
 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 6  

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: 
    Одобрио: 

Датум подношења 
захтева: 

   
Рачуноводство: 

 

 

 
ЗАХТЕВ  ЗА  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 
 

Бр.личне карте - место издавања, ЈМБГ: 
за физичка лица  

Матични број: 
за првна лица  

Текући рачун: 
за првна лица  

ПИБ: 
за првна лица  

Одговорно лице: 
за првна лица  

Адреса:  

Телефон:  

Подаци о објекту за који се тражи 
сагласност:  

Адреса:  

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

 

Површина објекта (m2): 
 

Планирана топлотна снага за грејање у кW: 
 

Очекивано време прикључења: 
 

Број пројекта: 
 

Назив фирме која је израдила пројекат: 
 

Одговорни пројектант/број лиценце: 
 

Број грађевинске дозволе / решења којим се 
одобрава извођење радова по чл.145 и датум 

издавања: 

 

 
 
 
        _____________________________ 

                    Потпис подносица захтева 

 
 Поступак за прикључење објекта на дситрибутивни систем покреће инвеститор подношењем захтева 

надлежном органу преко система Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП). 

 Уз захтев за прикључење на дистрибутивни систем топлификације, инвеститор је дужан да достави: 
o Решење којим се одобрава прикључење издато од ЈКП ''Топлификација''; 

o Пројекат изведеног објекта  односно пројекат за извођење ако у току грађења није дошло до 
одступања од пројектне документације (уколико претходно наведена пројектна документације 

није достављена); 
o Записник Комисије за технички преглед, 



o Доказ о плаћању надокнаде за прикључење на дистрибутивни систем. 

 ЈКП ''Топлификација'' је дужна да прикључи објекат купца у року од 15 дана од дана пријема захтева за 
прикључење и о томе обавести надлежни орган. 

 Инвеститорова топлотна опрема се сме прикључити на топловодну мрежу само уз присутност 

енергетског субјекта и инвеститора. 


