
 

ЈКП  ТОПЛАНА  БОР                             ОБРАЗАЦ : ИГТ.16 
  
            Број захтева  ______________  
              Датум подношења  захтева  ___________ 
 

 Захтев за испирање грејних тела 
 

Име и презиме :       ___________________________________________________ 
Бр.личне карте :      ________________________ 
ЈМБГ: _______________________ 
Адреса становања :  ___________________________________________________ 
Телефон :  __________________________________ 
Бр.грејних тела за испирање ( бр.чланака) :  ___________________________ 
Заказано време испирања ( дан, сати ) :        ___________________________ 
 
   _______________________________    _______________________________ 
       Потпис одговорног лица          Потпис подносиоца захтева  
 
   
Ценовник услуга:  
 
 Алуминијумски радијатори :      16,80 дин/чланку + ПДВ 20% 
 Ливени радијатори  :           18,70 дин/чланку + ПДВ 20% 
 Панелни радијатори :         252,00 дин/метру дужном + ПДВ 20% 
 Норма сат једног извршиоца:  864,00 дин/час са урачунатим ПДВ – ом  
 Допуна система водом:            128,64 дин/м3 са урачунатим ПДВ – ом  
 
Напомена : 
 
 У цену услуга урачуната је демонтажа, испирање и монтажа радијатора 
 У цену услуга није урачуната евентуална замена (уградња) радијаторских 

вентила услед неисправности, као и трошкови пражњења и допуна мреже из 
система 

 Ове услуге наплаћују се посебно према ценовнику пружања услуга            
ЈКП Топланa Бор 

 
   У цену није урачунат материјал за уградњу (вентили, славинице, одзраке 

итд.) 
 

    Власник стана дужан је да обезбеди неометан приступ грејним телима и 
место за испирање (купатило, WC) 

    Уколико се испирање врши у кади власник је дужан да обезбеди дрвене 
подметаче како не би дошло до оштећења емајла. 

    Уколико власник стана у заказано време не буде присутан на лицу места 
дужан је да ЈКП Топлана Бор надокнади трошкове изласка екипа на терен у 
вредности од 864,00 дин. 

    О свакој промени заказаног термина за испирање грејних тела власни стана 
(подносилац захтева) дужан је да обавести стручну службу ЈКП Топлана Бор 
један дан раније на тел. 426-398 и поднесе нови захтев за испирање грејних 
тела. 

    ЈКП Топлана Бор се обавезује да о евентуалној промени заказаног термина 
испирања благовремено (дан раније) обавести власника стана односно 
подносиоца захтева. 


