
 

ЈКП   ТОПЛАНА  БОР            ОБРАЗАЦ : ИТП.6  
 
            Број захтева  ______________  
              Датум подношења  захтева  ______________ 
 

Захтев за интерни технички пријем 
 термотехничких инсталација  

 
 
 

 Број коначне  енергетске сагласности :   ______________________________ 
         Име и презиме :       ___________________________________________________ 

Бр.личне карте :      __________________________ 
ЈМБГ: ___________________________ 
Адреса становања :  ___________________________________________________ 
Телефон :  ____________________________________ 
Локација објекта : _____________________________________________________ 
Намена објекта :  ______________________________________________________ 

          Изведени радови (кратак опис)  :  _____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Извођач радова :  _____________________________ 
Надзорни орган :  _____________________________ 
Заказано време техничког прегледа :  _________________________________ 
 
 

      _______________________________             ____________________________ 
            Потпис одговорног лица               Потпис подносиоца захтева  
 
 
 Овај захтев се подноси само уз  предходно издату '' Kоначну енергетску 

сагласност '' за извођење описаних радова од стране ЈКП Топлана Бор и ако у 
радовима нису учествовале стручне екипе ЈКП Топлана Бор, било у својству 
извођача радова или у својству надзорног органа. Уколико су стручне екипе 
ЈКП Топлана Бор учествовале у извођењу радова употребна дозвола издаће се 
по окончању радова аутоматски, кроз записник о успешно обављеном 
интерном прегледу, испитивањима и пуштању објекта у пробни рад. 

 Подносилац захтева (инвеститор) је дужан да по окончању радова на 
термотехничким инсталацијама и завршеним испитивањима, од ЈКП Топлана 
Бор затражи употребну дозволу подношењем '' Захтева за интерни технички 
пријем термотехничких инсталација ''. 

 У зависности од врсте , величине и намене објекта (вреловод,топловод, 
топлотна подстаница, кућна инсталација у згради, кући итд.) инвеститор 
односно извођач је дужан да комисији за технички пријем ЈКП Топлана Бор 
достави на увид следећу документацију : сва одобрења и дозволе за градњу од 
стране надлежних општинских органа, комплетну пројектну документацију са 
унетим изменама и допунама, Атестну документацију уграђеног материјала, 
записник (извештај) о испитивању и резултатима испитивања, атесте 
заваривача, дневник рада и грђевинску књигу, извештај о интерном прегледу 
изведених радова, упуство за употребу са шемом постројења. 

 ЈКП Топлана Бор је дужна да по добијању захтева за интерни технички пријем 
са комплетним документацијом, оформи комисију и у року од 15 дана од дана 
завођења захтева одпочне технички пријем. Техничком пријему су дужни да 
поред комисије ЈКП Топлана Бор присуствују ипредставници извођача радова 
и инвеститора. 



 

 
 Комисија ЈКП Топлана Бор је дужна да прегледа сву наведену документацију 

и све изведене радове и по завршеном прегледу, кроз записник да своје 
мишљење да ли су радови изведени по одобреном пројекту и да ли се објекат 
може пустити у рад и под којим условима. Уколико не постоје сметње издаје се 
употребна дозвола и објекат се може пустити у пробни рад. 

 Уколико комисија утврди било какве недостатке, извођач је дужан да исте 
одмах одклони о свом трошку или трошку инвеститора, уколико по предмету 
уговора нису обавеза за извођача. Ако су утврђени недостаци у изградњи 
објекта такви да се не могу одмах одклонити, даје се рок за отклањање истих и 
заказује нови термин изласка комисије за технички пријем. 

 Сваки излазак комисије ЈКП Топлана Бор за технички пријем наплаћује се по 
норма сату у складу са oпштинском одлуком  од 23.09.2013 год. 

 Цена норма сата сваког члана комисије износи 456,00 дин са 20% ПДВ - ом. 
 Уколико подносилац захтева објекат пусти у рад без извршеног техничког 

пријема и издате употребне дозволе ЈКП Топлана Бор ће радове сматрати 
нелегалним и против прекршиоца поднети пријаву комуналној инспекцији 
која ће у даљем поступку предузети законом предвиђене мере из своје 
надлежности.      


