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Програмом Пословања за 2018. годину урађеног и усклађеног са законским
прописима, Уредбама, Упуствима и Одлукама о Буџету Града Лозница, ЈКП * Топлана –
Лозница * планира да користи буџетску помоћ исказану кроз текуће и капиталне субвенције :

1. ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
На основу образложења датог у поглављу 10. ЦЕНЕ, Програма пословања ЈКП
* Топлана – Лозница * за 2018. годину и Захтева за сагласност на цене топлотне енергије
из 2016. године ( потребне текуће субвенције због разлике између комерцијалне цене на
основу стварних максималних фиксних трошкова и захтеваних цена на основу Уредбе којом
је раст фиксних трошкова ограничен до износа инфлације за период 3,9% ), Методологије за
одређивање цена топлотне енергије и настављеног раста цене енергената кроз трошкове
дистрибуције и повећане цене ангажованог капацитета за готово три пута ( природни гас ) у
односу на на цену природног гаса из калкулације цене. У првом кварталу 2018. године ЈКП
* Топлана – Лозница * би користила овај вид буџетске помоћи у износу од 10.000.000 динара,
док би у другом кварталу користила овај вид буџетске помоћи у износу од 4.000.000 динара,
( део текућих субвенција користио би се за плаћање енергената, и подршка текућој
ликвидности ) са следећом динамиком :
ФЕБРУАР 2018.
МАРТ
2018.
AПРИЛ
2018.
УКУПНО :

5.000.000,00 дин.
5.000.000,00 дих.
4.000.000,00 дих.
14.000.000,00 дин.

2. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
У складу са пословном стратегијом ЈКП * Топлана – Лозница *, на основу планираних
улагања у развој пословних активности, а на основу прегледа свих објеката, котларница и
подстаница са припадајућим топловодима, као постројења и опреме, констатовано је да током
2018. године треба извршити одређене радове, набавити средства и опрему, да би производња
и дистрибуција топлотне енергије до потрошача текла без проблема,а у циљу пружања што
квалитетнијих услуга грејања наших корисника, а самим тим и остварења максимално
могућих прихода.
Предходних година ЈКП * Топлана – Лозница * је започела низ активности и
инвестирала значајна средства са намером да у што краћем периоду функционисање система
даљинског грејања буде доведено на ниво оптималне потрошње енергије пружања што
квалитетније услуге нашим корисницима. Активности ЈКП * Топлана – Лозница * прате
смернице дате у Закону о енергетици и Закону о ефикасном коришћењу енергије.

У наредној години планиран је наставак започетих инвестиција. Планирана је следеће
активност :

1.

Грађевински објекти
Изградња новог пословног објекта бр.2 на
катастарској парцели 9529/100 КО лозница са
следећим садржајем :
Радионица, магацин, гараже са отвореном приземном
надстрешњицом, армирачко – грађевински радови

12.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.

Грађевински објекти
УКУПНО :

12.000.000,00
12.000.000,00

Потребна средства за ове намене није могуће обезбедити из текућег пословања ЈКП
* Топлана – Лозница *, и зато је неопходна подршка Буџета Града Лозница из средстава
Буџета Града Лозница за 2018. годину опредељених за ове намене, за изградњу наведеног
објекта.
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