
На основу члана 39. став 1. и члана 53. тачка 18) Закона о енергетици ("Службени гласник
РС", број 145/2014),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 342. седници од 15. јула 2016. године,
донео је

Одлуку

Даје се сагласност на OfJl1YKYо ценама нестандардних услуга број 01.0.0.0-08.01-17916812 од
1. јула 2016. године, коју је донео в.д. директора Опера тора дистрибутивног система "ЕПС
Дистрибуција" Д.О.о. Београд.

II

Ову одлуку објавити на интернет страници Агенције за енергетику Републике Србије
(WNw.aeгs.гs).

Број: 440/2016-Д-02/1
У Београду, 15. јула 2016. године

Савет Агенције за енергетику Републике Србије



Савету Агенције за енергетику
Републике Србије

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку "ЕПС Дистрибуција" Д.О.о. Београд о ценама нестандардних услуга

Уводне напомене

Привредно друштво "ЕПС Дистрибуција" Београд - као оператор дистрибутивног система електричне енергије (у
даљем тексту: ПД "ЕПС Дистрибуција"), донело је, у складу са чланом 136. Закона о енергетици ("Службени
гласник РС", број 145/14), Одлуку о утврђивању цена нестандардних услуга 01.0.0.0-08.01-179168/2 од 01.07.2016.
године (допис заведен у Агенцији под бројем 440/2016-Д-02 од 04.07.2016. године) и доставило на сагласност
Агенцији за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција).

у поступку оцене оправданости, Агенција је имала у виду следеће:
• ПД "ЕПС Дистрибуција" обавља реryлисану енергетску делатност дистрибуције електричне енергије и

управљања дистрибутивним системом;
• Целокупан капитал ПД "ЕПС Дистрибуција" је државни капитал, трошкови зарада су под контролом

надлежних министарстава Републике Србије.

Имајући у виду законе који уређују област енергетике, планирања и изградње објеката разматрано је које услуге
могу бити предмет ценовника на који Агенција даје сагласност. Закључено је ценовником могу бити обухваћене
само оне услуге које су препознате у наведеним законима, а које по природи свог положаја може дати само
оператор дистрибутивног система, а које превасходно нису обухваћене трошковима прикључења објеката на
систем и не спадају у редовне активности чији трошкови су покривени максимално одобреним приходом
оператора дистрибутивног система.

Енергетско - техничка анализа оцене акта о ценама нестандардних услуга била је базирана на стручној процени
врста нестандардних услуга које треба да пружа оператор дистрибутивног система, као и процени потребе
коришћења неопходних возила и опреме и процени потребног времена које је неопходно да се утроши при
пружању сваке појединачне услуге наведене у акту о ценама нестандардних услуга.

Екононско - финансијска анализа била је базирана на цени коштања радног часа запосленог у ПД nЕПС
Дистрибуција". Цена коштања радног часа је утврђена према нормираном степену и врсти стручне спреме лица
којих изводе радове, на основу бруто зараде са цоприносима на терет послодавца за ангажована на извођењу
радова, обрачуната за месец који претходи месецу у коме се доноси акт о ценама нестандардних услуга,
подељена са бројем часова рада у том месецу.

Трошкови зарада запослених у ПД "ЕПС Дистрибуција" су под контролом надлежних министарстава Републике
Србије, тако да Агенција није имала утицаја на висину поменутих трошкова.

На основу свега напред наведеног, предлаже се Савету Агенције да донесе одлуку о давању сагласности на
предложене цене нестандардних услуга.

11. јули 2016. године

Руководилац сектора за енергетско техничке
~ послове .

tX"V6
Аца Вучковић

1.



Оператор дистрибутивног система
"ЕПС Дистрибуција" Д.О.О. Београд
Београд, 01.07.2016. године \
Број: ~ {J~ђ -\:J1,~\ ~\-~ \ ~ ~\'d-

На основу члана 136. став 1. тачка 40. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број
145/2014) и члана 38. Одлуке о оснивању Оператора дистрибутивног система "ЕПС
Дистрибуција" Д.О.о. Београд, број 08.01.-9110-308571/1-15 од 09.12.2015. године, в.Д.
директора Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" Д.О.о. Београд, донео је

Одлуку

1. Утврђују се цене нестандардних услуга, и то:

ci. ЦЕНА
\о Назив услуге без пдв
о....

