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На основу члaна 59. став 1. тачка 2.
Статута Општине Рума (“Службени лист општина
Срема”, бр. 6/2009, 32/12 и 28/14) и члана 8.
Одлуке о јавном превозу путника на територији
општине Рума (“Службени лист општина Срема”,
број 29/16), Општинско веће општине Рума, на
седници одржаној 30. ceптeмбpa 2016. године,
донело је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИНИЈА У ЈАВНОМ
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ РУМА
Члан 1.
Овом одлуком одређују се линије у јавном
градском и приградском саобраћају на територији општине Рума.
Члан 2.
Линије у јавном градском саобраћају су
следеће:
Линија 1 - Клуз - Окретница код железничке станице
(саобраћа поред Техничке школе и кроз
Центар).
Члан 3.
Линије у јавном приградском саобраћају
су следеће:
Линија 1 - Рума - Кленак
(саобраћа
кроз
насељена
места
Буђановци, Никинци и Платичево);
Линија 2 - Рума – Грабовци
(саобраћа поред насеља Фишеров салаш
и кроз насељена места Хртковци, Платичево и
Витојевци);
Линија 3 - Рума – Добринци

(саобраћа
кроз
насељено
место
Краљевци);
Линија 4 - Рума - Доњи Петровци
(саобраћа кроз насељена места Мали
Радинци, Жарковац и Путинци);
Линија 5 - Рума – Стејановци
Линија 6 - Рума – Стејановци
(саобраћа
кроз
насељено
место
Павловци)
Линија 7 - Рума – Ерем
(саобраћа кроз насељено место Вогањ).
Члан 4.
Линије у јавном градском и пригрдском
саобраћају из чланова 2. и 3. ове одлуке ће бити
саставни део документације у поступку поверавања обављања градског и приградског превоза
путника на територији општрине Рума, а у складу
са Законом и Одлуком.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о утврђивању линија у јавном
градском и приградском саобраћају на територији општине Рума посл. бр. 06-93-3/2010-II од
30.09.2010. године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”.
Op{tinsko ve}e op{tine Ruma
Broj: 06-76-2/2016-II
30. septembra 2016. godine
Ruma
Predsednik
Sla|an Man~i}, s.r.
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Линија 3 - Рума - Добринци
110
120
Краљевци
100
Добринци
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На основу члaна 59. став 1. тачка 2.
Статута Општине Рума (“Службени лист општина
Срема”, бр. 6/2009, 32/12 и 28/14) и члана 28.
Одлуке о јавном превозу путника на територији
општине Рума (“Службени лист општина Срема”,
број 29/16), Општинско веће општине Рума, на
седници одржаној 30. ceптeмбpa 2016. године,
донело је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ТАРИФА И ЦЕНА
ВОЗНИХ КАРАТА ЗА ПРЕВОЗ НА
ЛИНИЈАМА У ЈАВНОМ ГРАДСКОМ И
ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА
Члан 1.
Овом одлуком одређују се врста тарифног
система и цене возних карата за превоз на линијама
у јавном градском и приградском саобраћају на
територији општине Рума.
Члан 2.
У јавном градском и приградском саобраћају на територији општине Рума примењује
се релацијски тарифни систем.
Члан 3.
Цене возних карата за превоз на
линијама у јавном градском саобраћају износе:
Линија 1 - Клуз - Окретница код железничке
станице
Клуз
50
50
50
Техничка школа
50
50
Центар
50
Окретница код железничке станице
Члан 4.
Цене возних карата за превоз на Линијама у јавном приградском саобраћају износе:
Рума

Рума

Линија 1 - Рума - Кленак
120
210
210
Буђановци
95
150
Никинци
110
Платичево

230
200
150
110
Кленак

Линија 2 - Рума - Грабовци
120
200
210
220
Фишер
160
160
180
Хртковци 110
150
Платичево
95
Витојевци

230
200
160
110
95
Грабовци

Рума

Рума
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Линија 4 - Рума - Доњи Петровци
110
110
120
150
Мали Радинци
95
110
120
Жарковац
95
110
Путинци 95
Доњи
Петровци
Линија 5 - Рума - Стејановци
Рума
120
Стејановци
Линија 6 - Рума - Стејановци
Рума
110
120
Павловци
110
Стејановци
Рума

