
 

ЈКП “ЕНЕРГЕТИКА”  ТРСТЕНИК 

Поштански фах 54, 37240 Трстеник, Крсте Босанца  3 
тел:+381 37 714083, факс:+381 37 712133 e-mail: tsenergetika@ tsenergetika.rs 

ПИБ:103018564; Текући.рач.: 160-125939-74, 105-73045-17 
 

ЗАХТЕВ ЗА  ИСКЉУЧЕЊЕ  

ОБЈЕКТА СА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЈКП „ЕНЕРГЕТИКА“ ТРСТЕНИК  
 

ОБЈЕКАТ (заокружити) Стамбени, Стамбено-пословни,Пословни,Стан,Пословни простор, Остало_____ 

НАЧИН ИСКЉУЧЕЊА (заокружити) Привремено, Трајно 

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА: 

ОЗНАКА ОБЈЕКТА: 

Адреса ( Грађевинска ознака објекта – Грађ. парцела, кат.парцеле, кат. општина, улица, број, додатак броју, ламела, 
улаз, број стана / посл.простора) 

 

 

 

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ КОЈИ СЕ ИСКЉУЧУЈЕ 

ПРОСТОР Укупан број 
површина 

(м
2
) 

капацитет 

(кW) 

СТАНОВИ    

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР    

ОСТАЛО    

УКУПНО    

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА (ОПШТИ ПОДАЦИ) 

Име / Назив:  

Адреса:  

телефон, факс, е-маил:  

Контакт особа:  Телефон:  

Лице за пошту:  Адреса за пошту:  

за физичка лица (још попунити): 

Л.К.  издата од:  ЈМБГ  

за правна лица (још попунити) 

Матични број:  ПИБ:  

Текући рачун:  Пословна банка:  

заступник:  

НАПОМЕНА (попуњава је поднослилац захтева у циљу додатних информација и појашњења) 

 

Захтев за искључење са СДГ-а може поднети само власник објекта у период од 01.05. до 30.06. 
текуће године 

 
 



 

Технички подаци ( попуњава Топлана) 

Намена објекта 
 

 

Вођење  

инсталација 
 Врста грејања  

Q 

(кW) 
 

Систем 
грејања 

 
Врста 

инсталације 

стамбени  
 

 

централни  
развод 

  Радијаторско    једноцевни   црне цеви  

пословни  
 

 

развод са 
вертикалам 

  Подно    двоцевни   
бакарне 

цеви 
 

стамбено-
пословни 

  видно   Зидно    комбиновани   
пластичне 

цеви 
 

   остало   Ваздушно         

      Вентилација         

      Климатизација         

      Остало         

Документација коју прилажем уз захтев: 
 

 - Правни акт о власништву над предметним објектом  

 - 
Писана сагласност Скупштине стамбене заједнице за обуставу испоруке топлотне енергије, 
који се снабдева са заједничког мерног места 

 - 
Доказ о измирењу свих доспелих финансијских обавеза, за испоручену топлотну енергију до 
тренутка подношења захтева 

Изјава подносиоца захтева: 

 На основу Правилника о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за 
обуставу (искључење) испоруке топлотне енергије ( Заведено под бр.20 од 31.07.2018.г.) , а у 
складу са чланом 5, сагласан/а  сам  да након искључења објекта, сносим трошкове за 
ангажовани капацитет по м2/месец за своју стамбену или пословну јединицу.  

 Сагласан/а сам да овлашћена комисија ЈКП“ Енергертика“ Трстеник врши редовну контролу 
објекта . 

 Под пуно материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је сва приложена 
документација верна оргиналу, као и да су сви потписи власника објекта оргинални. 

 

  Подносилац захтева 

   

  
име и презиме/ назив правног лица 

   

  
телефон 

   

  
бр.Л.К./МБ, печат правног лица 

   

  
ЈМБГ 

Напомена.- Наведени подаци могу се користити искључиво у реализацији овог захтева 

 
 


