
             
              ЗЗОП-05 
ЈП  ПОЛЕТ  Пландиште, Обилићева 15, 
Број: __________________ 
Датум: ________________ 
 

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

        
Захтев за издавање одобрења за прикључење које подноси правно лице  за објекте купца чија је 
потрошња већа од  16 m³/ h. ( Уредба о условима за испоруку природног гаса  Сл.гл.Р', бр.47/2006, 
3/2010 и 48/2010),  с а д р ж и 
 
 1. Подаци о власнику објекта -  Нови   / Постојећи  -- Ново место прикључења  -  Повећање  потрошње - 
Реконструкција 

ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ И ОБЈЕКТУ 

Име и презиме оснивача:  

ЈМБГ оснивача:  

Пословно име:  

Седиште: Место, Улица и број  

Број регистра привредних субјеката (АПР)  

Порески идентификацини број  

Матични број  

Број рачуна  

Контакт телефон  

Одговорно лице  

  2.  Подаци  о  објекту       

   2. 1.  Адреса : 

______________________________________________________________________________________ 

   2. 2.  Врста : 

______________________________________________________________________________________ 

   2. 3.  Локаци ја ( на копији катастарског плана):  

______________________________________________________________________________________ 

 
3. Радни притисак  гаса потребан на објекту купца природног гаса................  mbar   
 
4.Намена потрошње природног гаса  /  Врста  гасних  апарата : 
Загревање простора / или топле потрошне воде,      Кување  / Печење ,    Технолошки  процес,      
 
Остало _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

ГАСНИ    АПАРАТИ 
Наз.топл.снага 

( кw) 
Ком. 

Прикључна вредн. 
(m³/час) 

ГАСНИ    ШТЕДЊАК    

ГАСНА     ПЕЋ    

Гасни проточни  загрејач  воде    

Гасни циркул.загрејач воде/ Гасни котао за 
грејање 

   

Гасни комбиновани загрејач  воде    

Котларница    

ОСТАЛО :    

 
5.0     Мин./ макс. потрошња природног  гаса :  Часовна ........... /..............  Sm³/h , 

 
                                                                           Дневна  ............ / ..............Sm³/ dan. 
 

5.1 Укупна  годишња потрошња природног гаса ...................... Sm³ / god. 
 
5.1.1  Очекивана месечна потрошња природног гаса ( Sm³/mes)   
         

Јануар Фебруар Март Април Мај Јун 

      

Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар 

      

 
6. Техничке  карактеристике  објекта  купца  ( објекат, уређај, постројење или  инсталација): 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

7.  Могућност замене гаса другом врстом енергента       ДА  /  НЕ, врста  енергента _________________ 
     време потребно за прелазак на други  енергент  и  обрнуто___________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
8.  Одобрење за градњу објекта, број : _______________,   од __________год.  издато од  Општине 
Пландиште - Општинске управе,  односно Одобрење за употребу објекта, број___________________  , 
датум _______________________________ издато од ________________________________________ 
 
    Посебна напомена купца : 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
ПРИЛОГ: 
1.  Пројекат унутршње гасне инсталације, 
2.  Доказ о власништву, 
3.  Решење Агенције за Привредне регистре. 
4.  Копија плана са уцртаним инсталацијама 
                                                                                                         Купац : 
                                                                                        М. П.                          ________________________ 


