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Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ОБРАЗАЦ: ПР.08

Оверио:

Број захтева:
Датум подношења
захтева:

Правна служба
унела податке:

ЗАХТЕВ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈ ОМ
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 правна лица

Запослен:

За физичка лица - навести назив послодавца

Адреса пребивалишта:
Телефон:

Подаци о објекту за који ће се снабдевати
топлотном енергијом:
Адреса:
Врста објекта:

(стамбени,пословни,стамбено-пословни)

Површина објекта (m2):
Инсталисана топлотна снага за грејање у кW:
Број Употребне дозволе:

_______________________________
Потпис подносица захтева





Захтев за снабдевање топлотном енергијом подноси крајњи купац, када су испуњени сви
претходни услови током изградње објекта и када инвеститор достави Записник о извршеним
термотехничким испитивањима, Записник комисије за технички преглед, Употребну дозволу за
предметни објекат и податке о грејној површини сваке засебне стамбене/пословне јединице у
објекту.
Уз захтев за продају топлотне енергије крајњи купац је дужан да достави:
o Доказ власништва (купопродајни уговор или извод из катастра непокретности)
Подносиоц захтева дужан је да, на позив правне службе ЈКП "Топлификација", приступи
потписивању Уговора о снабдевању топлотном енергијом

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





Уговор о снабдевању топлотном енергијом садржи податке о купцу топлотне енергије,
адресу предајног места, површини прикљученог објекта, прикључну снагу, цени и начину наплате
накнаде и услове о испоруци топлотне енергије.
Уколико се инвеститор (корисник) не обрати ЈКП "Топлификација" са овим захтевом након
исходовања употребне дозволе за предметни објекта, те инсталацију самовољно пусти у рад, ЈКП
"Топлификација" ће радове сматрати нелегалним и против прекршиоца поднети пријаву
комуналној инспекцији која ће у даљем поступку предузети законом предвиђене мере из своје
надлежности. Истовремено техничка служба ЈКП "Топлификација" ће извршити искључења објекта
са система топлификације.

