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Број     __________________ 
Датум  __________________ 
 
На основу члана 4. став 2 Уредбе о условима за испоруку природног гаса („Сл. гласник РС“, бр. 47/2006, 3/2010 и 
48/2010) подносим: 
 

ЗАХТЕВ 
 

ЗА ИЗДАВАЊЕ OДОБРЕЊА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА 
КУПЦА НА  ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ПРИРОДНОГ ГАСА (ФИЗИЧКА ЛИЦА) 

 
 

1. а) Подаци о власнику објекта (носиоцу права коришћења објекта): 
 
Име и презиме___________________________________________________________________________________ 

Јединствени матични број (ЈМБГ)  __________________________________________________________________ 

Пребивалиште у Улици  ________________________________, број ________, место _______________________ 

Лична карта број ______________________________ издата у ___________________________________________ 

            
      б) Сагласност сувласника објекта (уколико постоји) 
 
Сагласност се даје попуњавањем података на полеђини овог обрасца. 
Сагласност је пуноважна само ако су сви сувласници над објектом дали своју сагласност. 
 
2.  Подаци о објекту који се прикључује на гасовод: 
 
Адреса: у Улици  _________________________________, број _______, место ______________________________ 

Врста објекта     _______________________; локација/број објекта на Копији плана ________ , Катастарска 

парцела бр. _____________________________ . 

 

      а) Подаци о врсти прикључка: 
 

• Типски са мерачем Г- _________ 

• Индивидуални,  за капацитет од _____________ Sm3/h са мерачем Г- _____ дволинијском/једнолинијском 
МРС 

• Групни за регулациону станицу од _________________ Sm3/h за _____________________________ КМРС 
 

 
3.  Радни притисак гаса који је потребан на објекту купца  ____________________________________ 
 
4.  Максимална часовна потрошња природног гаса ____________ m3/h 
 

5.  Динамика потрошње природног гаса: у зимском периоду  _   / у летњем периоду ___ 

 

6.  Могућност замене гаса другим енергентима: постоји ___ / не постоји ___  
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7.  За објекте чија је потрошња гаса већа од 16m3/h: 
 
Минимална часовна потрошња  ____________ m3/h, минимална дневна потрошња ____________ m3/dan 
максимална часовна потрошња ____________ m3/h, максимална дневна потрошња ____________ m3/dan 
Укупна годишња потрошња        ______________________ m3 

 

 

Очекивана 
месечна 

динамика  
m3/h 

Јануар  Април  Јул  Октобар  

Фебруар  Мај  Август  Новембар  

Март  Јун  Септембар  Децембар  

 
 
8.  Техничке карактеристике објекта (уколико је потрошња већа од 16 m3/h): 
      __________________________________________________________________________ 
 
9.  Могућност замене гаса другим енергентима (уколико је потрошња већа од 16 m3/h) 
 
Алтернативни енергент  ___________________________________________________________________ 
 
Време потребно за прелазак на алтернативни енергент  ________________________________________ 
 
10.  Подаци о достављеним документима за објекат који се прикључује (доказ да објекат поседује 
Одобрење за изградњу и Употребну дозволу): 

 
а)  Препис листа непокретности (не старији од шест месеци, издаје РГЗ, Служба за катастар непокретности), број 
     _______________ од _________________ 
б)  Одобрење за изградњу објекта број   ___________________ од  ___________________________  
в)  Одобрење за употребу објекта број   ___________________  од  ___________________________ 
г)   Копију катастарског плана (не старију од шест месеци, издаје РГЗ, Служба за катастар непокретности), број 
      ________________________ од _________________  
д)  Остала документа:   ________________________________________________________________ 

ђ)  Потврда о уплати административне таксе __ _  

 
Начини плаћања трошкова прикључења за Г- ________  
  

1. У целости                                                                                         

2. На шест месечних рата                                                                  

3. На дванаест месечних рата                                                           

 

_________________________________ 
Подносилац Захтева (Име и презиме) 

 
________________________________ 

 
             Потпис 

 
 

Број телефона (фиксни) _________________________________ 

Број телефона (мобилни) ________________________________ 
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Ја, доле потписани, изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам сагласан да 

сувласник/носилац права коришћења ________________________________________________________________  
поднесе Захтев за прикључење и исходује Одобрење за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу објекта  
у Улици ____________________________________ број _____________ у __________________________________  
 
 
 
 

1. Лично име _____________________________________________ ЈМБГ ____________________, 
лична карта број _________________________, издата у ________________________________,  
са пребивалиштем у Улици _________________________, број ______, место _______________________   

 
_____________________ 

     Потпис 
 

 
 
 
      2.     Лично име___________________________________________ ЈМБГ ____________________, 

       лична карта број ______________________, издата у ________________________________,  
са пребивалиштем у Улици________________________, број ______, место _________________________   
 

________________________ 
     Потпис 

 
 
 
 
 

3. Лично име _____________________________________________ ЈМБГ ____________________, 
       лична карта број _________________________, издата у ________________________________,  

са пребивалиштем у Улици  _________________________, број ______, место _______________________   
 

_____________________ 
     Потпис 

 
 
 
 
 

4. Лично име _____________________________________________ ЈМБГ ___________________, 
              лична карта број _________________________, издата у _______________________________,  

са пребивалиштем у Улици  _________________________, број ______, место _______________________   
 

_____________________ 
     Потпис 

 
 
 

 


