/13 од 03.10.2013. год. на период од 4 године

 помоћник директора Бранко Филиповић.

Надзорни одбор ЈКП “Градске топлане Ужице” чине:
 председник Славенко Миликић, дипломирани економиста именован решењем

оснивача І број 023-43/13 од 08.09.2015. год. на период од 4 године (претходно је
председник надзорног одбора био Бранислав Јовић – одселио у иностранство)

 Милован Вилотијевић, дипломирани машински инжењер именован решењем
оснивача І број 023-43/13 од 28.03.2013. год. на период од 4 године као представник
оснивача

 Миливоје Миловановић, дипломирани машински инжењер именован решењем
оснивача І број 023-43/13 од 28.06.2013. год. на период од 4 године као представник
предузећа

1. Производно технички сектор

- Производња
- Одржавање
- Припрема и развој

2. Финансијско комерцијални сектор

- Финансијка служба (Књиговодство и Финансијска оператива)
- Комерцијала

3. Сектор за правне и опште послове

Страна 6 од 74



ЈКП "Градска топлана Ужице"- Програм пословања за 2017. годину

76

Директор 1
Помоћник директора 1

5 11 58

Руководилац 1 Руководилац 1 Руководилац 1
Реф. општих послова 1 7 3 1 18 5
Секретарица директора 1
Помоћ. радник у служ. 1 Руководилац службе 1 Референт набавке 1 Руководилац 1 Руководилац 1 Руководилац 1
Хигијеничар 1   Лице за безбедност и здравље 1 17 4

Магационер 1 Пословођа одржавања 1 Инж.у припреми 1
Водећи монтер центр.греј. 5 Инж.за развој и инвест. 1

3 3 Монтер ц.г. II и III групе 5 Рук.службе заш. од пож 1
Водећи сервисер-електрич. 2 Референт техн. припреме 1

Финан.књиговођа 1 Службеник за јавне набавке 1 Водећи електрозаваривач 1
Књиговођа купаца 1 Ликвидатор 1 Лимар-изолатер 1
Књигов.матер.и сит.инвен. 1 Реф.обрачуна зрада и благајн. 1 Електроинсталатер 1

29 33
Пословође 2 2 Физички радник на одрж. 1
Помоћ. пословође 2 Диспечери 2 Инж. за дистрибуцију 1
Руковалац котл. I групе 12 Руков.пост. за ХПВ 1
Руковалац котлова II и III групе 12
Возач трактора 1

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СА БРОЈЕМ  ИЗВРШИЛАЦА

ЈКП Градска топлана Ужице

Сек. за правне и опште послове Финансијско комерц. сектор Производно технички сектор

Књиговодство Финансијска оператива

Финансијска служба Комерцијална служба Производња Одржавање Припрема и развој
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3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.

3.1. Процењен физички обим активности у 2016. години

ред. назив Јед.
бр. производа/услуге мере број корисн. m2

број корисн. m2
број корисн. m2

1 2 3 4 5 6 7 8=4/6 9=5/7

1. Стамбени простор m2 5.799 308.419 5.789 307.764 100,2 100,2

2. Повлашћени простор m2 29 41.077 29 41.077 100,0 100,0

3. Пословни простор m2 455 50.220 456 50.292 99,8 99,9

4. Специфични простор m3
8 3.895 8 3.895 100,0 100,0

m2
6.291 403.611 6.282 403.028 100,1 100,1

ПРОЦЕНА КОРИСНИКА У 2016. год. У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО

УКУПНО:

(у m2)
процена 2016. планирано за 2016. индекс

Током 2015. год. није било захтева за прикључење нових корисника у 2016. год., па је у
2016.год. дошло само до делимичног искључења, првенствено због одустајања корисника.
Имали смо мање искључења пословног и повлашћеног простора због смањења диспаритета
цена између стамбеног и пословног простора.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

Прилози: Биланс стања 31.12.2016, Биланс успеха 01.01.-31.12.2016. и Извештај о
токовима готовине 01.01.-31.12.2016.

