
 

ЈКП  ТОПЛАНА  БОР       ОБРАЗАЦ : ИРТИ.5  
            Број захтева  ______________  
              Датум подношења  захтева  ______________ 
 

Захтев за извођење радова на термотехничким инсталацијама  
 
 Број коначне сагласности :   __________________ 
         Број пројектне документације : ______________ 

Име и презиме :       ___________________________________________________ 
Бр.личне карте :      __________________________ 

 ЈМБГ: ________________________ 
Адреса становања :  ___________________________________________________ 
Телефон :  ____________________________________ 
Локација објекта : _____________________________________________________ 

         Кратак опис интервенције :  __________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

      _______________________________             ____________________________ 
            Потпис одговорног лица               Потпис подносиоца захтева  
 

 Овај захтев се подноси само уз '' Kоначну енергетску сагласност '' издату од 
стране стручне службе ЈКП Топлана Бор и одговарајућу пројектну 
документацију са тачним описом предвиђених радова и спецификацијом 
(предмером и предрачуном) неопходне опреме и материјала за уградњу. 

 Стручна служба ЈКП Топлана Бор је дужна да у року од 15 дана од дана 
подношења (завођења) захтева, достави писмени одговор подносиоцу захтева 
(инвеститору). 

 Одговор (сагласност) на поднети захтев мора да садржи : услове под којима се 
могу извести предвиђени радови, цену коштања (понуду) комплетних радова 
по описаним позицијама (са и без уграђеног материјала) према спецификацији 
опреме и матерјала из пројектне документације, број извршиоца, датум 
почетка радова, рок за завршетак радова као и неопходне техничке напомене 
везане за преглед, испитивање и пуштање инсталације у пробни рад. 

 Овај одговор (понуда) запечаћен и ковертиран, подносилац захтева по 
добијању писменог обавештења преузима на шалтеру РЈ Топлификација уз 
наплату у износу од 778.80 дин. за физичка и 1557.60 дин. за правна лица. 

 Уколико је подносилац захтева (инвеститор) сагласан са условима из понуде 
неопходно је да са ЈКП Топлана Бор сачини Уговор о извођењу радова којим 
ће бити утврђени сви детаљи из понуде као и начин плаћања изведених 
радова. У том случају уплаћени износ за понуду се враћа подносиоцу, 
одбијањем суме од укупног износа утврђених радова у понуди. 

 Подносилац захтева, радове може (уз сагласност ЈКП Топлана Бор) поверити и 
другим овлашћеним извођачима, стим што му се уплаћени износ за понуду у 
том случају не враћа. 

 По завршетку радова у случају да радове не изводи радна екипа ЈКП Топлана 
Бор, подносилац захтева је дужан да поднесе стручној служби ЈКП Топлана 
Бор '' Захтев за интерни технички пријем термотехничких инсталација '' . 
Технички пријем подразумева преглед, испитивање и пуштање инсталације у 
пробни рад и наплаћује се по норма сату у складу са одлуком Управног одбора 
о плаћању услуга ЈКП Топлана Бор. 

 У случају да подносилац захтева (инвеститор) не поступи по предходним 
тачкама овог захтева ЈКП Топлана Бор ће ове радове сматрати нелегалним и 
против прекршиоца поднети пријаву комуналној инспекцији, која ће у даљем 
поступку предузети законом предвиђене мере из своје надлежности. 


