БРОЈ:
ЗАХТЕВ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ СА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Име и презиме/назив власника:____________ ______________________________________
Јединствени матични број грађана/Матични број ___________________________________
Број личне карте:_______________________________________________________________
Адреса стана/пословног простора који се искључује:_________________________________
Адреса пребивалишта/седишта:___________________________________________________
Контакт телефон:_______________________________________________________________
__________________________
потпис подносиоца захтева и датум
УЗ ЗАХТЕВ ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ:
-Доказ о власништву над предметним стамбеним/пословним простором
-Писану сагласност 65% власника грејане површине прикључених на исту подстаницу као
и стан/пословни простор за који се подноси захтев, оверену од стране Скуштине станара
или код надлежног органа (сагласност треба да садржи име и презиме власника стана ,
потпис, број личне карте и контакт телефон).
-Потврду о измирењу свих доспелих дуговања
-Елаборат који доказује да постоје техничке могућности за потпуну обуставу топлотне
енергије.
Напомена:
- ЈКП “Грејање“ Панчево поступа по захтевима који су поднети у периоду од 01.05. до
01.09. текуће године
-За самостојеће објекте, није потребно приложити сагласност власника и елаборат
-Све трошкове радова и материјала који настану у поступку искључења са система
даљинског грејања плаћа подносилац захтева
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-Искључени корисник је дужан да након искључења плаћа фиксни део цене грејања, у
складу са Одлуком.
Услови за искључење су регулисани Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном
енергиијом купаца на подручју града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/15 и
26/15) и Правилником о условима и поступцима за искључење и поновно прикључење
купаца са односно на системе даљинског грејања и санитарне топле воде („Службени лист
града Панчева“ број 22/16).
Елаборат о техничким могућностима за искључење може да изради ЈКП „Грејање“
Панчево или друго правно лице, односно предузетник који је уписан у одговарајући
регистар за израду техничке документације у релевантној области.
Елаборат о техничким могућностима за искључење се доставља у писарници ЈКП „Грејање“
Панчево, које прослеђује елаборат Комисији за енергетску ефикасност града Панчева, ради
оцене и давања сагласности. О извршеној оцени елабората Комисија ће обавестити
подносиоца захтева и ЈКП „Грејање“ Панчево и овом предузећу доставити један примерак
на трајно чување.
По давању сагласности на елаборат, подносилац захтева је дужан да спроведе све мере
изолације и измештања цеви предвиђене елаборатом, о свом трошку. По потреби,
подносилац захтева прибавља самостално о свом трошку неопходне дозволе од стране
надлежне организационе јединице града Панчева за спровођење мера из елабората.
Након спровођења свих мера из елабората, подносилац захтева је дужан да обавести ЈКП
„Грејање“ Панчево одмах по завршетку радова, а најкасније 15 дана пре почетка грејне
сезоне о предузетим мерама, ради сачињавања записника о искључењу.
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