
 

 
ЈКП  ТОПЛАНА  БОР             ОБРАЗАЦ : ПИР.9  
 
            Број захтева  ______________  
              Датум подношења  захтева  ______________ 
 

Захтев за пријем изведених радова на унутрашњим 
топлотним  инсталацијама и уређајима 

 
 Број издате сагласности :   ___________________ 

Име и презиме :       ___________________________________________________ 
Бр.личне карте :      __________________________ 
ЈМБГ: ________________________ 
Адреса становања :  ___________________________________________________ 
Телефон :  ____________________________________ 
Изведени радови  (кратак опис) :  _____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Извођач радова :  _____________________________________________________ 
Заказано време изласка комисије :  ___________________________________ 
 

      _______________________________             ____________________________ 
            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 грејања '' и ако у радовима нису учествовале стручне (радне) екипе 
ЈКП Топлана Бор. 

 Власник стана (објекта) или извођач радова је дужан да 3 дана од завршетка 
радова поднесе стручној служби ЈКП Топлана Бор '' Захтев за пријем 
изведених радова на унутрашњим топлотним инсталацијама и уређајима''. 
Уколико не испуни ову обавезу ЈКП Топлана Бор ће ове изведене радове 
сматрати нелегалним, без употребне дозволе и против прекршиоца ће бити 
поднета пријава комуналној инспекцији која ће у даљем поступку предузети 
предвиђене законске мере из своје надлежности. 

 Подносилац захтева је дужан да у заказано време доласка комисије ЈКП 
Топлана Бор буде присутан на лицу места, уз присуство овлашћеног лица 
(представника) извођача радова како би се приступило комисијском 
утврђивању квалитета изведених радова одобрених од стране стручне службе 
ЈКП Топлана Бор. 

 На основу чињеничног стања биће сачињен записник у 5 примерка који 
потписују власник стана (објекта) представник извођача радова и 
представник комисује ЈКП Топлана Бор. (по 1 примерак записника уручиће се 
власнику стана (објекта) - подносиоцу захтева и представнику извођача 
радова).  

 Уколико комисија не установи никакве недостатке и примедбе на квалитет 
изведених радова издаће (кроз записник) дозволу за употребу. 

 Уколико се установе недостаци извођач радова је дужан да исте отклони на 
лицу места а ако то није могуће утврдиће се рок за њихово отклањање при 
чему је подносилац захтева дужан да по завршетку радова поднесе нови          
'' Захтев за пријем изведених радова на кућним инсталацијама грејања '' и 
закаже нови термин изласка комисије. 

 Сваки излазак комисије ЈКП Топлана Бор на лице места наплаћује се 448,40 
дин. за физичка и 896,90 дин. за правна лицa са урачунатим ПДВ - ом 20%.  
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