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Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД“ д.о.о. Београд
Оснивач: ЈП ЕПС
Београд, Масарикова 1-3

На основу члана 52. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр.84/2004) и члана 5. Уредбе о
условима испоруке електричне енергије („Службени гласник РС“, бр.107/2005), подносим
ЗАХТЕВ
за издавање одобрења за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем
За:
1.
2.
3.
4.
5.

Прикључење новог објекта
Повећање одобрене снаге
Раздвајање/спајање инсталација од постојећег купца (потрошача)
Реконструкцију мерног места
_______________________________________________________________________________

ЕД број постојећег бројила:_____________________________________________________________
Подаци о објекту за који се тражи прикључење (заокружити):
- врста и намена објекта (стамбени, пословни, индустријски, др.): _____________________________
- адреса/локација објекта:
o Место, насеље: ______________________________________________________________
o Улица и број: _______________________________________________________________
o Катастарска општина: ___________________ к.п.._________________________________
-

укупан број станова/пословних јединица и осталих садржаја у објекту: __________________

- начин загревања објекта: _________________________________________________________
- начин припреме топле воде: ______________________________________________________
- време за које се предвиђа прикључење објекта: ______________________________________
Подаци о мерном уређају
Редни број бројила
Намена бројила
(стан, пословни простор, ...)
Врста уређаја
(полудиректна мерна група на н.н.,
индиректна мерна група на в.н.)
Врста прикључка (трофазни)
Преносни однос струјних мерних
трансформатора
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Максимална једновремена снага

ФОРМУЛАР ЗАХТЕВА ЗА ОБЈЕКАТ ДО 4 БРОЈИЛА И ПРЕКО 63 А (ФИЗИЧКО ЛИЦЕ)

Укупна годишња потрошња: _____________________________________________
Планирана (пројектована) потрошња и вршна снага по месецима:
Месец
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Потрошња (kWh)
Вршна снага (kW)
Планирана (пројектована) потрошња и вршна снага по сменама:
Смена
1
2
3
Потрошња (kWh)
Вршна снага (kW)
Специфична трошила ел.ен.(ел.котао, ел.мотори, индукционе пећи, др.):
______________________________________________________________________________________
Намена потрошње: _____________________________________________________________________
Кратак опис технолошког процеса: ________________________________________________________
Напонски ниво: _____________________ Место мерења: ______________________________________
Прилог (означити са
приложена документа):
доказ о уплати таксе
• За легално изграђене објекте:
оверено
правноснажно
одобрење
за
изградњу
____________________________
бр.________________________________ од ___________________________,
_______________________________________________________________________

•

________________________________________________________________________
оверени доказ о власништву или праву коришћења објекта
оверено решење о кућном броју
За објекте у легализацији:
оригинал потврде о поднетом захтеву за легализацију стамбеног објекта бр._______________________________
од_________________________
оверени доказ о власништву или праву коришћења катастарске парцеле на којој је објекат саграђен (само за
објекте у легализацији)
оверени доказ о броју стамбених и других јединица (за више бројила или раздвајање)
последњи рачун за утрошену ел.енергију (за прикључене објекте)
акт о урбанистичким условима или извод из урбанистичког плана
копија плана катастра непокретности (земљишта) из Републичког геодетског завода (РГЗ-а), не старија од 6 месеци
ситуација из идејног пројекта са уцртаним приступним путем, границом парцеле и објектом
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подносилац захтева:
____________________________________________
потпис
Презиме и име:

____________________________________________________________________

Пребивалиште-адреса: ____________________________________________________________________
ЈМБГ: _______________________________

Пуномоћник/овлашћено лице:

Тел:

Презиме и име: _________________________________

_______________________________

E-mail: ______________________________

Потпис:

_________________________________

ЈМБГ:

_________________________________

Тел:

_________________________________

