
            

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИКСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИКСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИКСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК    

ГРАДА  ВАЉЕВАГРАДА  ВАЉЕВАГРАДА  ВАЉЕВАГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХIII    БРОЈ  13 
 

31.   октобар    2012. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

192. На основу члана 27. Закона о јавним предузећима 

и обављању делатности од општег интереса («Сл. 

гласник РС» број 25/00, 25/02 ,107/05 и 108/05), члана 

28. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник 

РС» број 88/11) , члана 1. Одлуке о давању 

сагласности на цене комуналних производа и 

комуналних услуга («Сл. гласник општине Ваљево 

број 3/98, 10/04 и 15/05 и 4/07), члана 31. и 32. 

Тарифног система за обрачун испоручене топлотне 

енергије и извршених услуга («Сл. гласник града 

Ваљева број 20/08 и 4/11), Градоначелник града 

Ваљева, дана 31.10.2012. године донео је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора 
ЈКП «Топлана-Ваљево» Ваљево бр.3687 од 

25.10.2012. године о усвајању цене за испоручену 

топлотну енергију: 

l   ЗА ОБРАЧУН ПО ПОТРОШЊИ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

А -  ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО ЦЕНЕ 

VCp - цена за испоручену топлотну енергију 

-   I    тарифна група . . . .  VcopI =           4.92  

дин./kwh 

-   II   тарифна група . . . .  VcopII =         7.38 

 дин./kwh 

-    III
  
тарифна група . . . .  VcopIII =        6.40 

 дин./kwh 

-    IV тарифна група . . . . .Vcop IV=        7.38  

дин./kwh 

Б - ФИКСНИ ДЕО ЦЕНЕ  

FC - цена за прикључну снагу 

FC =. . . . . . . . . . . . .. . . .                    201.81  дин./kwh 

ll  ЗА ОБРАЧУН ПО м2 (ПАУШАЛНО) 

За објекте који немају уграђене мераче 

топлотне енергије у котларницама и предајним 

подстаницама, изворна цена за испоруку 

топлотне енергије износи: 

-   I  тарифна група . . . . . . . . . . . . . .     85.92 дин./м
2 
 

-   II тарифна група . . . . . . . . . . . .. .    128.88 дин./м
2 

-  III
 
тарифна група . . . . . . . . . . . . .     111.70 дин./м

2
 

-  IV тарифна група . . . . . . . . . . ..  .    128.88  дин./м2  

lll  ЗА ОБРАЧУН ПО м
2
 (ПАУШАЛНО- УГАЉ) 

-   I  тарифна група . . . . . . . . . . . . . .     82.45 дин./м
2 
 

-   II тарифна група . . . . . . . . . . . .. .    123.68 дин./м
2
 

 

2. Одобрене цене из Ценовника услуга ЈКП 

«Топлана Ваљево» су без ПДВ-а,  који ће се у 

складу са Законом о ПДВ («Сл. гласник РС» бр. 

84/04,  86/04 и 93/12) и Правилником о 

утврђивању добара и услуга чији се промет 

опорезује по посебној стопи ПДВ («Сл. гласник 

РС» бр. 108/04 и 95/12) посебно обрачунавати и 

приказивати.
 

3. Цене из тачке 1. овог решења примењиваће се 

01.11.2012.године. 

4. Ово Решење доставити Министарству спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација и 

Министарству регионалног развоја и локалне 

самоуправе и ЈКП «Топлана-Ваљево», Ваљево. 

5. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 38-20 /12-02 
Станко Терзић,с.р. 
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ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"  

Обилазни пут бб  

В а љ е в о  

Број: 3687  

Датум:  25.10.2012. године  

 

На основу члана 35. став 1. тачка 17 Статута ЈКП "Топлана-Ваљево", Управни одбор 

предузећа је на својој IX седници одржаној 25.10.2012. године донео 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању цена за испоручену топлотну енергију 

по Уредби Владе Републике Србије: 

 

I   ЗА ОБРАЧУН  ПО  ПОТРОШЊИ ТОПЛОТНЕ  ЕНЕРГИЈЕ 

 

А/ ВАРИЈАБИЛНИ  ДЕО  ЦЕНЕ - МАЗУТ     

 VCp - цена за испоручену топлотну енергију    

 I Тарифна група  ---------------------- VcpI = 4,92 Дин./кWh   

  - стамбени простор     

 II Тарифна група ----------------------- VcpII = 7,38 Дин./кWh   

  - пословни простор     

 III Тарифна група ---------------------- VcpIII = 6,40 Дин./кWh   

  - повлашћен простор     
 IV Тарифна група ---------------------- VcpIV = 7,38 Дин./кWh   

 

 -

  

пословни простор (републичке установе за 

социјално осигурање) 
    

 

        

      Цене су без ПДВ 
       

Б/ ФИКСНИ   ДЕО  ЦЕНЕ      

 FC - цена за прикључну снагу    

 FC = ------------ 201,81 Дин./кW • mesec    

        

II    ЗА ОБРАЧУН  ПО m
2
 (ПАУШАЛНО – МАЗУТ) 

 

 За објекте који немају уграђене мераче топлотне енергије у котларницама и 

предајним подстаницама, цене за испоручену топлотну енергију износи : 

 I Тарифна група ------------------- 85,92 Дин./m
2
    

 II Тарифна група ------------------- 128,88 Дин./m
2
    

 III Тарифна група ------------------- 111,70 Дин./m
2
    

 IV Тарифна група ------------------- 128,88 Дин./m
2
    

     

    Цене су без ПДВ 

     

III  ЗА ОБРАЧУН  ПО m
2
 (ПАУШАЛНО – УГАЉ) 

  

 I Тарифна група ------------------- 82,45 Дин./m
2
    

 II Тарифна група ------------------- 123,68 Дин./m
2
    

Нове цене се примењују по решењу надлежног органа локалне самоуправе, а предлог је да 
то буде новембар месец 2012. године, тј. рачуни који ће бити испостављени корисницима 

под 30.11.2012. године. 

 

 

 

 

ЈКП "Топлана-Ваљево" 

 Председник Управног одбора,  

 Дипл. инж. орг. Саша Ристивојевић,с.р. 
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193.На основу члана 28. Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС» број 88/11) ,чл.14. 

став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима («Сл. 

гласник града Ваљева» број 1/2011 - пречишћен 

текст и бр.14/11) и члана 1. Одлуке о давању 

сагласности на цене комуналних производа и 

комуналних услуга («Сл. гласник општине Ваљево» 

број 3/98, 10/04, 15/05 и 4/07), Градоначелник града 

Ваљева дана 31.10.2012. године, донео је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП» Видрак» Ваљево на 

цене из ценовника о висини накнаде за 
паркирање којe је усвојио Управни одбор ЈКП 

«Видрак» Ваљево Одлуком број 01-6601/2-12 oд 

28.09. 2012. године. 

2. Цене из тачке 1. овог Решења примењиваће се од 

01.11. 2012. године. 

3. Саставни део овог решења је ценовник о висини 

накнаде за паркирање. 

4. Ово Решење са ценовником, доставити 

Министарству спољне и унутрашње трговине и 

телекомуникација, Министарству регионалног 

развоја и локалне самоуправе и ЈКП «Видрак» 

Ваљево. 

5. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:38-17/12-02 
Станко Терзић,с.р. 

 

 

 

ЈКП «ВИДРАК» ВАЉЕВО 

Број: 01- 6601/2 – 12 

У Ваљеву, 28.09.2012. год. 