Линија 7 - Рума - Ерем
60
Вогањ

120
110
Ерем

Члан 5.
Цена возне карте за превоз између два
или више аутобуских стајалишта у оквиру
једног насељеног места износи 50 динара.
Члан 6.
Цена доплатне карте у градском и приградском превозу путника на територији општине
Рума износи 2000 динара.
Члан 7.
Цене возних карата за превоз на линијама
у јавном градском и пригрдском саобраћају из
чланова 3. и 4. ове одлуке ће бити саставни део
документације у поступку поверавања обављања
градског и приградског превоза путника на територији општрине Рума, а у складу са Законом и
Одлуком.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”.
Op{tinsko ve}e op{tine Ruma
Broj: 06-76-2/2016-II
30. septembra 2016. godine
Ruma
Predsednik
Sla|an Man~i}, s.r.
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На основу члaна 59. став 1. тачка 2.
Статута Општине Рума (“Службени лист општина
Срема”, бр. 6/2009, 32/12 и 28/14) и члана 26.
Одлуке о јавном превозу путника на територији
општине Рума (“Службени лист општина Срема”,
број 29/16), Општинско веће општине Рума, на
седници одржаној 30. ceптeмбpa 2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ
СТАЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ РУМА
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- Индустријска 94

код "Клуза"

- Индустријска бб

код "Сумена"

- Орловићева 8

код кула

- Орловићева 43

код Дома здравља

- Орловићева 46

иза фабрике "Фрушка гора"

II ЗА ПРЕВОЗ У ЈАВНОМ ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ ОДРЕЂУЈУ СЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА:
- Окретница код железничке станице Рума

Члан 1.
Овим Решењем одређују се aутобуска
стајалишта у градском и приградском саобраћају
на територији општине Рума.

- Главна улица

код католичке цркве

- Главна улица

код споменика

- Орловићева 8

код кула

- Железничка 14

код "Агроруме"

Члан 2.
Аутобуским стајалиштем сматра се уређен простор поред коловоза, односно означен
простор на коловозу, на којем се заустављају
аутобуси ради укрцавања и искрцавања
путника.
Члан 3.
На територији општине Рума одређују
се следећа аутобуска стајалишта:

- Павловачка

код "Геронтолошког центра"

- Главна 71

код ОШ "Вељко Дугошевић"

- Вука Караџића

код грађаре "Матић"

- Тивол 43

Тивол

- Риков млин

код мешаоне хране

- Вука Караџића 64

код Техничке школе

- Краљевачка

код ОШ "I. L. Рибар"

I ЗА ПРЕВОЗ У ЈАВНОМ ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ ОДРЕЂУЈУ СЕ АУТОБУСКА
СТАЈАЛИШТА:

- Главна

код крста

- Индустријска 94

код "Клуза"

- Орловићева 44

иза фабрике "Фрушка гора“

- Окретница код железничке станице Рума
- Железничка 161

код "Уљарице"

МАЛИ РАДИНЦИ

- Железничка 65

Код Пинкијеве улице

- Румска 2

- Главна улица

код споменика

- Главна 71

код ОШ “Вељко Дугошевић”

ЖАРКОВАЦ

- Вука Караџића

код грађаре "Матић"

- Румска 41

- Тивол 43

Тивол

- Риков млин

код мешаоне хране

ПУТИНЦИ

- Вука Караџића 64

код Техничке школе

- Румска 41

раскрсница

- Румска 4

центар (код поште)
код школе

- Главна улица 4

центар

раскрсница

- Главна улица 90

код дечјег вртића

- Кнез Михајлова 78

- Железничка 14

код "Агроруме"

- Кнез Михајлова 170 железничка станица

- Железничка 76

код Игрића

- Железничка 160

код Чуче

ДОЊИ ПЕТРОВЦИ

- Главна улица

код Католичке цркве

- Станка Закића 2

- Главна

код крста

- Главна

код "ИГМ" Рума

ПАВЛОВЦИ

центар
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центар
ПЛАТИЧЕВО
- Железничка 115

