
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

              Дана 11. фебруара 2016. године одржан је састанак представника 

одборничких група Скупштине општине Бајина Башта, на иницијативу 

председника Скупштине општине Бајина Башта Милоја Савића, на којем је 

разматрана проблематика начина мерења и обрачуна утрошка топлотне енергије за 

потрошаче, кориснике услуга грејања на подручју општине, а поводом учесталих 

писаних и усмених примедби грађана на висину фактурисаних накнада за услуге 

грејања. На том састанку донети су следећи закључци: 

               1. Да не би било рационално, и са аспекта трошкова одржавања седнице 

Скупштине општине оправдано, заказивање  и одржавање посебне седнице 

Скупштине општине Бајина Башта посвећене проблематици начина мерења и 

обрачуна утрошка топлотне енергије, већ да представници  одборничких група 

заједничким, усаглашеним ставом, упуте одређене смернице и сугестије извршним 

органима општине Бајина Башта, за поступања у оквиру својих надлежности, којим 

би се превазишли  проблеми везани за испоруку и обрачун топлотне енергије, а 

како следи у даљим закључцима. 

             2. Тражи се од Општинског већа и Председника општине Бајина Башта да: 

               а.) ангажују одговарајућу стручну организацију која ће предложити начин 

мерења утрошка и начин обрачуна утрошка топлотне енергије од стране 

потрошача, имајући у виду специфичности и стање топловодне мреже на подручју 

општине Бајина Башта; 

              б.) измени Закључак 01 Број: 06-40/015 од 30. децембра 2015. године, којим 

је за период од 01.01.2016. године до 01.7.2016. године уведено мерење утрошка и 

обрачун топлотне енергије за потрошаче који нису извршили уградњу 

индивидуалних мерача топлотне енергије по метру квадратном грејне површине, 

тако што ће се такав начин обрачуна применити ретроактивно, од 01. 7. 2015. 

године,  с тим што би, у складу са тим, ЈП *ББ  ТЕРМ* Бајина Башта потрошачима 

сторнирао фактурисане износе за утрошену топлотну енергију за тај период, а 

уплате по истим третирао као аконтационе; 

            в.) да се са применом Тарифног система за обрачун  топлотне енергије за 

тарифне купце почне од грејне сезоне 2016/2017. година, а имајући у виду праксу и 

других општина у Републици Србији,  до када би се, у складу са тачком а.) овог 

закључка коначно утврдио начин обрачуна утрошка топлотне енергије; 

             г.) да се, у сарадњи са ЈП *ББ ТЕРМ* Бајина Башта,  свим потрошачима 

омогући да за идућу грејну сезону, до 01.7.2016. године, уграде индивидуалне  

мераче топлотне енергије, набавком преко ЈП *ББ ТЕРМ*, које би они отплатили уз 

месечно плаћање грејања. 

             3. О заузетим ставовима и закључцима са овог састанка председник 

Скупштине Милоје Савић даће саопштење за јавност путем средстава јавног 

информисања и на сајту општине Бајина Башта. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                         Милоје Савић, с.р. 

                                                                             