 На основу чл. 14. став 3 Одлуке о јавним паркиралиштима Града Ваљева (Сл. гласник Града Ваљева 

бр.1/2011-пречишћен текст)  и чл. 32. Статута ЈКП «Видрак» Ваљево, Управни одбор предузећа на седници 

одржаној дана 28.09.2012. године донео је 

 

ОДЛУКУ О ВИСИНИ НАКНАДЕ 

 

ЗА ПАРКИРАЊЕ 

 

Ред. бр. Услуга Јед.мере 
Стара цена Нова цена % 

пов. без ПДВ са ПДВ без ПДВ са ПДВ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 I  ЗОНА (ЦРВЕНА ЗОНА)         

1. 
накнада за паркирање – сатна 

(куповином карте или 

електронским путем) 

 дин /часу  29,67 35,00 30,00 36,00 1.1 

2. 
накнада за паркирање –

двосатна (куповином карте) 

дин / 2 

часа  
59,34 70,00 60,00 72,00 1,1 

3. 
накнада за резервисани 

паркинг у  I зони паркирања – 

правна лица  

дин /  

парк. м. 
5.932,20 7.000,00 5.931,67 7.118,00 - 

4. 

Посебна цена паркирања за 

коришћење паркиралишта 

супротно одредбама одлуке за 

време у коме се врши наплата 

паркирања 

дин / 

парк. 

место 

месечно 

847,46 1.000,00 833,33 1.000,00 - 

 II  ЗОНА (ПЛАВА ЗОНА)       

1. 
накнада за паркирање – сатна 
(куповином карте 

илиелектронским путем) 

дин /часу 18,65 22,00 19,17 23,00 2,8 

2. 
накнада за паркирање –

двосатна (куповином карте) 

дин / 2 

часа 
37,30 44,00 38,33 46,00 2,8 

3. 

дневна накнада за паркирање 

за II зону паркирања 

(куповином карте или 

електронским плаћањем) 

дин /  

парк. м. 
84,75 100,00 85,00 102,00 0,3 

4. 
претплатна паркинг карта – 

правна лица 
дин/мес. 1.271,19 1.500,00 1.270,83 1.525,00 - 
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5. 
претплатна паркинг карта – 

физичка лица 
дин/мес. 1.016,95 1.200,00 1.016,67 1.220,00 - 

6. 
накнада за резервисано 

паркинг место у II зони 

паркирања – правна лица 

дин / 

парк. 

место 

месечно 

5.084,75 6.000,00 5.083,33 6.100,00 - 

7. станарска паркинг карта дин/ мес. 254,24 300,00 250,00 300,00 - 

8. 

Посебна цена паркирања за 

коришћење паркиралишта 

супротно одредбама одлуке за 

време у коме се врши наплата 

паркирања 

дин / 

парк. 

место 

месечно 

847,46 1.000,00 833,33 1.000,00 - 

9. 

универзална паркинг карта 

правна лица-у обе зоне 

неограничено 

дин/ мес. 4.237,29 5.000,00 4.237,50 5.085,00 - 

 

Председник Управног одбора 

Богдан Јеремић,с.р. 

 

 

 

194. На основу члана 36.став 5 Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС» број 88/11) и члана 

14. став 2 Одлуке о јавним паркиралиштима («Сл. 

гласник града Ваљева» број 1/2011; 14/2011), 

Градоначелник града Ваљева дана 31.10.2012. године,  

донео је  

 

РЕШЕЊЕ 

I.УТВРЂУЈУ  СЕ трошкови уклањања возила и то : 

 

1. Трошкови поступка: 

-покушај уклањања путничког возила    975,00 

- покушај уклањањa комби возила, џипа 1.300,00 

 

 

 

 

 

 

2. одношење возила 

-уклањање путничког возила  2.929,17 

-уклањање комби возила, џипа  3.905,00 

 

3. лежарина 

-накнада за чување уклоњених возила-лежарина 

        486,67 

 

II.Ово решење је ће се примењивати од 1.11.2012 

године 
 

III.Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:38-22/12-02 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

____________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

Број акта 

 

Назив акта 

 

Страна 

   

192. Решење о давању сагласности на одлуку УО ЈКП «Топлана-Ваљево» о 

усвајању цене за испоручену топлотну енергију 

     1 

193. Решење о давању сагласности на одлуку УО ЈКП «Видрак»-Ваљево» на 
цене из ценовника о висине накнаде за паркирање 

     3 

194. Решење о утврђивању трошкова уклањања возила      4 
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