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’’ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА’’ доо Нови Сад 

Булевар ослобођења 5, Нови Сад  

 

 

 

 

 

 

З А Х Т Е В 

 ЗА ИЗДАВАЊЕ / ИЗМЕНУ ОДОБРЕЊА ЗА 

ПРИКЉУЧЕЊЕ/ПОВЕЗИВАЊЕ 

НА ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ ПРИРОДНОГ ГАСА 

 

 

 

 

 

 

 

          Подносилац захтева 

 

Датум:________________  М.П.   ____________________  
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

1. Назив: _______________________________________________________ 

2. Седиште:    _______________________________________________________ 

3. Улица и број: ______________________________________________________ 

4. Телефон и факс: ___________________________________________________ 

5. Е-mail:  _______________________________________________________ 

6. Извод из регистра привредних субјеката:  ______________________________ 

7. Матични број:  _____________________________________________________ 

8. ПИБ: _____________________________________________________________ 

9. Рачун:    __________________________________________________________ 

10. Одговорно лице: ___________________________________________________ 

11.  Контакт особа:   ___________________________________________________ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ 

1. Назив и локација објекта: ______________________________________ 

2. Број одобрења за изградњу и одобрења за употребу објекта: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Врста гасоводних објекта за које се подноси захтев: 

 Разводни/прикључни гасовод: __________________________ ______ 

 ГМРС :  _________________________________ ______ 

 Остало:  _________________________________ ______ 

4. Захтевана тачка прикључења је 1___________________       ______________ 

_________________________________________________________________ 

 
5. Oбавезно приложити:  

 Извод из листе непокретности оригинал 

 Извод из катастарског плана парцеле 

 Копију пална подземних инсталација 

 Копију одобрења за градњу или одобрења за употребу 

 

1) Место прикључења дефинисати са надлежном РЈ 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОТРОШЊИ 

1. Захтевани максимални капацитет објекта за који се тражи мишљење (m3/h): 

________________________________________________________________ 

2. Потребне количине гаса: 

 Минимална часовна потрошња        Qmin = ____________m3/час 

 Максимална часовна потрошња Qmax = ____________m3/час 

 Максимална дневна потрошња  Qmax = ____________m3/дан 

 Максимална годишња потрошња Qmax = ____________m3/год. 

 

3. Намена потрошње природног гаса: ________________________________________ 

 

4. Динамика потрошње природног гаса 

 
 

Месец / Година 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

Јануар      

Фебруар      

Март      

Април      

Мај      

Јун      

Јул      

Август      

Септембар      

Октобар      

Новембар      

Децембар      

УКУПНО      
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ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ 

 

1. Димензије прикључног гасовода: _______________________________ 

 _______________________________________________________________ 

2. Капацитет ГМРС (m3/h) : _____________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 Напомена:  капацитет ГМРС мора бити већи или једнак од 4000 m3/h 

  

3. Потребан излазни радни притисак (bar): __________________________  

4. Датум прикључења __________________________ 

5. Могућност замене гаса другом врстом енергента и проценат замене: 

      _______________________________________________________________ 

  

6. Време потребно за прелазак на алтернативно гориво: __________________ 

 

Напомена подносиоца захтева:  _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

НАПОМЕНЕ: 

За подносиоце захтева за повезивање дистрибутивних гасних мрежа обавезно 

приложити ситуацију на координатној подлози са уцртаним зонама предвиђеним 

за дистрибуцију. 

 

Подносиоци захтева који желе да изводе радове на прикључењу/повезивању у 

властитој режији обавезно попуњавају Изјаву о извођењу радова на прикључењу 

у властитој режији. 

         Одговорно лице: 

 

         ___________________ 
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’’ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА’’ доо Нови Сад 

Булевар ослобођења 5, Нови Сад 
 
 
 
 
На основу тачке члан IV.1.2.2.1. и IV.2.2.2.2. Методоеогије за одређивање трошкова прикључења на 
систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса (Сл.гласник РС бр.42/16) даје се : 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
о извођењу радова на прикључењу у властитој режији 

 
 

 
Подносилац захтева          изјављује да ће   
                                        ( назив фирме и адреса)  

извести радове на изградњи енергетских објеката који су неопходни за прикључење купца у властитој 
режији. 
 
 
Предметне радове купац ће извести у сопственој режији, односно за део радова за које не испуњавa 
услове сходно Закону о планирању и изградњи, ангажоваће предузеће или предузетника  који су 
регистровани за ту врсту радова. 
 
 
 
 
 
 
У __________________ , од___________202_ год.  
 Подносилац захтева 
 
                                                                                                    ________________________________ 
                 (име и презиме и својеручни потпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


