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                                                                                                             ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «СРБИЈАГАС» 

              НОВИ САД 

              Ул. Булевар ослобођења бр.69 

 

 

           
ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА  ГАСОВОДНИ СИСТЕМ ЈП «СРБИЈАГАС»-а 

/за физичка лица/ 
 
1.Подносилац захтева: 
   Име и презиме:          ___________________________________________________________________________________________ 
   Адреса:                      ___________________________________________________________________________________________                                                                
                                                                          ( град,поштански број, улица и бр.) 

   Број л.к. издате од:  ______________________________________,           ЈМБГ__________________________________________   
   Број телефона: фиксни___________________________,                мобилни ____________________________________ 
   У ком својству подноси захтев: 
   (заокружити једну од понуђених алтернатива)  
                                                                                                                  а/ власник објекта;                    б/ инвеститор;       
                                       в/ носиоц права коришћења;    г/ друго_________________; 
                                                                                                                                                                                                  (навести које) 

2.Подаци о власнику објекта:  
   /уколико власник објекта подноси захтев не треба попуњавати/ 
   Име и презиме:    _____________________________________________________________________________________ 
   Адреса:                       __________________________________________________________________________________________ 
   Број л.к.издате од:   _______________________________________ЈМБГ_______________________________________________ 
 
3. Подаци о објекту чије се прикључење захтева: 
   Адреса објекта:        ___________________________________________________________________________________________ 
   ( град, општина,улица и бр.,број стамбене јединице, катастарска парцела бр.и КО) 

 
   
 Намена објекта:                                                     а/ објекат за индивидуално становање-приватна кућа .. 
  (заокружити једну од понуђених                                                     б/ објекат за колектувно становање 
   алтернатива или допунити)                                                     в/ други објекти ______________________________________ 
                               (навести намену) 

 
Опис објекта:  
 
Спратност _________________         Број стамбених јединица ______________          Број пословних  јединица ______________ 

Просечна површина јединице за грејање ______________ m2                 Укупна површина јединице за грејање ___________ m2 

Oбјекат поседује ктларницу: да (капацитет ______ kW) / не ,             остаје као алтернатива да / не,  у радном режиму да / не  

 
 
4. Намена потрошње природног гаса:                                                       а/ грејање;               б/ припрема потрошне топле воде; 
     ( заокружити оне намене које се планирају)                                                       в/ кување;                        г/ загревање воде у базену;  
                                                                                                                          д/ технолошке потребе;                  ђ/ друге намене 
                                                                                                                            ______________________________________________ 
                                 (навести које ) 

 
5. Захтевани максимални капацитет објекта за који се тражи одобрење (m3/h):  ___________________________ 
 
 
 
6. Начин плаћања:                                                                                      а/ Једнократно; 
  ( заокружити једну од понуђених опција)                                                              б/ на 36 рата; 
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7. Документација која се прилаже уз захтев: 
 
 
 а/  копија личне карте власника објекта 
  

б/   извод из листа непокретности (не старији од 6 месеци) 
                                    

в/  ако подносилац захтева није власник објекта чије се прикључење тражи он подноси уговор или други 
доказ којим се потврђује да је он носилац права коришћења уз писмену сагласност власника објекта, 
односно изјаву оверену у суду или општини да је корисник предметног објекта уз сагласност 
власника овлашћен да изведе радове на прикључењу објекта на гасоводну мрежу;  

 
                                г/   локацију објекта на копији катастарског плана (не старији од 6 месеци); 
                            

д/  одобрење за изградњу односно одобрење за употребу за објекат чије се прикључење тражи; 
 

ђ/ сагласност свих станара о проласку гасоводних инсталација кроз заједничке просторије у објекту колективног  
становања оверену код надлежног органа или печатом скупштине станара 

 
е/  оверену сагласност сувласника (власника) објекта уколико се изводи ''Сет са сета'' 
 
ж/  оверену сагласност сувласника одн. сукорисника на објекту који је предмет прикључења 
 

                                 з/ оверену сагласност сувласника одн. сукорисника на земљишту на траси гасног   прикључка 
 

 
 

Напомена: Сагласности морају бити оверене у суду или општини, односно код јавног 

бележника 
 
 
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА СВОЈИМ ПОТПИСОМ НА ОВОМ ЗАХТЕВУ ПОТВРЂУЈЕ ПОД  ПУНОМ  МАТЕРИЈАЛНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ  ДА  СУ  СВИ  ПОДАЦИ  НАВЕДЕНИ  У  ОВОМ  ЗАХТЕВУ ТАЧНИ 
 
 
 
Датум                             ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
 
__________________                         ________________________________ 

                                (име и презиме и својеручни потпис)                   

 


