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Предмет: ОбавезујуАа инструкција о поступању у обједињеној процедури
Поштовани,
након сryпања на снагу Уредбе 0 изменама и допунама Уредбе 0 локацијским условима („Сл.
гласник РС" бр. 117/2017) и Правилника 0 изменама и допунама Правилника 0 спровоТјењу
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник PC" бр. 120/2017) као и састанака
одржаних са представницима Министарства рударства и енергетике, Министарства
граТјевинарства, cao6pafiaja и инфраструктуре, HAЛEД и AEPC неопходно је да од дана
пријема ове инструкције сви огранци OДC поступају на следеfiи начин:
1. Уз Услове за пројектовање и прикључење (УПП), као прилог, електронски достављати
Уговор 0 пружању услуге за прикључење на ДCEE у обједињеној процедури (ПР-ЕНГ01.127). Уговор се примењује за све врсте прикључака и сачињен је тако да OДC све
ради. Остављена је могуfiност да се у УПП и у Уговору уврсти учешflе EД у
финансирању дела прикључка. У Уговору су остављена празна поља која Странка
попуњава након исходовања Решења 0 грађевинској дозволи / Решења 0 одобрењу за
извођење радова као и поља за уписивање лица у својству носиоца граТјевинске
дозволе (ако их има више).
Наш број Уговора треба да омогуЕги везу са УПП, нпр. комплетан деловодни број УПП
- УГП. Ради могуfiности праТгења уплата no Уговору могуТга варијанта формирања
позива на број за уплату (члан 7. став 1. тачка 6) Уговора) је: архивски део деловодног
броја УПП, година и назнака YГП (да би се разликовао од УПП). Изглед позива на број
за уплату би тада био нпр: хххххх-18-УГП (за УПП са архивским делом деловодног
броја хххххх у 2018. години).
Уговор својеручно потписује овлашЕгени представник ОДС, скенира се и као npunor ce
доставља уз УПП. Уговор се засебно скенира и оверава електронским потписом, a не
заводи се засебним деловодним бројем.
2. Уз Уговор из претходне тачке се доставља и Упутство (ПР-ЕНГ-01.128) и
Спецификација трошкова за индивидуалне и посебне прикључке (ПР-ЕНГ-01.54).
3. Код индивидуалних и посебних прикључака Странка која је исходовала граТјевинску
дозволу има право да се директно обрати OДC са захтевом за закључивање другог
модела Уговора од оног који је послат кроз систем е-дозвола уз УПП (моryfгност да део
или цео прикључак Странка ради у сопственој режији). Исто важи и за Уговоре 0
изради инвестиционо - техничке документације (ПР-ЕНГ-01.97 и ПP-ЕНГ-01.98). Ово је
назначено у УПП.
4. Странка је дужна да уз пријаву радова надлежном органу достави попуњен, својеручно
потписан, скениран и електронски оверен Уговор из тачке 1. илииз тачке 3. ове
инструкције. Надлежни орган доставља електронски OДC предметни Уговор.
5. За Уговоре које OДC добије од надлежног органа a који нису валидни (нпр. није уписан
или је неисправно уписан неки од података који су „бланко"), док се не омогуfiи
двосмерна комуникација кроз систем e-дoзвoлe, Странка или нaдлeжни opraн се
обавештавају телефонски или писаним путем да је Уговор неисправан и да је
потребно поново пријавити радове са исправним Уговором.
6. Уредни Уговори кojи cy добијени од надлежног органа се сматрају закљученим (He
морају се посебно заводити) и могу се штампати у потребном броју примерака.
1

OДC обавештава Сектор за економско — финансијске послове одсека за техничке
услуге (ПР-EHГ-01-129), који на основу тога, отвара продајни налог у CAП и прати
уплате no Уговору.
Након измирења финансијских обавеза, активност реалиэације прикључка обавља се
у складу са процедуром ПP-ИHB-01.
7. За неосноване уплате се поступа у складу са процедуром ПР-EHГ-01.
8. Уз захтев за прикључење надлежни орган електронски доставља OДC сву потребну
документацију за прикључење наведену у УПП.
9. Никако не мешати Уговоре 0 пружању услуге за прикључење на ДCEE са Уговорима 0
изградњи
недостајуflе
електроенергетске
инфраструктуре,
измештањима
електроенергетских објеката и сл. који су додатни услов за добијање граfјевинске
дозволе. Ови додатни услови се, као и до сада, наводе на почетку УПП и услов су за
добијање граfјевинске дозволе. Странка (или неко други, Општина, финансијер )
мора са OДC закључити ове Уговоре као услов за добијање граfјевинске дозволе.
10. Ha огласним таблама, шалтерима и пријемним канцеларијама у свим огранцима и
пословницама обавезно истакнути натпис: ,,Не примамо захтеве за прикључење
обlеката " поступкУ обlедињене процедур. Захтеви се подносе искључиво преко
надлежног органа за спровоflење обједињене процедцре кроз систем е-дозвола".
Забрањено 1е прикључивати објекте на ДCEE уколико захтев није уредно поднет
преко надлежног органа кроз систем е-дозвола (односи се само на предмете у
обједињеној процедури), уважавајуflи чињеницу да се у супротном крши важеfiа
законска регулатива.
11. У току је измена процедуре ИMC ПР-ЕНГ-01 кoja he на описани начин регулисати
предметну материју.
Документа:
1.

Уговор 0 пружању услуге за прикључење нa ДCEE у обједињеној процедури
(ПР-ЕНГ-01.127)
2. Упутство (ПР-ЕНГ-01.128)
3. Обавештење 0 закљученим Уговорима (ПР-EHГ-01-129)
4. УПП (ПР-EHГ-01-78)
5. УПП (ПР-EHГ-01-79)
6. УПП (ПР-EHГ-01-80)
Вам достављамо електронском поштом y word формату.
Молим Вас да са овом инструкцијом упознате све огранке дистрибутивног подручја којим
координирате како би се са применом почело ОДМАХ.
За све додатне информације можете се обратити на predrag.maticCa~epsdistribuciia.rs
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Доставити:
-наслову
-Директору пословног система
-Директору техничког система
-Дирекцији за планирање и инвестиције
-Дирекцији за корпоративне послове
-Диpeкциjи за eкoнoмcкo финaнcиjcкe послове
-Центру за ИMC
-Писарници
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