
ЈП  ПОЛЕТ             ЗЗОП-02 

БРОЈ:   ___________________ 

ДАНА:   __________________ 

П Л А Н Д И Ш Т Е  

 

ЗАХТЕВ  ЗА  ИЗДАВАЊЕ  ОДОБРЕЊА  ЗА  ПРИКЉУЧЕЊЕ 

објекта  на  дистрибутивни  систем  природног  гаса  

 

Захтев  за  издавање  одобрења  за  прикључење  које подноси  правно лице односно предузетник, чија потрошња није 
већа од 16 m³/ час, на основу Уредбе о условима за испоруку природног гаса (Сл. Гласник  РС, бр. 47/2006, 3/2010 и 
48/2010) садржи : 
 
 

1. Подаци о власнику објекта: 
 Нови 

 Постојећи  ново МИ  повећање потрошње  реконструкција 

 
   
    

ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ И ОБЈЕКТУ 

Пословно име  

Седиште: Место, Улица и број  

Број регистра привредних субјеката (АПР)  

Порески идентификациони  број  

Матични   број  

Име и презиме оснивача  

ЈМБГ оснивача  

Контакт подаци  

Одговорно  лице  

 

2. Подаци  о  објекту       

   2. 1.  Место и адреса  :  

   2. 2.  Врста и намена  :  

   2. 3.  Локација ( 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 и/или топле потрошне воде – кување/печење – технолошки процес – остало 

ГАСНИ   АПАРАТИ Наз. Топл. Снага 
(kw) 

Ком. Прикључна  вредност 
(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.   Мин. / Макс. Потрошња  природног  гаса : 
Часовна  ......... / ............ Sm³/h,     

Дневна  .......... / ............. Sm³/h. 

6. Одобрење  за  градњу  објекта 
Број: Од: 

Издате од: 

6.1. Одобрење за  употребу објекта 
Број: Од: 

Издате од: 

 

 

Посебна  напомена  купца : 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОГ : -за објекат који  има изграђен прикључак: -за објекат који нема изграђен прикључак: 
1. Доказ о власништву, 
2. Решење агенције за  привредне регистре 

 

1. Доказ о власништву, 
2. Одобрење за градњу / употребу објекта, 
3. Копија катастарског плана плаца са 

уцртаним водовима, 
4. Решење Агенције за привредне регистре 

 
 
 
 
                                     К   У   П   А   Ц  
 
              
          _________________________ 
 

 