СТЕЈАНОВЦИ
- Миканова 43

на улазу у село

- Вука Караџића 1

центар

- Фрушкогорска

центар

- 23. Октобар 1

центар

БУЂАНОВЦИ

ХРТКОВЦИ

- I. L. Рибара 71

на улазу у селу

-Владимира Назора 17 код пилане

- I. L. Рибара

центар

- центар

- Главна 34

код задруге

- Криваја

код католичке цркве

НИКИНЦИ

ВОГАЊ

- Железничка 46

код млина

- Б. Радичевића 1

центар

- Румска 83

на улазу у село

- Румска 3

код поште

ЕРЕМ

- Митровачка 45

код котобање

- Ерем

КРАЉЕВЦИ

центар

ФИШЕРОВ САЛАШ

- Румска 85

код "Ратара"

- Ослободилачка

центар

- Румска 3

код цркве

- Румска 96

код "Ратара"

ДОБРИНЦИ
- Румска 80

код економије

- Борковачка 2

центар

- Румска 3

центар

КЛЕНАК
- Вука Караџића 1

раскрсница

- 23. Октобар 1

центар

- D. Ракетића 1

мало раскршће

- Гробљанска

код гробља

ГРАБОВЦИ
- Гробљанска 1

на улазу у село

- Главна 46

центар

Фишеров салаш

раскрсница

III ОДРЕЂУЈУ СЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА КОЈА МОГУ ДА СЕ КОРИСТЕ КАО
СТАЈАЛИШТА
У
МЕЂУМЕСНОМ
ПРЕВОЗУ:
- Окретница код железничке станице Рума
- Главна улица

код католичке цркве-центар

- Главна улица

код споменика - центар

- Орловићева 8

код кула

- Железничка 14

код "Агроруме"

- Павловачка

код "Геронтолошког центра"

- Риков млин

код мешаоне хране

ЖАРКОВАЦ
- Румска 41

раскрсница

ПУТИНЦИ
- Румска 4(1)

центар (код поште)

СТЕЈАНОВЦИ

ВИТОЈЕВЦИ
- D. Обрадовића 3

центар

- D. Обрадовића

раскрсница на улазу у село

- Фрушкогорска 1
БУЂАНОВЦИ

центар
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центар

ВОГАЊ
- Румска 3

код поште

КРАЉЕВЦИ
- Ослободилачка 1

центар

- Румска 3

код цркве

ДОБРИНЦИ
- Борковачка 2

центар

центар

ВИТОЈЕВЦИ
- D. Обрадовића 3

центар

ПЛАТИЧЕВО
- Железничка 115
- Вука Караџића 1

центар

ХРТКОВЦИ
центар

код католичке цркве

НИКИНЦИ
- Б. Радичевића 1

центар

ФИШЕРОВ САЛАШ
Фишеров салаш

Члан 6.
Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”.
Op{tinsko ve}e op{tine Ruma
Broj: 06-76-3/2016-II
30. septembra 2016. godine
Ruma
Predsednik
Sla|an Man~i}, s.r.
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ГРАБОВЦИ
- Главна 46

стајалишта на територији општине Рума, број
06-80-1/2014-II од 30. априла 2014. године.

центар

КЛЕНАК
- 23. Октобар 1
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Члан 4.
Стајалишта у јавном градском и пригрдском саобраћају из члана 3. овог Решења ће
бити саставни део документације у поступку
поверавања обављања градског и приградског
превоза путника на територији општрине Рума, а у
складу са Законом и Одлуком.
Члан 5.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о одређивању аутобуских