.
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

4.1. Планирани физички обим активности у 2017. години

ЈКП „Градска топлана Ужице“ греје 6.291 корисника укупне површине 403.611 м2, а у
2017. год је планирано прикључење око 58 нових корисника за 8.700 м2  и то: стамбеног
простора 2.800 м2, повлашћеног простора 3.000 м2 и пословног простора 2.900 м2.
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ред. назив Јед.
бр. производа/услуге мере број корисн. m2

број корисн. m2
број корисн. m2

1 2 3 4 5 6 7 8=4+6 9=5+7

1. Стамбени простор m2 5.799 308.419 45 2.800 5.844 311.219

2. Повлашћени простор m2 29 41.077 1 3.000 30 44.077

3. Пословни простор m2 455 50.220 12 2.900 467 53.120

4. Специфични простор m3
8 3.895 0 0 8 3.895

m2
6.291 403.611 58 8.700 6.349 412.311УКУПНО:

ПЛАНИРАНИ  ПРИКЉУЧЦИ У 2017. год.
(у m2)

процена 2016. нови прикључци план 2017.

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (НЕТО ПОВРШИНЕ)

ред. назив Јед. остварено план процена план
бр. производа/услуге мере 2015. 2016. 2016. 2017. 5/4 6/4 7/6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Стамбени простор m2 308.407 307.764 308.419 311.219 100 100 101

2. Повлашћени простор m2 41.077 41.077 41.077 44.077 100 100 107

3. Пословни простор m2 50.256 50.292 50.220 53.120 100 100 106

4. Специфични простор m2
3.895 3.895 3.895 3.895 100 100 100

m2
403.635 403.028 403.611 412.311 100 100 102

(у m2)

УКУПНО:

индекс

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (БРУТО ПОВРШИНЕ 1:1,25:1,25)

ред. назив Јед. остварено план процена план *
бр. производа/услуге мере 2015.(1-2-2,5) 2016.(1-2-2,5) 2016.(1-1,25-1,25) 2017.(1-1,25-1,25) 5/4 6/4 7/6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Стамбени простор m2 308.407 307.764 308.419 311.219 100 100 101

2. Повлашћени простор m2 82.154 82.154 51.346 55.096 100 63 107

3. Пословни простор m2 125.640 125.730 62.775 66.400 100 50 106

4. Специфични простор m2
3.895 3.895 3.895 3.895 100 100 100

m2
520.096 519.543 426.435 436.610 100 82 102

* план 2017. је рађен у односу стамбени : повлашћени : пословни по предлогу уредбе 1 : 1,25 : 1,25

УКУПНО:

(у m2)
индекс
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4.2. Процена ресурса ЈКП "Градска топлана Ужице"

Ресурсе ЈКП "Градска топлана Ужице" крајем 2016. године чине 14 котларница од
којих је осам на гас/мазут, четири на мазут, а две на угаљ/пелет:

Преглед котларница

редни
број назив котларнице енергент капацитет

MW
грејана

површина m2
број

подстаница

1 Липа гас/мазут 24,00 138.574 95
2 Алексића мост гас/мазут 8,00 28.187 18
3 КО-ви гас/мазут 7,00 34.353 25
4 Сењак гас/мазут 8,00 18.680 15
5 Севојно гас/мазут 5,80 34.708 23
6 Царина гас/мазут 2,00 9.458 9
7 Ратарска гас/мазут 1,60 2.996 2
8 Касарна гас/мазут 1,20 989 1
9 Блок Златибор мазут 14,00 114.426 62
10 Росуље мазут 2,90 11.159 8
11 Југ Богданова мазут 1,20 6.098 3
12 Хотел мазут 3,00 0 18
13 Јоакима Вујића угаљ/пелет 0,30 2.216 2

14 Коштица угаљ/пелет 0,25 1.766 1

У К У П Н О: 79,25 403.610 282

У систему даљинског грејања ЈКП "Градске топлане Ужице" се налази 282 топлотних
подстаница, од чега је 266 индиректних (измењивачких) и 16 директних подстаница.
Дистрибуција топлоте, од топлотних извора (котларница) до топлотних подстаница (крајњих
потрошача), се врши мрежом углавном зракасто изведених топловода, чија укупна дужина
трасе је око 14,5 км (29 км топловодне цевне мреже). Топловоди су претежно од челичних
цеви (еквивалентног пречника DN125/NP16)  изолованих минералном вуном у облози од Ал-
лима (у непроходном бетонском каналу 75 %, а надземно вођених 2%), док је само 23 %
топловода изведено од предизолованих цеви у земљаном рову.

