
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ
ГРАДА НОВОГ САДА

С А О П Ш Т Е Њ Е

Дана 04. јула 2018. године је одржана  94. седница Социјално-економског савета Града Новог 
Сада, на којој су социјални партнери разматрали следеће теме и усвојили следеће закључке: 

1.Тачка дневног реда

Савез  самосталних синдиката  Града  Новог  Сада  и  општина –  Иницијатива  за
смањење цена централног даљинског грејања и топле потрошне воде за стамбене
и пословне потрошаче у Новом Саду 

Миливоје  Војиновић,  заменик  члана  Владимира  Гвозденовића  и  секретар
Синдиката,  захвалио  се  што  је  иницијатива  Синдиката  уврштена  као  тема  за
разматрање  на  седници  Савета.  У  образложењу  је  изнео  да  већина  стамбених  и
пословних потрошача у Новом Саду (око 2/3) користи даљинско грејање, као и топлу
потрошну  воду,  коју  испоручује  Новосадска  топлана.  С  обзиром  да  топлана  дужи
период уназад позитивно послује, Синдикат сматра да би бенефит од  таквог пословања
могли имати  и  корисници  услуга  топлане.  С тога  Синдикат  предлаже да,   уколико
постоје  услови  који  не  би  угрозили  редовну  делатност  и  инвестиционе  активности
топлане, Савет прихвати Иницијативу за смањење цена централног даљинског грејања
и топле потрошне воде за стамбене и пословне потрошаче у Новом Саду и проследи је
органима Градa.

Зоран  Радосављевић  је  изнео  да  јавна  комунална  предузећа  не  треба  да
инвестирају, већ да обављају редовну делатност због које су основана, а да то треба да
чини Град.  Подсетио је  да је  Новосадска топлана до сада  два пута  смањивала цене
грејања и топле воде, што је корисно за потрошаче. Мишљења је да уколико постоје
услови, поновно смањење цена би било  у интересу грађана, с обзиром на пад стандарда
и релатино високе рачуне ових услуга.

Добросав  Арсовић,  директор  Новосадске  топлане  се  захвалио  на  позиву  за
седницу  и  образложио  да  се  продајне  цене  за  производњу  и  испоруку  топлоте  за
грејање  просторија  и  цене  за  утрошену  топлоту  за  припрему топле  потрошне  воде
утврђују  у складу са  Методологијом за  одређивање цена  снабдевања крајњег  купца
топлотоном енергијом (Уредба Владе Републике Србије,  Сл.гласник РС, 63/2015).  У
Уредби у поглављу XI Услови и правила за промену цена топлотне енергије стоји да
енергентски субјекат има право да предложи надлежном органу промену цена топлотне
енергије за крајњег купца у току грејне сезоне када дође до већег раста или смањења
цене енергента. 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  обавезна  уколико  се  смањи  за  више  од  5%.  Такође  је  укратко  навео  да
Новосадска топлана има позитиван резултат услед домаћинског пословања, смањења
трошкова и уштеда и уредног измирења обавеза. Не користи средства из буџета Града,
већ самостално све финансира из сопствених средстава, како редовну делатност тако и
инвестиционе  пројекте.  Од  августа  2016.  године  Новосадска  топлана  је  овлашћени
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произвођач  електричне  енергије  у  топлани Запад  на  Новом насељу,  по основу чега
остварује  месечни приход око 70 милона динара,  а на годишњем нову више од 800
милиона  динара.  Топлана  је  остварила  у  претходној  години  добит  у  висини  од  1
милијарду и 300 милиона динара, а половина средстава ће бити уплаћена у буџет Града
Новог Сада. Методологијом за одређивање цена је прописано спречавање међусобног
субвенционисања између појединих делатности  које обавља енергетски субјект између
појединих група купаца. Када се анализом пословања и проценом параметара стекну
услови за смањење цена, Новосадска топлана ће предузети активности према органима
Града да се то и реализује.

Станко Љубичић је рекао да се цене услуга свих топлана утврђују методолошки
на основу правних аката Владе, те да се мора претходно утврдити из којих се изворних
прихода остварује добит у Новосадској топлани,  како би се прихватила иницијатива
Синдиката за смањење цена топлотне енергије.

Славко  Новаковић  је  поставио  питање  када  ће  се  утрошак  енергената  за
пословне потрошаче обрачунавати по м2, с обзиром да се у рачунима не види да ли је
цена иста као за стамбене потрошаче?  Дирктор је одговорио да пословни потрошачи
рачуне плаћају по утрошку енергије, и да су цене исте за обе категорије потрошача.
Навео је и да се тежи преласку обрачуна по утрошку енергије за стамбене потрошаче,
да  зграде  изграђене  после  2013.  године  имају  мераче  за  станове,   да  се  потрошња
фактурише по утрошку,  те да су видљиве уштеде.  У деловима Града где су старије
зграде, овакво решење за сада не би било економски изджљиво за грађане.

2.Тачка дневног реда

Финансијски извештај Савета за период 01.01.-30.06.2018. године

Јасмина Билокапић је представила шестомесечни Финансијски извештај Савета
уз напомену да постоји обавеза да се Извештај предаје Градској управи за привреду.
Укратко је изнела податке о приходима и расходима по намени и укупно утрошеним
финансијским  средствима  за  шестомесечни  период  ове  години,  након  чега  је
Социјално-економски савет Града Новог Сада усвојио следећи:            

             З   А   К   Љ   У   Ч   А   К  

Усваја се Финансијски извештај Социјално-економског савета Града Новог
Сада за период 01.01-30.06.2018. године. Финансијски извештај доставити Градској
управи за привреду.