На основу члана 12. став 12. Закона о
инспекцијском надзору (“Службени гласник
РС”, број 36/15) и члaна 59. Статута Општине
Рума (“Службени лист општина Срема”, бр.
6/2009, 32/12 и 28/14), Општинско веће општине
Рума, на седници одржаној 30. ceптeмбpa 2016.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ
НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ РУМА
1. Овим Решењем образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рума (у
даљем тексту: Комисија).
2. Утврђује се да инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности општине
Рума врше:
- Комунална инспекција - у саставу Одељења
за инспекцијске послове Oпштинске управе
општине Рума,
- Саобраћајна инспекција - у саставу Одељења
за инспекцијске послове Oпштинске управе
општине Рума,
- Инспекција канцеларијске, одн. теренске
контроле, одн. наплате - у саставу Одељења за
локалне јавне приходе Oпштинске управе
општине Рума,
- Буџетски инспектор - самостални извршилац
у оквиру Oпштинске управе општине Рума.
3. Послови и задаци Комисије јесу:
1) да разматра и даје мишљење на предлоге
планова инспекцијског надзора, које достављају
инспекције;
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2) да прати достигнути ниво координације
инспекција, иницира мере, утврђује смернице и
даје упутства у циљу унапређења координације
инспекција и делотворности инспекцијског надзора, и прати њихову реализацију, а нарочито:
- за усклађивање планова инспекцијског надзора
и рада инспекција,
- за размену информација у вршењу инспекцијског надзора,
- за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о раду
инспекција,
- за развој информационог система у циљу
ефикасног вршења инспекцијског надзора;
3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука
и предлоге других прописа којима се уређују
питања инспекцијског надзора;
4)
да
разматра
мишљења,
директиве,
методолошке материјале и приручнике за рад
инспекције, анализира праксу инспекцијског
надзора и заузима ставове у циљу уједначавања
поступања инспекције у истим или сличним
ситуацијама према свим надзираним субјектима,
и објављује те ставове;
5) да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним
усавршавањем инспектора, као и утврђивању
програма стручног усавршавања инспектора, и
подноси иницијативе надлежним органима који
се односе на финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика стручног
усавршавања инспектора;
6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и допуна;
7) да се стара да се на службеној интернет страници општине Рума објављују прописи, акти и
документи који се односе на инспекцијски
надзор;
8) да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг инспекција
у надлежности општине Рума, најкасније у року
од седам радних дана;
9) да, у складу са потребом, подноси извештаје
Општинском већу општине Рума и Скупштини
општине Рума и даје предлоге за предузимање
мера из њихове надлежности;
10) да се стара да се на службеној интернет
страници општине Рума објављују информације
о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и о њиховим руководиоцима;
11) да предузима одговарајуће активности у
вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад
инспекције који је незадовољан одлуком о
притужби;
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12) да разматра извештај о раду унутрашње
контроле инспекције;
13) да обавља друге послове и задатке утврђене
овим решењем.
4. Комисију чини 10 чланова и заменика
чланова, и то председник, заменик председника
и 8 осталих чланова и заменика чланова из реда
руководилаца инспекција.
Председник Комисије руководи њеним
радом, усклађује рад чланова и сазива и води
седнице Комисије.
Председника Комисије за време његове
одсутности или спречености замењује заменик
председника Комисије.
5. У Комисију се именују:
за председника:
Слађан Манчић, председник општине Рума;
за заменика председника:
Душан Љубишић, начелник Oпштинске управе
општине Рума;
за чланове:
Небојша Стојичић, шеф Одељења за инспекцијске послове Oпштинске управе општине
Рума;
Стојша Јовановић, саобраћајни инспектор;
Милева Ковачевић, шефица Одељења за локалне јавне приходе Oпштинске управе општине Рума;
Душан Бараћ, буџетски инспектор;
за заменике чланова:
Слободан Пејичић, представник Одељења за
инспекцијске послове Oпштинске управе
општине Рума;
Мирослава Паунић, саобраћајни инспектор;
Станислава Летић, представник Одељења за
локалне јавне приходе Oпштинске управе
општине Рума;
Светлана Ивошевић, представник Одељења за
финансије, привреду и пољопривреду Oпштинске управе општине Рума;
6. Инспекције су дужне да се придржавају
смерница и упутстава из тачке 3. став 2) овог
решења.
Члан Комисије који није сагласан са
овим смерницама и упутствима може да поднесе
предлог Општинском већу општине Рума,
односно Скупштини општине Рума да заузму
став поводом овог питања, односно предузму
мере и радње из свог делокруга.
Послове из тачке 3. став 2) подстав (4)
овог решења Комисија обавља у сарадњи са
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Општинском управом општине Рума - група за
информациони систем и бирачки списак у циљу
ефикасног вршења инспекцијског надзора.
7. Стручно-техничке и административне послове за Комисију обавља Одељење за инспекцијске послове.
8. У оквиру Комисије образују се радне групе и
стручни тимови за одређену област, односно
одређена питања инспекцијског надзора.
Радном групом, односно стручним
тимом руководи члан Комисије, а у раду радне
групе, односно стручног тима могу учествовати
представници инспекција које немају чланове у
саставу Комисије, јавних предузећа и установа
чији је оснивач општина Рума, удружења, комора и других асоцијација, научних и образовних
установа, као и других организација чији је рад
повезан са системом и пословима инспекцијског
надзора у општини Рума.
9. Комисија је овлашћена да захтева податке,
обавештења, исправе и извештаје који су јој
потребни за обављање њених послова и задатака
од надлежних органа и ималаца јавних
овлашћења.
10. Комисија доноси Пословник о свом раду.
11. Комисија усклађује инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности са
повереним пословима инспекцијског надзора из
надлежности општина Рума, обезбеђивањем
координације и међусобне сарадње инспекција
општина Рума у утврђивању планова инспекцијског надзора и рада инспекција и сарадње у