Вредност имовине предузећа без обрачунате амортизације за 2016. годину је:

- грађевински објекти 104.699.405
- котларнице и топловоди 467.770.266
- транспортна средства 12.493.620
- пословни инвентар 10.277.903
- опрема подстаница 269.321.894
- опрема за централни надзор 36.129.504
- нематеријална улагања 91.278.460
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Преглед службених возила:
(у динарима)

Службена возила се користе за одржавање топлотних система и за производњу
топлотне енергије и за рад код других лица. У текућој 2016. години може се приметити да је
дошло до незнатног повећања трошкова горива за возила (11%) али подсећамо  да је у 2015.
години смањење потрошње било (31%), као последица рационализације. У 2016. години смо
такође имали пораст цена горива током године од 7-14 % тако да се може рећи да је и у 2016.
години дошло до рационализације у том износу.

У 2017.години планирана потрошња горива је већа од потрошње у 2016. години за
10%, јер очекујемо да ће и цена горива у наредној години бити за толико увећана, а мања од
планиране потрошње у 2016. години (планирано 1.114.932).

Преласком свих котларница на гас, мазут а сада и пелет, треба отуђити утоваривач из
1989. (26 год. стар) и трактор UE-AAA-34  из 1988. год, да би се на тај начин смањили
трошкови горива и одржавања истих. Такође и даље  контролисати  потрошњу и путне
налоге службених возила. Месечном контролом направиће се додатне уштеде на гориву, што
нам је досадашња пракса и показала.

ЈКП „Градска топлана Ужице“ из Ужица нема конкуренцију за испоруку топлотне
енергије у граду, тако да није у могућности дати неке упоредне показатеље у односу на
конкуренцију, јер иста не постоји. Ужице гас испоручује купцима у граду само енергент, а не
и топлотну енергију тако да то није упоредиво.

р.бр врста возила регист. број
возила

старост
возила Задужује служба

утрошак
горива у

2015.

утрошак
горива у

2016.

План
утрошака
горива у

2017.

1
КОМБИ
МЕРЦЕДЕС UE-007-HĐ 2008 (7 г) одржавање 60.670 88.879 97.767

2 ЗАСТАВА UE-011-BĆ 2008 (7 г) производња 154.584 140.504 154.554

3 ФИАТ ПУНТО UE-021-ŽM 2010 (5 г) одржавање 119.187 180.320 198.352

4 РЕНО ЛАГУНА UE-021-ŽN 2010 (5 г) управа 75.780 104.594 115.054

5 ДАЧИА ЛОГАН UE-028-HV 2010 (5 г) одржавање 71.168 57.806 63.586

6
PEUGEOT
ПАРТНЕР UE-060-ĐĆ 2014 (2 г) одржавање 96.112 104.038 114.441

7 ТРАКТОР UE-AAA-34 1988 (27 г) производња 281.000 242.969 267.266

8
УТОВАРИВАЧ
RD30

1989 (26 г) производња 35.976 6.217 6.839

9 ЗАСТАВА 501 л UE-072-TM 2015 (1 г) управа 6.122 77.651 85.417

10
ВИЉУШКАР
ЛИНДЕ 2,5 т (на гас) 2001 (15г) производња - - 20.000

УКУПНО 900.599 1.002.978 1.123.276
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5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. Приходи

Приходи од услуга грејања су утврђени према планираним нето површинама грејаног
простора, чије се повећање очекује за нових 8.700 м2 (са 403.611 м2 у 2016. год. на 412.311 м2

по плану 2017 год.) и према последњој цени грејања утврђеној по калкулацији од октобра
2016. год. на бази очекиваних расхода и према садашњем односу стамбени : повлашћени :
пословни као 1 : 1,25 : 1,25.

