СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА

БРОЈ 15. НОВА ВАРОШ, 10. СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

1
На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/11), члана 29.Одлуке
о комуналним делатностима општине Нова Варош ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.9/2012), члана 59. став 5. Одлуке
о снадбевању топлотном енергијом општине Нова Варош ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.5/2014), члана 29.
Тарифног система за обрачун топлотне енергије и услуга ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.5/2014), разматрајући
захтев "ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР НВ" Д.О.О. Нова Варош, за давање сагласности на цену за обрачун топлотне енергије,
Општинско веће на седници одржаној 07.09.2018.године, донело је следећу
ОДЛУКУ
Даје се сагласност „ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР НВ” Д.О.О. да примени цене за обрачун топлотне енергије,
за грејну сезону 2018/2019.г. и то:
1.

Месечне цене услуге грејања по 1м 2, су (без ПДВ):
Уколико се топлотна енергија наплаћује равномерно, током свих 12 месеци у години (без ПДВ):

- Стамбени простор..................................
96,80 дин/м2
- Пословни простор.................................. 145,20 дин/ м2
Уколико се топлотна енергија наплаћује наплаћује током грејне сезоне (6 месеци) (без ПДВ):
- Стамбени простор..................................193,60 дин/м2
- Пословни простор................................. 290,40 дин/ м2
2.

Уколико се варијабилни део топлотне енергија наплаћује током грејне сезоне (6 месеци), а
фиксни део током свих 12 месеци у години, месечне цене услуге грејања су (без ПДВ):

- Варијабилни део по утрошку испоручене топлотне енергије износи:
7,19 дин/ kwh (просек)
6,12 дин/ kwh (за стамбени)
9,18 дин/ kwh (за пословни)
-Фиксни део:
29,81 дин/м2
25,38 дин/м2
38,07 дин/м2

или
или
или

162,81 дин/kw (просек)
138,60 дин/kw (за стамбени)
207,91 дин/ kw (за пословни)

3. Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Нова Варош».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-70/9/2018-03 од 07.09.2018.године
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Радосав Васиљевић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.15

10. септембар 2018. године

САДРЖАЈ

1.

Одлука о давању сагласности „Енергији Златар НВ“ о ценама за испоручену топлотну енергију за
грејну сезону 2018/2019.годину.............................................................................................................
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