ред
1 2 3

1 ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ КОРИСНИЦИМА СИСТЕМА ОДС
1.1 Обустава испоруке електричне енергије

1 Обустава испоруке ел. енергије на монофазном бројилу 926,00
2 Обустава испоруке ел. енергије на трофазном бројилу 1.002,00
3 Обустава испоруке ел. енергије на стубу монофазно 4.008,00
4 Обустава испоруке ел. енергије на стубу трофазно 4.312,00
5 Обустава испоруке ел. енергије у КПК - монофазно 1.915,00
6 Обу_ставаиспоруке ел. енергије у КПК - трофазно 1.991,00
7 Обустава испоруке ел. енергије - полуиндиректне мерне групе 3.666,00
8 Обустава испоруке ел. енергије на 20(1 О) kV напонском нивоу 5.188,00
9 Обустава испоруке ел. енергије на 35 kV напонском нивоу 6.710,00

10 Обустава испоруке ел. енергије на 11ОkV напонском нивоу 7.471,00
11 Обустава испоруке ел. енергије даљинским путем 152,00

1.2 Прикључење мерног места по престанку разлога за обуставу ел.енергије
12 Прикључење монофазног бројила по престанку разлога за обуставу 926,00
13 Прикључење трофазног бројила по престанку разлога за обуставу 1.002,00
14 Прикључење на стубу - монофазно по престанку разлога за обуставу 4.008,00
15 Прикључење на стубу - трофазно по престанку разлога за обуставу 4.312,00
16 Прикључење у КПК - монофазно по престанку разлога за обуставу 1.915,00
17 Прикључење у КПК - трофазно по престанку разлога за обуставу 1.991,00
18 Прикључење - полуиндиректне мерне групе по престанку разлога за обуставу 3.666,00
19 Прикључење на 20(1 О) kV напонском нивоу по престанку разлога за обуставу 5.188,00
20 Прикључење на 35 kV напонском нивоу по престанку разлога за обуставу 6.710,00
21 Прикључење на 11ОkV напонском нивоу по престанку разлога за обуставу 7.471,00
22 Прикључење - даљинско по престанку разлога за обуставу 152,00



-

о, ЦЕНА
\D Назив услуге без ПДВ
о,

РСД
1 2 З

1.3 Искључење
23 Искључење и демонтажа монофазног бројила 1.154,00
24 Искључење монофазног бројила 926,00
25 Искључење и демонтажа трофазног бројила 1.383,00
26 Искључење трофазног бројила 1.002,00
27 Искључење на стубу монофазно 4.008,00
28 Искључење на стубу трофазно 4.312,00
29 Искључење у КПК монофазно 1.915,00
30 Искључење у КПК трофазно 1.991,00
31 Искључење полуиндиректне мерне групе 3.666,00
32 Искључење у ТС на 20(1 O)kV напонском нивоу 5.188,00
33 Искљу_чењеу_ТС на 35kV напонском нивоу_ 6.710,00
34 Искључење у ТС на 11OkV напонском нивоу 7.471,00

1.4 Замена мерила због испитивања исправности

35 Замена монофазног бројила ел. енергије на захтев купца због испитивања 1.839,00
исправности у Дирекцији за мере и драгоцене метале

36 Замена трофазног бројила ел. енергије на захтев купца због испитивања 2.296,00
исправности у Дирекцији за мере и драгоцене метал е

37
Замена бројила за полуиндиректно мерење на захтев купца због испитивања 5.188,00исправности у Дирекцији за мере и драгоцене метале

38
Замена бројила за индиректно мерење на захтев купца због испитивања 6.710,00исправности у Дирекцији за мере и драгоцене метале

1.5 Очитавање мерног уређаја на захтев ван периода редовног очитавања
39 Очитавање бројила електричне енергије на захтев 660,00

