
 

ЈКП  ТОПЛАНА  БОР       ОБРАЗАЦ : ПЕСР.2  
            

      Број захтева  ______________  
              Датум подношења  захтева  ______________ 
 
 
 

Захтев за издавање претходне енергетске сагласности за 
реконструкцију термотехничких инсталација 

 
 

 Име и презиме :       ___________________________________________________ 
Бр.личне карте :      __________________________ 
ЈМБГ: _______________________ 
Адреса становања :  ___________________________________________________ 
Телефон :  ____________________________________ 
Локација места (објекта) реконструкције :  ____________________________ 
Врста реконструкције (кратак опис) :  _________________________________ 

          ________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________ 
             

          __________________________             ____________________________ 
            Потпис одговорног лица               Потпис подносиоца захтева  
 
 
 

 Без сагласности ЈКП Топлана Бор нису дозвољене никакве интервенције на 
инсталацијама вреловодног развода, топлотним подстаницама, кућним 
инсталацијама грејања, инсталацијама за топлу потрошну воду, нити уградња 
било каквих уређаја који ремете утврђене режиме дистрибуције топлотне 
енергије (пумпе, бојлери итд.),  

 Овом сагласношћу обухваћене су све врсте  интервенција на термотехничким 
инсталацијама за које стручна служба ЈКП Топлана Бор утврди да угрожавају 
термоенергетску стабилност објекта (просторије) и остале кориснике повезане 
на заједнички систем дистрибуције топлотне енергије. За ове радове 
неопходна је израда одговарајуће техничке документације и прибављање свих 
сагласности и дозвола од стране надлежних општинских органа. 

 Претходну енергетску сагласност на захтев инвеститора (подносиоца захтева) 
издаје струча служба ЈКП Топлана Бор и иста садржи све потребне техничке 
услове и упуства за израду потребне пројектне документације. 

 Струча служба ЈКП Топлана Бор је дужна да на основу овог захтева издa (или 
не изда) претходну енергетску сагласност у року од 8 дана од дана подношења 
(завођења) захтева. У случају неиздавања претходне сагласности ЈКП Топлана 
Бор је дужна да у писаној форми да образложење одбијања захтева. 

 Издавање предходне енергетске сагласности наплаћује се при преузимању на 
шалтеру РЈ Топлификација у износу од 448.40 дин. за физичка и 896.90 дин. 
за правна лица, са утачунатим ПДВ - ом 20%. 

 По добијању претходне енергетске сагласности инвеститор (подносилац 
захтева) може приступити изради пројектне документације према издатим 
техничким условима и важећим прописима. За урађени пројекат по 
предходној енергетској сагласности инвеститор је дужан да у даљем поступку 
поднесе стручној служби ЈКП Топлана Бор '' Захтев за издавање коначне 
енергетске сагласности за реконструкцију термотехничких инсталација '' и 
достави два примерка пројектне документације од којих један примерак 
остаје архиви ЈКП Топлана Бор а други се оверен враћа подносиоцу захтева. 


