
Пуштање производног објекта у пробни рад и прелазак у трајан рад  

 

Након изградње производног објекта и прикључка, што подразумева и прилагођење 
мерног места, као и закључења уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем или 
нето обрачуном, крајњи купац доставља Електродистрибуцији Србије Захтев за 
пуштање производног објекта у пробни рад, електронским путем на адресу.  

 

1. за дистрибутивно подручје Београд:   kp.separat.bg@ods.rs  

2. за дистрибутивно подручје Крагујевац:  kp.separat.kg@ods.rs  

3. за дистрибутивно подручје Краљево: kp.separat.kv@ods.rs  

4. за дистрибутивно подручје Нови Сад: kp.separat.ns@ods.rs   

5. за дистрибутивно подручје Ниш:  kp.separat.nis@ods.rs  

 

Потребна је и уплата републичких административних такси за подношење захтева и 

издавање решења за привремено прикључење. 

Након пријема захтева из претходног члана, Електродистрибуција Србије проверава да 

ли производни објекат испуњава услове из одобрења за прикључење у делу који се може 

проверити у безнапонском стању производног објекта. 

Уколико производни објекат испуњава све услове из издатог одобрења, 
Електродистрибуција Србије издаје одобрење за привремено прикључење на период од 
највише шест месеци, прикључује објекат на дистрибутивни систем електричне енергије 
и уписује крајњег купца у Регистар купца-произвођача.  

Уколико производни објекат не испуњава све услове из издатог одобрења, 
Електродистрибуција Србије неће прикључити производни објекат и издаје записник са 
примедбама које треба да се отклоне. 

 

Прелазак производног објекта у трајан рад 

 

Током пробног рада, стручне службе Електродистрибуције Србије проверавају да ли је 

рад производног објекта усаглашен са издатим одобрењем за прикључење и о томе 

сачињавају записник.    

Купац произвођач има право да, уз претходну сагласност Електродистрибуције Србије, 

током пробног рада ангажује овлашћено акредитовано тело за проверу усаглашености 

производног објекта са решењем о одобрењу за прикључење у погледу квалитета 

напона и функционалности рада заштитног уређаја и спојног прекидача. 

Уколико производни објекат не испуњава све услове из издатог одобрења, 

Електродистрибуција Србије издаје записник са примедбама које треба да се отклоне и 

роком за отклањање истих, изузев за случај да уочене неправилности испуњавају услове 

за обуставу испоруке и преузимања електричне енергије или искључење објекта у 

складу Законом о енергетици.  

Уколико купац произвођач не отклони све примедбе дефинисане записником из 

претходног става у задатом року, Електродистрибуција Србије ће извршити обуставу 

испоруке и преузимања електричне енергије у складу са Законом о енергетици. 

Уколико производни објекат испуњава све услове из издатог одобрења, 

Електродистрибуција Србије издаје потврду о трајном прикључењу производног објекта, 

чиме купац – произвођач стиче статус трајног прикључења. 
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