Broj 30 Strana 1253

поступку вршења самосталног или заједничког
инспекцијског надзора.
Сарадња између инспекција из става 1.
ове тачке остварује се у складу са облицима
сарадње утврђеним законом и другим прописима којима се уређују државна управа и локална самоуправа, Законом о инспекцијском надзору и посебним законима, и нарочито обухвата
међусобно обавештавање, размену информација, пружање помоћи и заједничке мере и
радње од значаја за инспекцијски надзор, као и
друге начине унапређења делотворности инспекцијског надзора у надлежности општине Рума.
У оквиру свог делокруга, у складу са
одлуком којом се уређује Општинска управа,
Одељење за инспекцијске послове усклађује
инспекцијски надзор над пословима из изворне
надлежности са повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности општина Рума.
12. Комисија подноси Скупштини редовне
извештаје о раду најмање сваких 90 дана, као и
ванредне извештаје по потреби, и редовно их
објављује на интернет страници.
Комисија подноси Скупштини и годишњи извештај најкасније до 31. јануара текуће
године за претходну годину.
13. Ово решење објавити у “Службеном листу
Општина Срема”.
Op{tinsko ve}e op{tine Ruma
Broj: 06-76-5/2016-II
30. septembra 2016. godine
Ruma
Predsednik
Sla|an Man~i}, s.r.
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На основу члана 363. став 4. Закона о
енергетици (“Службени гласник РС”, броj
145/14), члана 28. став 2. Закона о комуналним
делатностима (“Службени гласник РС”, бр.
88/11, 46/14-одлука УС), члана 64. тачка 10а.
Статута општине Стара Пазова (“Службени
лист општина Срема”, бр. 26/08 и 5/13) и тачке
10.3 Методологије која је саставни део Уредбе о
утврђивању Методологије за одређивање цене
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
(„Службени гласник РС“, број 63/15), а у вези
Закључка Општинског већа општине Стара Пазова број 06-74-4/2016-IV од 30. септембра 2016.
године, Председник општине Стара Пазова, 30.
септембра 2016. године, донео је

захтев и мишљење надлежног Одељења за
привреду Општинске управе општине Стара
Пазова, предложило Председнику општине да
одобри цене топлотне енергије за крајње купце
утврђене Одлуком Надзорног одбора ЈКП
“Топлана Стара Пазова” Стара Пазова број 7911/16 од 08. септембра 2016. године.
Полазећи од напред наведеног, Председник општине Стара Пазова је донео Решење као
у диспозитиву.
Op{tina Stara Pazova
Predsednik op{tine Stara Pazova
Broj: 38-4/2016-II
30. septembra 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
\or|e Radinovi}, s.r.

