
Образац бр. З-02-Б

  МХ"ЕРС" Требиње
  ЗП "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" а.д. ДОБОЈ
  РЈ  Добој

Потреба прибављања сагласности:

(Контакт телефон/факс)

ЗАХТЈЕВ

Датум:

(ЈМБГ/JИБ/ПИБ)

(Адреса)

Подаци о подносиоцу захтјева:

(Власник/инвеститор)

Број:

Адреса: Николе Пашића 77,74000 Добој
Контакт телефон: 053 / 241-344

О Пословни објекти О Стамбено-пословни објекти О Јавна расвјета

за издавање електроенергетске сагласности за објекте
 крајњег купца на ниском напону

Врста објекта крајњег купца:

Потреба прибављања сагласности:

O Промјена или реконструкција прикључка

O Објекат искључен дуже од пет година

1. Подаци о објекту:
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1 Pi =  kW Pv =  kW

2.2  kWh

2.3

3.7 kW 4,6 kW 5,8 kW 7,4 kW

11 kW 13,8 kW 17,3 kW 22,1 kW

O Нови објекат

Процијењена годишња потрошња

Напомена:

O Одвајање мјерења
O Промјена намјене потрошње

2. Електроенергетски подаци:

O Реконструкција/доградња постојећег објекта
O Промјена прикључне снаге
O Обједињавање више мјерних мјеста
O Промјена техничких карактеристика уређаја

Адреса (локација)

ЕД број (за постојећи објекат)

та
м
бе

ни
 д
ио

Pi =       

Вријеме прикључења

Захтијевана прикључна снага

Бр. стан. са 1ph  прикључком

Укупна инсталисана снага

Укупна инсталисана и 
процијењена вршна снага за 
објекат

Захтијевана прикључна снага
2.4

Wg =

Намјена објекта

, , ,

С
т ј р у

Бр. стан. са 3ph  прикључком
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2.5

3.7 kW 4,6 kW 5,8 kW 7,4 kW

11 kW 13,8 kW 17,3 kW 22,1 kW

Pvpi=

број:

3.2

3.3

Бр. објеката са 1ph  прикључко

Захтијевана прикључна снага

Бр. објеката са 3ph  прикључко

О ....... радних дана у седмици
2.6

О сезонски О смјенски

3. Технички подаци:

Укупна инсталисана снага

Врста и инсталисана снага 
специјалних уређаја

Предвиђени режим 
коришћења електричне 
енергије

Pi =

Број и вршна снага објеката 
са полуиндиректним 
мјерењем

П
ос
ло

вн
и 
ди

о

Pi =
2.5

2.7

2.6

Захтијевана прикључна снага

Положај мјерног мјеста
( ј ћ бј )

o  припремљене

o  надземни

Припремљеност инсталација за 
даљ. управљање потрошњом 
(постојећи објекат)

o  у објектуди
о

Захтијевани начин напајања

o  нису припремљене

o  трофазни
o  монофазни

o  изван објекта

3.1

врста:

o  подземни

3.3

3.4

3.6

3.7

3.8

3.90 сати

4. Приложена документација:

О Копија идејног пројекта објекта

M. П.

монофазна:

(постојећи објекат)

трофазна:Број директних бројила 
(постојећи објекат)

П
ос
ло

вн
и 
ди

о

Положај мјерног мјеста
(постојећи објекат) o  изван објекта

Број полудиректних бројила 
(постојећи објекат)

Број директних бројила 
(постојећи објекат) монофазна: трофазна:

Максимално прихватљиво вријеме за обнову напајања

o  у објекту

o  у објекту

С
та
м

. д

o  изван објекта

Потпис подносиоца захтјева

О Kопија личне карте
О Матични подаци за правно лице
О Копија урбанистичке сагласности

O Доказ о уплати накнаде за издавање сагласности
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