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Подаци о Власнику:  шифра партнера: ___________________ (шифру попуњава ЈПТ) 

Назив Власника

Лице за контакт

Телефон

Потпис 

Подаци о објекту: 

Адреса објекта који се 
прикључује 

Врста објекта □ Стамбена зграда □ Стамбено-пословна зграда

Намена простора Стамбени 

Грејна површина (m2)  Грејна запремина (m3)  

Снага пројектована (W) 
режим 85/67°С 

Снага пројектована (W) 
режим 90/70°С 

Снага изведена (W) 
режим 85/67°С 

Снага изведена (W) 
режим 90/70°С 

Намена простора Пословни 

Грејна површина (m2)  Грејна запремина (m3)  

Снага пројектована (W) 
режим 85/67°С 

Снага пројектована (W) 
режим 90/70°С 

Снага изведена (W) 
режим 85/67°С 

Снага изведена (W) 
режим 90/70°С 

Укупно за цео објекат Стамбени + пословни 

Грејна површина (m2)  Грејна запремина (m3)  

Снага пројектована (W) 
режим 85/67°С 

Снага пројектована (W) 
режим 90/70°С 

Снага изведена (W) 
режим 85/67°С 

Снага изведена (W) 
режим 90/70°С 

Прилози уз Извештај: 

1. Записник о извршеном испирању унутрашње инсталације централног грејања,
2. Записници о извршеној хидрауличкој проби хладним воденим притиском унутрашње инсталације 

централног грејања,
3. Записник о подешавању свих регулационих органа на пројектоване параметре у складу са 

техничком документацијом,
4. Пројекат изведеног објекта (ПИО) или оверену прву страну пројекта за извођење (ПЗИ) или 

идејног пројекта (ИДП).

(све прилоге доставити и електронски као један PDF документ оверен електронским сертификатом 
одговорних извођача радова на начин дефинисан Општим техничким условима за прикључење) 
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Подаци о одговорном извођачу радова (лиценца 430): 

Име и презиме

Број лиценце

Телефон

Овим стручним извештајем потврђујем да је за предметни објекат извршена проба хидрауличким 
хладним воденим притиском и испирање инсталација о чему је/су сачињен/и записник/ци који је/су 
прилог овог Стручног извештаја, извршено подешавање свих регулационих органа на пројектоване 
параметре у складу са техничком документацијом, као и усаглашеност са Техничком 
докуметацијом према којој је изведена унутрашња инсталација централног грејања и да је 
као таква безбедна и функционална. 

Датум:  Лични печат одговорног извођача 
радова: 

Потпис одговорног извођача радова: 

Подаци о одговорном извођачу радова (лиценца 450): 

Име и презиме

Број лиценце

Телефон

Овим стручним извештајем потврђујем да је за унутрашњу инсталацију централног грејања 
изведено изједначење потенцијала у складу са важећим стандардима и прописима за овакву врсту 
инсталација чиме је обезбеђена сигурност људи и имовине. Исправност инсталације је утврђена у 
складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације ниског напона („Службени лист 
СФРЈ", бр. 53 од 2. септембра 1988, 54 од 9. септембра 1988 - исправка, „Службени лист СРЈ", број 
28 од 16. јуна 1995.), важећим законима стандардима и прописима за ову врсту градње. 

Датум:  Лични печат одговорног извођача 
радова: 

Потпис одговорног извођача радова: 

Уколико се накнадном контролом утврде било каква неслагања са подацима из овог 
Стручног узвештаја, све последице које проистичу из тога сносе Инвеститор и 
Одговорни извођачи радова који су потписали и оверили личним печатима овај докуемнт. 
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