
 ЈКП 

   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 4  

 

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 ИНТЕРНИ ПРЕГЛЕД  ТЕРМОТЕХНИЧКИХ  ИНСТАЛАЦИЈА  
И ОПРЕМЕ  

 
Уписује подносиоц 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 становања:  

Телефон:  

Број и датум издате сагласности на пројектну 

документацију:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Подаци о објекту за који се тражи 
интерни преглед:  

Адреса:  

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

 

Назив фирме која је извела радове: 
 

Одговорни извођач радова/број лиценце: 
 

Надзорни орган/број лиценце:  

Изведени радови (кратак опис):  

 
Уписује одговорно лице 

Заказано време изласка комисије (дан, сати):  

 
 
   _______________________________    _______________________________ 
       Потпис одговорног лица            Потпис подносица захтева 
 
 

 Подносилац захтева (инвеститор) је дужан да по окончању радова на унутрашњим 

термотехничким инсталацијама и завршеним испитивањима, од ЈКП ''Топлификације'' затражи 
интерни преглед термотехничких инсталација и опреме подношењем овог захтева. 

 У зависности од врсте, величине и намене објекта инвеститор је дужан да Комисији за интерни 
преглед ЈКП ''Топлификације'' достави на увид следећу документацију: 



 изјаву инвеститора, извођача и надзорног органа да изведено стање одговара идејном 

пројектованом или уколико је током извођења дошло до одступања од пројектне 
докуметнације доставља се пројекат изведеног објекат у електронској и штампаној форми; 

 атестну документацију уграђене опреме и материјала,  

 извештај о испитивањима и резултатима испитивања, 
 атесте радне снаге (заваривач, лемиоц) 

 
 ЈКП ''Топлификација'' је дужна да по добијању Захтева за интерни преглед термотехничких 

инсталација и опреме са комплетном документацијом, оформи комисију и у року од 15 дана од 

дана подношења овог захтева отпочне интерни преглед.  
 Интерни преглед радова се спроводи комисијски у присуству представника инвеститора, извођача 

радова и надзорног органа. 
 Комисија ЈКП "Топлификација" је дужна да прегледа сву наведену документацију и све наведене 

радове и по завршеном прегледу, кроз записник, да своје мишљење да ли су радови изведени по 
пројекту и да ли се објекат може пустити у привремени рад и под којим условима.  

 Уколико комисија за интерни преглед утврди било какве недостатке, извођач је дужан да исте 

одмах отклони 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 отклонити, 

даје се рок за отклањање истих и заказује нови термин изласка комисије за интерни преглед. 
 Сваки излазак комисије за интерни преглед ЈКП ''Топлификација'' наплаћује се у складу са 

ценовником. 
 Трошкови комисије за интерни преглед инсталације грејања колективног стамбеног/ стамбено-

пословног објекта је 5.000,00 динара, плус ПДВ а трошкови изласка комисије за интерни преглед 

инсталације грејања индивидуалног стамбеног објекта је 1.500,00 дин плус ПДВ. 
 

 