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ цене топлотне енергије за крајње купце за грејну сезону 2016/2017.
године утврђене Одлуком Надзорног одбора
ЈКП “Топлана Стара Пазова” Стара Пазова број
791-1/16 од 08. септембра 2016. године.
II
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Председника општине Стара
Пазова број 38-8/2015-II од 08. октобра 2015.
године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у “Службеном листу општина Срема”, на интернет страници општине Стара Пазова и интернет страници ЈКП “Топлана
Стара Пазова” Стара Пазова.
Образложење
Јавно комунално предузеће “Топлана
Стара Пазова” Стара Пазова поднело је дана 09.
септембра 2016. године захтев за давање сагласности на цене испоруке топлотне енергије утврђене Одлуком Надзорног одбора, са комплетном документацијом, у складу са Уредбом о
утврђивању Методологије за одређивање цене
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
(„Службени гласник РС“ број 63/15).
Наведени захтев је сагласно одредбама
Закона о комуналним делатностима (“Сл. Гласник РС”, број 88/11, 46/14-одлука УС) објављен
на интернет страници општине Стара Пазова и
на огласној табли Општинске управе.
Општинско веће је на седници одржаној
дана 30. септембра 2016. године разматрајући
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Broj: 791-1/16
Datum: 08. septembra 2016. godine
Stara Pazova
Na osnovu ~lana 26. Statuta Javnog
komunalnog
preduze}a
“Toplana
Stara
Pazova” Stara Pazova, Nadzorni odbor na
sednici odr`anoj 08.09.2016. godine, doneo je:
ODLUKU
o ceni toplotne energije

1. У складу са Одлуком о испоруци топлотне
енергије Скупштине општине Стара Пазова број
011- 20/2015-1 са припадајућим Одлукама о
изменама одлуке о испоруци топлотне енергије
број 011- 37/2015-1 и 011-22/2016-1 и Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег
купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС",
бр. 63/2015) утврђује се цена топлотне енергије
снабдевача Јавног комуналног предузећа
„Топлана Стара Пазова” Стара Пазова, путем
котларница „Парк”, „I централни блок”, и
„Бранка Радичевића 12-14 у Старој Пазови и
котларнице у насељу Бановци-Каблар и то:
ВАРИЈАБИЛНИ ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ
Тарифне
Начин мерења
Тарифни
фрупе (Тг)
елемент
ЕНЕРГИЈА
Тг1-Стам- Заједнички мерач у
6,40
бени простор
топлотној
дин/кWh
подстаници
Тг2 - Посовни
8,00
простор
дин/кWh

Petak, 30. septembar 2016.

SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA

ФИКСНИ ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ
Тарифне
Начин
Тарифни елемент
фрупе (Тг)
мерења ИНСТА- ПОВРЛИСАНА ШИНА
СНАГА
Тг1 – Стам- Податак из 268,88
42,35
бени простор пројектне дин/к\У
дин/тг
Тг2 - Посовни докумен336,10
52,94
тације
простор
дин/кХУ дин/т2
Исказане цене су без ПДВ-а
2. Систем наплате за све кориснике топлотне
енергије који плаћају према стварној потрошњи
у току грејне сезоне је период од 1. октобра
текуће 2016. године закључно са 30. априлом
наредне 2017. године за Тарифни елемент
„ЕНЕРГИЈА”, и 12 (дванаест) месеци, почевши
од октобра текуће 2016. године, за Тарифни
елемент „ПОВРШИНА” или „ИНСТАЛИСАИА
СНАГА”
3. У складу са Тачком 9.4 Методологије за
одређивање цене снабдевања крајњег купца
топлотном енергијом („Сл. гласник РС”, бр.
63/2015) код којих не постоји могућност
обрачуна и наплате по стварној потрошњи, до
успостављања могућности обрачуна по потрошњи, обрачун потрошње топлотне енергије ће се
вршити паушално по т2 грејане површине и
фактурисати сваког месеца током 12 (дванаест)
месеци почевши од октобра текуће 2016.
године.
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4. У складу са Методологијом за одређивање
цене снабдевања крајњег купца топлотном
енергијом („Сл. гласник РС", бр. 63/2015) за
обрачун потрошње топлотне енергије паушално
по т2 грејане површине, утврђује се специфична
годишња потрошња енергије по т2 у износу од
98,34 кWh/m2 годишње
5. На основу Тачке 9.4 Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС”, бр. 63/2015)
утврђује се ценатоплотне енергије паушално по
m2 и то:
- за загревање стамбеног простора у износу од
94,80 дин/m2 без ПДВ-а
- за загревање пословног простора у износу од
118,50 дин/m2 без ПДВ-а
6. Наплата топлотне енергије по ценама из ове
Одлуке обрачунаваће се по добијеној сагласности надлежног органа јединице локалне
самоуправе.
7. Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране надлежног органа.
NADZORNI ODBOR
JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZE]A
“TOPLANA STARA PAZOVA” STARA
PAZOVA
Predsednik Nadzornog odbora
Sini{a Kalik, s.r.
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