
 

 1 

 

 

ЗАХТЕВ  ЗА  А Д А П Т А Ц И Ј У  УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

ИЛИ ДЕЛА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА  
 

1. Подносилац захтева: 

   Име и презиме:       ___________________________________________________________________ 

   Aдреса:                    ___________________________________________________________________                                                                
                                                                         (општина, поштански број, улица и број) 

   Број л.к. издате од:_____________________________________, JМБГ_________________________   

   Број телефона: фиксни______________________, мобилни _______________________________ 

   У ком својству подноси захтев: 

   (заокружити једну од понуђених алтернатива)         a/ власник објекта;                   б/ инвеститиор;       

       в/ носиоц права коришћења;    г/ друго_________________; 
 (навести које) 

2. Подаци о власнику објекта:  

   Име и презиме:    ___________________________________________________________________ 

   Aдреса:                       ___________________________________________________________________ 

   Број л.к. издате од:    _________________________________,  JМБГ___________________________ 

  

3. Подаци о објекту чија се адаптација захтева: 

   Адреса објекта: ______________________________________________, МЗ _____________________ 
                                          (општина, улица и бр. катастарске парцеле и  катастарске општине) 

 

1) Прелазак са гасних пећи на гасни котао; 

2) Замена гасног котла типа B (димњачки) на тип C (турбо) и обрнуто; 

3) Измештање гасног котла из просторије у просторију објекта са / без замене типа котла (нпр. у 

помоћни објекат, на спрат објекта, итд); 

4) Замена цевовода унутрашње гасне инсталације, где апарати остају стари – постојећи (котао, штедњак); 

5) Замена гасног котла на истом месту, истог типа уређаја, без прекрајања инсталације; 

6) Доградња гасних апарата, повећање инсталисане снаге Г-4 на Г-6; 

7) Пребацивање КМРС-а са једног места на друго. 

 

4. Намена објекта: 

     a/ oбјекат за индивидуално становање – приватна кућа 

   (заокружити једну од понуђених  б/ oбјекат за колективно становање - стан 

   алтернатива или допунити) в/ друга установа или објекат __________________________________
               (навести која) 
 

Опис објекта: ______________________________________________________ 
(спратност, број стабених и пословних  

 јединица, просечна површина јединице за ________________________________________________________________________ 

 грејање, укупна површина за грејање, да ли  

 објекат поседује котларницу и колика је    ________________________________________________________________________ 

 њена потрошња и да ли се иста  задржава или 

 остаје као алтернатива) _________________________________________________________________________________ 
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5. Намена потрошње природног гаса:        a/ грејање;                    б/ припрема санитарне топле воде; 

        (заокружити оне намене које се планирају)                      в/ кување;                     г/ загревање воде у базену;  

                д/ друге намене 

                                                                            _____________________________________________ 
                   (навести које) 

6. Документација која се прилаже уз захтев: 

 

➢ Копија личне карте власника објекта, односно извод из АПР; 

➢ Извод из листа непокретности (не старији од 6 месеци); 

➢ Локацију објекта на копији катастарског плана (не старија од 6 месеци); 

➢ Одобрење за употребу за објекат чије се прикључење тражи; 

➢ Сагласност свих сувласника на објекту који је предмет адаптације 

 

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) 

 

 

 

 

Датум:___________________         Преузео:___________________________ 


