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      T     П Л ИФИ К А Ц И Ј А  
С Р Е М С К А  М И Т Р О В И Ц А  

Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
ОБРАЗАЦ :  ПР .0 1  

Tekући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 325-9500600043091-78 

Текући рачун Banka Intesa Сремска Митровица 160-91464-97 
Матични број: 08198969; Шифра делатности: 3530; ПИБ: 100791738 

Тел.: 022/610-584,  639-272; Фаx: 022/610-579; www.smtoplana.rs; e-mail: smtoplana@ptt.rs 

 

 

Број захтева: 
     

Датум подношења 
захтева: 

   

 

 

 

ЗАХТЕВ  ЗА  ИЗДАВАЊЕ  УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И  ПРИКЉУЧЕЊЕ  НА  
ДИСТРИБУТИВНИ  СИСТЕМ  

 
Подаци о подносиоцу захтева :  

Име и презиме /Назив фирме и седиште: 
Назив фирме мора одговарати називу из потврде о извршеном евидентирању за ПДВ 

 

Одговоррно лице / заступник: 
(за правна лица)  

Бр.личне карте и ЈМБГ/ Матични број: 
                                        (за физичка лица) / (за правна лица)  

ПИБ: 
(за правна лица)  

Адреса:  

Телефон:  

Подаци о објекту за који се тражи 
сагласност:  

Адреса:  

Број катастарске парцеле:  

Врста и намена објекта:  
(стамбени, пословни, стамбено-пословни) 

 

Бруто површина објекта (m2): 
за зграде навести број спратова 

 

Класификациони број и категорија обејкта:  

Планирана топлотна снага за грејање у кW: 
(уколико постоји пројекат) 

 

Планирано време прикључења објекта на 
топлификациони систем: 

 

Могућност супституције топлотне енергије 
другом врстом горива и време потребно за 

прелазак на супститут: 

 

Напомена: 
Навести специфичне захтеве ако постоје 

 

 
               
                   _______________________________
   
     Потпис подносица захтева 

 
 Пре израде пројектне документације кућне инсталације грејања, топлотне подстанице, власник 

објекта (инвеститор) је дужан да прибави Услове за пројектовање и прикључење на 

дистрибутивни систем. 

 Услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем на захтев надлежног 

органа управе, издаје стручна служба ЈКП ''Топлификације'' и иста садржи све потребне техничке 

услове и упутства за израду потребне пројектне документације, као што су: место прикључења, 



начин и техничке услове прикључења, место и начин мерења испоручене топлотне енергије, 

трошкове прикључка. 

 Стручна служба ЈКП ''Топлификације'' дужна је да на основу овог захтева достави услове за 
пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем  или решење о одбијању  са 

образложењем у року од 15 дана од дана подношења захтева.  

 Трошак издавање Услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем износи 

1000,00 дин  плус ПДВ.  

 По добијању Услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем може се 

приступити изради пројектне документације према издатим техничким условима и важећим 
прописима. За урађени пројекат инвеститор је дужан да у даљем поступку поднесе стручној 

служби ЈКП ''Топлификације'' ''Захтев за издавање сагласности на пројектну 

документацију'' – Образац ПР.02. 


