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                         ЗЗОП-01 
ЈП  ПОЛЕТ 

БРОЈ: ___________________ 

ДАНА: ___________________ 

П Л А Н Д ИШ Т Е 

 

 
 

ЗАХТЕВ  ФИЗИЧКОГ ЛИЦА ЗА  ИЗДАВАЊЕ  ОДОБРЕЊА  ЗА  ПРИКЉУЧЕЊЕ OБJEKTA 
 на дистрибутивни  систем  природног  гаса 

 
 

 
Захтев за издавање одобрења за прикључење које подноси  физичко  лице према Уредби о условима за испоруку 
природног гаса (  Сл. Гласник РС  бр. 47/2006, 3/2010 и 48/2010)  мора да садржи : 
 
 

подаци о власнику објекта: 
 Нови 

 Постојећи  ново МИ  повећање потрошње  реконструкција 

 
 
    1.    Подаци  о  власнику и објекту    

       
Власник   објекта 

Презиме  и  име  
 

Место  пребивалишта 
 

Улица и број,    спрат / стан 
 

Јединствен матични број грађана 
              

Контакт телефон Фиксни: Мобилни: 

 
 
 
2. Подаци  о  објекту   

Извод из Листа непокретности 
 

 

Место и адреса објекта 
  

 

Врста и намена објекта 
 

 

Локација објекта на копији катастарског 
плана 
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3. Намена  потрошње  природног  гаса  /  Врста  гасних  апарата :  

              Загревање  простора  /  или топле  воде,    Кување / печење,   Остало. 

ГАСНИ  АПАРАТИ Наз.топл.снага 
( кw ) 

Ком. Прикључна  вредност 
( m³/ h ) 

Гасна пећ    

Гасни штедњак    

Гасни  комбиновани  загрејач  воде    

Гасни  проточни  загрејач  воде    

Гасни циркул. Загрејач воде / гасни котао за грејање 
   

Котларница    

Остало    

Свега (m³/час)    

  

       4.    Радни  притисак  гаса  потребан  на  објекту  купца природног  гаса ............. (0,022  - 0,025) бар. 

 

       5.    Одобрење  за  градњу  објекта,   број :  ........................................................,  oд .................................. год. 

              издато  од  Општине Пландиште - Општинске управе,   односно   

                   Одобрење за употербу  објекта ,   број : ...................................................... ,  од  ................................. год. 

              издато  од  Општине Пландиште – Општинске  управе. 

 

             Посебна  напомена  купца :  

             ___________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

             Подносилац  захтева својим потписом на овом захтеву потврђује под пуном материјалном одговорношћу да су  
            сви подаци наведени у овом захтеву тачни. 
 
  Прилог :  

1. Фотокопија личне карте, 
2. Доказ о власништву (Препис листа катастра непокретности ), 
3. Одобрење  за  градњу или Одобрење  за употребу  објекта ( за нове прикључке), 
4. Копија  катастарског  плана парцеле и објекта ,са уцртаним водовима. 

 
 
 

 
 ПОДНОСИЛАЦ   ЗАХТЕВА  

   
                 ______________________________ 
 


