УП-УПР-23.01/1
Примљено: број предмета____________________________, датум_________________________

Пријаву подноси:
Адреса:

ПИБ:

(пун назив предузећа)

Разлог подношења (заокружити):

Матични број:

1. Радови на елементима ЕЕО

2. Радови у близини ЕЕО

3. Радови за које нису потребне основне мере обезбеђења места рада
примарне опреме

ПРИЈАВА РАДОВА број

на основу

1.ЕЕО или део ЕЕО на којем се изводе радови дана
Ред.
број

у времену од

до

.

Назив

2. Тачна локација места рада са описом радова:

3.Навести објекте или елементе објеката који се налазе у опасној близини места рада и дефинисати да ли је
потребно или није потребно њихово искључење и додатно обезбеђење места рада
Ред.
број

Назив

4.Навести елементе ЕЕО на које може утицати извођење радова:
Ред.
број

Назив
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Скица у току извођења радова или постојеће и будуће стање

Скицу сачинио:
Руководилац радова:

Потпис:

(име, презиме и контакт телефон)

(У Прилогу доставити списак осталих извршилаца који ће бити ангажовани при извођењу ових послова, њихове
квалификације као и списак возила која ће бити коришћена)

Напомена :

За радове на ЕЕО корисника ДС потребно је:
1.

Навести Лице за контакт и пријем и враћање Изјаве (име, презиме и контакт телефон).

2.

Приложити динамику радова уколико се радови изводе више дана.

3.

Приложити копију активне лиценце одговорног руководиоца радова који мора бити електро струке.

4.

Приложити сагласност власника на искључење ЕЕО у случају да је Подносиоц пријаве овлашћен од
власника да попуни пријаву.

5.

Приложити број одобрења за прикључење издатог од стране надлежног Огранка/Сектора уколико се
изводе радови на повећању номиналне снаге трансформатора и замени редуктора.

6.

Пре поновног укључења ЕЕО на ДС лицу за надзор доставити све атесте и Изјаву одговорног
извођача радова уколико се изводе инвестициони радови на замени одређене расклопне опреме
или уређаја.

7.

Подносиоц пријаве је сагласан да ће све трошкове искључења платити у законском року по важећем
ценовнику ОДС.

Пријаву поднео:
Пријаву примио:

(име, презиме и контакт телефон)

(име и презиме)

(датум и време)

(датум и време)

(потпис)

(потпис)
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