ред. грејани планир. нето цена год.приход са бон. планирани %

бр. простор површине (m2) по m2 по старим ценама годишњи приход повећања
1 2 3 4 6=5*12 7 8=7/6

1. Стамбени простор 311.219 81,63 304.857.684 304.857.684 100,00

2. Повлашћени простор 44.077 102,03 53.966.116 53.966.116 100,00

3. Пословни простор 53.120 102,03 65.038.003 65.038.003 100,00

4. Специфични простор 3.895 86,44 4.040.206 4.040.206 100,00
412.311 - 427.902.008 427.902.008 100,00

ОЧЕКИВАНИ ПРИХОД ОД ГРЕЈАЊА НА БАЗИ НЕТО ПОВРШИНА

тренутни месечни

УКУПНО: 35.658.501

4.497.176

336.684

приход са бонифик.

25.404.807

5=3*4

5.419.834

Планирани укупни приходи у 2017. години су представљени следећом табелом:

ПРИХОДИ

ред. остварено план процена план
бр. 2015. 2016. 2016. 2017. 5/4 5/3 6/5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Остали пословни приходи 3.189.748 6.000.000 4.309.842 5.000.000 72 135 116
5 Приход од продаје угља и мазута 1.610.568 1.650.000 1.400.000 1.450.000 85 87 104
6 Приход од условљених донација 38.244.231 47.000.000 28.784.975 38.000.000 61 75 132
7 Приход од прикључака 4.415.721 4.100.000 390.215 8.482.500 10 9 2.174
8 Приход од камата и курс.разлика 12.135.726 6.175.000 11.064.867 7.295.000 179 91 66
9 Прих.од усклађ.вредн.потраживања 4.203.660 0 6.334.513 0 - 151 0
10 Остали непоменути приходи 764.337 1.000.000 2.467.340 2.500.000 247 323 101

549.675.703 538.236.615 512.482.324 490.629.509 95 93 96

1
Приходи од грејања стамбеног
простора 306.657.498 296.997.110

91

(у динарима)

врста прихода индекс

309.381.267 304.857.684 104

80

101 99

2
Приходи од грејања повлашћеног
простора 73.837.333 74.811.997 67.246.014 58.006.322 90

УКУПНИ ПРИХОДИ:

86

3
Приходи од грејања пословног
простора 104.616.881 100.502.508 81.103.291 65.038.003 81 78
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Од јануара 2013. године до фебруара 2016. се примењивала иста цена грејања, у марту
2016. је смањен однос пословног са 2,50 на 1,50 и повлашћеног са 2 на 1,50, а у октобру 2016.
год. је коефицијент пословног и повлашћеног смањен са 1,50 на 1,25 тако да је укупан
приход од грејања у 2016. год. у односу на 2015. год. смањен за 5,6%, а планиран приход од
грејања за 2017. годину је за 6,5% мањи у односу на 2016. годину. План прихода од грејања
2017. године је урађен према тренутним ценама које су смањене због смањења цене
енергената током 2016. године. Уколико дође до значајног повећања цена енергената бићемо
принуђени да радимо измену програма пословања у складу са чл.60. Закона о јавним
предузећима, што ће утицати на повећање цена грејања и на повећање укупних прихода.

У текућој години је било нешто мање радова за трећа лица него што је то уобичајено,
па се у наредној години очекује нешто више осталих пословних прихода.

Очекују се и значајнији приходи од прикључака, према поднетим захтевима.
У 2016. години се очекују приходи од камата по основу дуга грађана код СОН-а, од

утужених правних лица и од депозита, као и курсне разлике по дугорочним пласманима.

5.2. Расходи

У структури расхода најзначајније је учешће енергената (мазута, гаса и пелета).
Утрошак енергената осим грејане површине зависи и од спољне температуре. Следећим
табелама је приказана потрошња мазута, гаса и пелета у 2015. и 2016. год. према грејаним
површинама и свакодневно измереним спољним температурама, као и планирани утрошак
енергената у 2017. год. према планираним површинама и просечним температурама за
последњих 50 година по статистичким подацима за наше подручје:
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