
 

                  
                                                                                                                             
ЈКП  ТОПЛАНА  БОР                  ОБРАЗАЦ : ИРКИ.8.1 
            Број захтева  ______________  
              Датум подношења  захтева  ______________ 

Захтев за извођење радова на кућним инсталацијама  
 Број издате сагласности :   ___________________ 

Име и презиме :       ___________________________________________________ 
Бр.личне карте :      __________________________ 
ЈМБГ: ____________________________ 
Адреса становања :  ___________________________________________________ 
Телефон :  ____________________________________ 
Врста интервенције  (кратак опис) :  __________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Заказано време извођења радова :  ___________________________________ 

      _______________________________             ____________________________ 
            Потпис одговорног лица               Потпис подносиоца захтева  

 Овај захтев се може поднети само уз претходно издату писмену сагласност од 
стране стручне службе ЈКП Топлана Бор за извођење ових врста радова 
''Сагласност за интервенцију на унутрашњим топлотним инсталацијама и 
уређајима ''. 

 Под радовима обухваћеним овом сагласношћу подразумевају се све 
интервенције на унутрашњим инсталацијама грејања које не захтевају израду 
нове техничке документације и прибављање посебних сагласности и дозвола 
од стране надлежних општинских органа. 

 Подносилац захтева је дужан да пре доласка радне екипе на терен прибави 
неопходан материјал за уградњу по спецификацији наведеној у претходно 
издатој сагласности или то препусти (уз писмену сагласност) стручној служби 
ЈКП Топлана Бор 

 Ценовник услуга са урачунатим ПДВ – ом: 
- Интервенције на унутрашњим инсталацијама грејања наплаћују се по 

норма сату у складу са одлуком управног одбора о плаћању услуга ЈКП 
Топлана Бор 

- Норма сат једног извршиоца : 864,00 дин/час са урачунатим ПДВ - ом 20% 
- Допуна система  водом :          173,66 дин/м3  са урачунатим ПДВ - ом 20% 

   У цену услуга није урачуната цена набавног материјала и опреме за уградњу. 
 Подносилац захтева може описане радове за које је издата сагласност 

поверити и другим извођачима регистрованим за ову врсту делатности, али је 
по завршетку радова дужан ( он или извођач) да поднесе стручној служби ЈКП 
Топлана Бор '' Захтев за пријем изведених радова на кућним инсталацијама 
грејања ''  што подразумева излазак комисије ЈКП Топлана Бор на лице места 
и записничко утврђивање чињеничног стања уз наплату по ценовнику 
пружања услуга ЈКП Топлана Бор. 

 Уколико радове изводи екипа ЈКП Топлана Бор подносилац захтева је 
ослобођен ове обавезе. 

 Уколико власник објекта (подносилац захтева) у заказано време извођења 
радова не буде присутан на лицу места дужан је да ЈКП Топлана Бор 
надокнади трошкове изласка радне екипе на терен у вредности од 864,00 
дин. 

 О свакој промени заказаног термина за извођење радова власник објекта 
(подносилац захтева) је дужан да обавести стручну службу ЈКП Топлана Бор 
један дан раније на телефон 426-398 поднесе нови захтев. 

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