ЈКП „ЧАЧАК“ за грејање
Ул. Скадарска бр. 17, 32000 Чачак
Тел.: 032/222-618

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање Техничких услова за израду пројектне документације
Подаци о подносиоцу Захтева:
Име и презиме/назив фирме/: ________________________________________________________________
Адреса/седиште фирме и контакт особа/: ______________________________________________________
Телефон/мобилни/факс: ____________________________________________________________________
Подаци о објекту:
Адреса објекта: ___________________________________________________________________________
- Стамбени део, /m2/:___________________, катастарска парцела бр. ____________________________
- Пословни део, /m2/:___________________, катастарска парцела бр. ____________________________
- Спратност објекта: _____________________________________________________________________
- Потребна ангажована снага /kW/: ________________________________________________________
Накнада за добијање Техничких услова за:
- Стан са прикључењем на заједничку степенишну вертикалу ............................................... 1.000,00 дин
- Индивидуални стамбени објекат (породични објекат) .......................................................... 2.500,00 дин
- Индивидуални стамбено-пословни објекат (породични објекат) ......................................... 4.000,00 дин
- Вишепородични стамбени објекат ........................................................................................... 4.000,00 дин
- Надградња објекта у коме нема постојећег система грејања................................................. 5.000,00 дин
- Надградња објекта у коме постоји систем грејања (1 стамбена јединица) ......................... 1.500,00 дин
- Надградња објекта у коме постоји систем грејања (више стамбених јединица) ................ 3.500,00 дин
- Колективни стамбено-пословни објекат.................................................................................. 6.000,00 дин
- Пословни објекат (1 пословна јединица) ................................................................................ 4.000,00 дин
- Пословни објекат (више пословних јединица) ...................................................................... 7.000,00 дин
- Надградња пословног објекта (1 пословна јединица) ........................................................... 3.000,00 дин
- Надградња пословног објекта (више пословних јединица) .................................................. 5.000,00 дин
- Објекат за који се не може тренутно обезбедити прикључење на систем ........................... 2.000,00 дин
- Реконструкција стамбеног објекта до 100 m2 .......................................................................... 2.500,00 дин
- Реконструкција стамбеног објекта преко 100 m2 .................................................................... 4.000,00 дин
- Реконструкција пословног објекта до 100 m2 ......................................................................... 4.000,00 дин
- Реконструкција пословног објекта преко 100 m2 ................................................................... .6.000,00 дин
/у цену је урачунат порез на промет/
Уплату извршити на текући рачун број: 155-1744-16 код Халк банке и 160-8092-50 код Интеса банке
Позив на број уплате 2008/04 - име и презиме подносиоца Захтева/назив фирме
Прилажем:
За нове објекте:
- Копија плана катастарске парцеле, на којој се врши изградња (не старија од 6 месеци);
- Ситуацију на катастарско- топографском плану у два примерка (не старија од 6 месеци);
- Доказ о уплати трошкова за издавање техничких услова.
За постојеће објекте:
- Доказ о власништву (копија тапије, копија купопродајног уговора и др.)
- Доказ о уплати трошкова за издавање техничких услова.
Захтев предао/ла
______________________________

