
 

ЈКП  ТОПЛАНА  БОР ОБРАЗАЦ : КЕСП.3  
            

      Број захтева  ______________  
              Датум подношења  захтева  ______________ 
 

Захтев за издавање коначне енергетске сагласности за 
прикључење на топлификациони систем града 

 

 Број претходне сагласности :   ____________________ 
 Број пројектне документације :  __________________ 

Име и презиме :       ___________________________________________________ 
Бр.личне карте :      __________________________ 
ЈМБГ: _____________________ 
Адреса становања :  ___________________________________________________ 
Телефон :  ____________________________________ 
Локација објекта који се прикључује :  ________________________________ 
 

      _______________________________             ____________________________ 
            Потпис одговорног лица               Потпис подносиоца захтева  
 

 За добијање коначне енергетске сагласности власник објекта (инвеститор) је 
дужан да уз захтев стручној служби ЈКП Топланa Бор достави 2 примерка 
пројектне документације урађене према одобреној претходној енергетској 
сагласности. Након прегледа један примерак остаје ЈКП Топлана Бор а други се 
оверен враћа подносиоцу захтева при преузимању коначне енергетске 
сагласности. 

 Коначна енергетска сагласност поред техничких података мора да садржи 
изјаву о усаглашености пројектне документације са претходном енергетском 
сагласношћу као и рок важности енергетске сагласности. 

 ЈКП Топлана Бор је дужна да изда коначну енергетску сагласност уколико су 
испуњени услови за издавање, односно донесе решење о одбијању захтева са 
образложењем уколико то није случај, у року од 8 дана од дана подношења 
захтева. Подносилац захтева има право жалбе на решење у року од 15 дана од 
дана пријема истог. 

 Подносилац захтева коначну енергетску сагласност и оверени примерак 
пројектне документације преузима на шалтеру РЈ Топлификација, по добијању 
писменог обавештења.  

 Подносилац захтева са радовима утврђеним пројектном документацијом може 
одпочети тек након преузимања коначне енергетске сагласности и осталих 
дозвола и сагласности од стране надлежних општинских органа. Уколико се 
прикључење врши на већ изграђеним инсталацијама објекта инвеститор 
(подносилац захтева) је дужан да прибави и сагласност власника инсталације. 

 ЈКП Топлана Бор је дужна да о свом трошку уради прикључак и угради 
прекидне вентиле на утврђеном прикључном месту. Прикључење се врши ван 
грејне сезоне или у сезони када се за то створе одговарајући услови. 

 Инвенститор може радове на уградњи термотехничких инсталација поверити 
ЈКП Топлана Бор за шта је неопходно поднети '' Захтев за извођење радова на 
термотехничким инсталацијама '' или другим овлашћеним организацијама , при 
чему је дужан да по завршетку радова ЈКП Топлана Бор поднесе '' Захтев за 
интерни технички пријем термотехничких инсталацијама '' и доказ о извршеној 
уплати прикључне таксе. 

 Износ прикључне тачке утврђује ЈКП Топлана Бор у зависности од категорије 
корисника и уз сагласност извршног одбора СО Бор. 

 Уколико подносилац захтева не поступи по предходним тачкама, ЈКП Топлана 
Бор ће радове сматрати нелегалним и поднети против прекршиоца пријаву 
комуналној инспекцији која ће у даљем поступку предузети предвиђене 
законске мере из своје надлежности. 


