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С Р Е М С К А  М И Т Р О В И Ц А  
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ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
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Број захтева: 
    Одобрио: 

Датум подношења 
захтева: 

   
Рачуноводство: 

 

 

ЗАХТЕВ  ЗА  ПРИВРЕМЕНУ  ИСПОРУКУ  ТОПЛОТНЕ  ЕНЕРГИЈЕ  У ПРОБНОМ 
ПЕРИОДУ  

 
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 
привремена испорука:  

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 одобрења за изградњу и датум издавања: 
 

 
   
          _____________________________ 

                      Потпис подносица захтева 
 

 Захтев за привремену испоруку топлотне енергије се подноси након извршеног прикључења.  
 Уз захтев за привремену испоруку у пробном периоду се обавезно прилаже: 

- подаци о власницима односно будућим купцима 
- подаци о грејној површини сваке засебне стамбене / пословне јединице и подаци о интерном 

мерилу топлоте сваке засебне стамбене / пословне јединице 

 Пре почетка привремене испоке топлотне енергије Инвеститор је дужан да са ЈКП ''Топлификација'' 
закључи Уговор о привременој испоруци топлотне енергије. 

 ЈКП ''Топлификација'' је дужна да прикључи објекат купца у року од 5 дана од дана закључивања 
Уговора о привременој испоруци топлотне енергије. 



 Обавеза инвеститора у току привремене испоруке топлотне енергије је да изврши регулацију 

унутрашње топлотне опреме а обавеза ЈКП ''Топлификација'' да изврши регулацију опреме у 

топлоптној подстаници. 
 У току привремене испоруке топлотне сачињава се Записник о извршеним термотехничким 

испитивањима, који између осталог садржи податке о 
- измереним температурама у грејаном простору 

- измереним протоцима и температурама грејане воде у примарној и секундарној мрежи топлотне 
подстанице 

- пројектним прикључним снагама посебно за стамбени и пословни део објекта. 

 У периоду привремене испоруке топлотне енергије инвеститор је дужан да плаћа трошкове за 
испоручену топлотну енергију за цео објекат.  

 Привремена испорука може трајати најдуже једну грејну сезону. 
 По истеку периода пробног рада, након што је сачињен записник о извршеним термотехничким 

испитивањима, исходована Употребна дозвола за предметни објекат и достављени подаци о 

грејној површини сваке засебне стамбене / пословне јединице, стичу се услови за склапање 
Уговора о снабдевању топлотном енергијом са крајњим купцима.  

 За потребе склапања Уговора о снабдевању топлотном енергијом потребно је да крајњи купац 

поднесе ''Захтев за снабдевање топлотном енергијом''‚- Образац ПР.08  
 


