• ИСТОРИЈАТ
На основу Закона о јавним предузећима, Закона о обављању комуналних
делатности и Одлуке Скупштине општине Лозница број 06 - 02 / 97 од 31. 01. 1997. године
основано је Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „
Топлана - Лозница ” Лозница, које под овим именом послује од 01. 05. 1997. године.
Основна делатност предузећа дефинисана је Одлуком о усклађивању оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
,,Топлана - Лозница“ Лозница, као и чланом 22. Статута јавног предузећа, и обухвата
следеће :
-

Снабдевање паром и климатизација, која обухвата производњу идистрибуцију паре
и топле воде за грејање и у друге сврхе;
Поправка металних производа;
Поправка машина;
Поправка електричне опреме;
Производња електричне енергије;
Пренос електричне енергије;
Трговина електричном енергијом;
Изградња цевовода;
Инсталациони радови у грађевинарству;
Постављање електричних инсталација;
Изградња електричних и телекомуникационих водова;
Правни послови,
Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање;
Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,
Инжењерске делатности и техничко саветовање,
Услуге осталог чишћења зграда и опреме.

Јавно комунално предузеће ,,Топлана - Лозница“ Лозница:
 организује производњу и испоруку топлотне енергије физичким и правним лицима,
 изводи радове на постављању инсталација централног грејања, вреловода,
топловода, гасовода, котларница и подстаница,
 организује праћење и програмирање развоја производних капацитета и
дистрибуције топлотне енергије,
 организује послове око наплате сопствених услуга правним лицима и припрему
података за наплату сопствених услуга преко система обједињене наплате
комуналних услуга.

Јавно комунално предузеће „ Топлана - Лозница ” Лозница рукује и одржава све
пренете јој објекте и инсталације на трајно коришћење и то :
Котларница „ Мода ” са топловодом и секундарним подстаницама
Котларница „ Штира ” са припадајућим топловодом и подстаницама
Котларница „ Бања Ковиљача ” са припадајућим топловодом и подстаницама
Топлотне подстанице : „ Градска кафана ”, „ Стара пекара ”, „ Мала ”, „ Босна ”,
„ Вуков дом културе ”, „ Е - 9 ” и „ К - 2 ”.
5. „ Нова градска топлана ” са припадајућим топловодом и подстаницама.
1.
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Јавно комунално предузеће „ Топлана - Лозница ”Лозница своје послове финансира из
сопствених средстава пословања, од прихода остварених наплатом својих услуга и
прихода остварених извођењем радова трећим лицима. Дакле није буџетски корисник,
него из буџета Града Лозница повремено остварује субвенције у складу са могућностима
буџета.

