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Број захтева: 
     

Датум подношења 
захтева: 

   

 

 

 

ЗАХТЕВ  ЗА  ИЗДАВАЊЕ  САГЛАСНОСТИ  
НА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 
Подаци о подносиоцу захтева:  

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

 

Бр.личне карте, ЈМБГ /ПИБ:  

Адреса:  

Телефон:  

Број и датум издатих услова за пројектовање и 

прикључење:  

Подаци о објекту за који се тражи 
сагласност:  

Адреса:  

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

 

Површина објекта (m2): 
 

Планирана топлотна снага за грејање у кW: 
 

Очекивано време прикључења: 
 

Могућност супституције топлотне енергије:  
 

Број пројекта: 
 

Назив фирме која је израдила пројекат: 
 

Одговорни пројектант/број лиценце: 
 

Назив фирме која је извршила техничку 

контролу: 
 

Одговорни пројектант који је извршио 
техничку контролу/број лиценце: 

 

Број грађевинске дозволе или решења по 

чл.145. и датум издавања: 
 

 
   
          _____________________________ 

                      Потпис подносица захтева 

 

 
 

 
 

 
 

 



 Уз захтев за издавање сагласности на пројектну документацију, инвеститор је дужан да достави 

пројектну документацију која се састоји из следећих целина: 

 машинског и електро пројекта топлотне подстанице 
 машинског пројекта унутрашње топлотне инсталације и опреме 

 Пројектна документација се доставља на нивоу Идејног пројекта / Пројекта за грађевинску дозволу 

/ Пројекта за извођење у зависности од категорије објекта у складу са Правилима о раду 
дистрибутивног система. 

 Уз пројектну документацију доставити копију грађевинске дозволе / решења којим се одобарава 

извођење радова по чл. 145 Закона о планирању и изградњи, за предметни објекат. 
 ЈКП ''Топлификација'' је дужна да изда сагласност на пројекту документацију у року од 15 дана 

уколико је инвеститор извршио уплату трошкова за издавање сагласности  на пројектну 
документацију.  

 По издавању сагласности на пројектну документацију, Инвеститор је дужан да са ЈКП 

''Топлификација'' потпише уговор којим се дефинишу обавезе Инвеститора и ЈКП ''Топлификација'' 
на изградњи топловодног прикључка и набавци и уградњи материјала и опреме за топлотну 

подстаницу за потребе прикључења предметног објекта на дистрибутивни систем.  
 Инвеститор је обавезан да пријави радове на топлотној подстаници надлежном органу.  

 Инвеститор је дужан да ЈКП ''Топлификација'' обавести о стицању услова за извођење радова 

топловодном прикључку и топлотној подстаници достављањем попуњеног обрасца ПР03. 

Обавештење о стицању услова за почетак изградње топловодног прикључка и 

топлотне подстанице. 

 

 

 

 
 

 

 
 


