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Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 30. јануара 2017. године, на основу
члана 64. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07), а у вези тачке
9.4 Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (''Службени гласник
Републике Србије'', број 63/15), донело је
ОДЛУКУ
о начину обрачуна и наплате испоручене топлотне енергије
до краја грејне сезоне 2016/2017. године
1. Овом одлуком прекида се даљи обрачун и наплата топлотне енергије на основу очитаног стања
на заједничком топлотном бројилу у стамбеним зградама у Мајданпеку и утврђује се начин обрачуна и
наплате испоручене топлотне енергије (варијабилни део) почев од децембра 2016. године, а закључно са
крајем грејне сезоне 2016/2017. године.
2. Јавно предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ''Мајданпек'' Мајданпек (у
даљем тексту: Енергетски субјект) вршиће обрачун и наплату испоручене топлотне енергије, почев од
децембра 2016. године а закључно са крајем грејне сезоне 2016/2017. године, на основу специфичне
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потрошње (kWh/m ) утврђене Закључком о утврђивању тарифних елемената за калкулацију цена
производње и дистрибуције топлотне енергије (''Службени лист општине Мајданпек'', број 28/16), која износи
22,167 kWh/m2 месечно - за стамбени простор, односно 27,67 kWh/m2 месечно - за пословни простор.
3. За стамбене јединице опремљене контролним калориметрима обрачун и наплата испоручене
топлотне енергије вршиће се на основу очитане вредности на контролном калориметру, а највише до
потрошње утврђене на основу тачке 2. ове одлуке.
4. Енергетски субјект у поступку спровођења ове одлуке примењиваће важеће цене из Решења о
давању сагласности на цене производње и дистрибуције топлотне енергије (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 28/16).
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5. Уколико је купцу из прве тарифне групе фактурисана потрошња већа од 11,083 kWh/m - за
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октобар 2016. године, односно 22,167 kWh/m - за новембар 2016. године, Енергетски субјект је дужан да
утврди разлику између фактурисане и топлотне енергије утврђене на основу специфичне потрошње из овог
става.
По завршетку грејне сезоне Енергетски субјект је дужан да укупне новчане обавезе, које је купац
дужан да измири до почетка нове грејне сезоне, умањи за износ разлике из става 1. ове тачке.
6. Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 06-2/12 од 30. јануара 2017. године
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