1.6 Управљање и манипулација расклопном опремом на ЕЕО

40 Манипулација расклопном опремом са издавањем дозволе за рад и поновним 6.862,00
укључењем у ДЕЕС на 0,4 kV напонском нивоу

41 Манипулација расклопном опремом са издавањем дозволе за рад и поновним 7.622,00
укључењем у ДЕЕС на 20(1 О) kV напонском нивоу

42 Манипулација расклопном опремом са издавањем дозволе за рад и поновним 11.580,00
укључењем у ДЕЕС на 35 kV напонском нивоу

43 Манипулација расклопном опремом са издавањем дозволе за рад и поновним 12.037,00
укључењем у ДЕЕС на 11О kV напонском нивоу
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с, напонски снага
ЦЕНА

to тип прикључка (услуге) класификациони број без пдв
о, ниво [kW]

ред
1 2 3 4 5 6

II. УСЛУГЕ ВЕЗАНО ЗА ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ПРИКЉУЧЕЊЕ (ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА)
11.1Издавање услова за пројектовање и прикључење (обједињена
процедура)

111011
Услови за објекте са једним 113001 4.077,00бројилом

111021 112121
Услови за објекте са 2 до 4 бројила 112111 112211 5.258,00

до 43,5
1 0,4 kV kW no

112211 124220 127223бројилу
112221 127111 127230

Услови за објекте са 5 до 64 113001 127121 127301
бројила 124142 127141 127302

9.359,00

124152 127210 127303
124210 127222 127420
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·
о, напонски снага

ЦЕНА
\D тип прикључка (услуге) класификациони број без пдв
о, ниво [kW]

ред
1 2 3 4 5 6

111012 126310 212102
111021 126321 212211
111022 126322 212213
112112 126331 212221
112121 126332 212222
112212 126333 221300
112221 126340 213001
113002 126351 213002
121111 126352 214101
121113 126411 214102
121114 126412 214103
121201 126413 214202
121202 126414 214203
122011 126415 215111
122021 126416 215120
123001 126421 215130

43,5 - 124110 126422 215201
0,4 kV и Услови за објекте преко 43,5 kW до 400 kW 124121 126423 215202

2 10(20) 400 kW I од 64 до 128 бројила и 43,5
124122 126430 215301

13.977,00
Kv kW по

бројилу 124133 127112 215302
124151 127113 215303
124160 127122 221220
125101 127131 222100
125211 127132 222210
125212 127142 222220
125213 127143 222230
125221 127221 222311
125223 127410 222320
125231 211111 241100
125232 211112 241210
126101 211121 241221
126102 211122 241222
126103 211201 242001
126104 211202 242002
126201 212101 242003
126202
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-

ci. напонски снага ЦЕНА
ю тип прикључка (услуге) класификациони број без ПДВ
с- ниво [kW]

ред
1 2 3 4 5 6

111013 124122 215112
111022 124131 221112
112113 124133 221122

400
112122 124141 221210

0,4 kV и Услови за објекте преко 400 kW до kW-
112213 124170 221300

3 1О (20) 1000 kW , од 129 до 350 бројила 1000 112222 125102 222312 25.112,00
kV

kW 121112 125222 222330
121202 126500 222410
122012 127123 222431
122022 212212 222432
123002 214201 241100
123002 221130 230202
124132 221411 230203

0,4 kV и
124141 221412 230301

Услови за објекте преко 1000 kW , преко 125103 221420 2303024 1О (20) 1000 43.780,00
kV преко 350 бројила, повећање снаге kW 126500 222420 230303

215113 230101 230400
221111 230102
221121 230201

преко
5 35 kV Услови за прикључење објеката 1000 74.188,00

kW

6 Штампање издатих УПП на захтев
1.622,00заинтересованог лица

11.2Издавање услова и мишљења

с- ЦЕНА
\о Назив услуге без ПДВ
с-

ред

1 2
3

7 На трасу изградње / реконструкције мреже инфраструктуре (аутопут, топловод, 9.899,00водовод, улице и остали објекти линијске инфраструктуре и сл.)

8 Услови за израду урбанистичких планова, за пројектовање комуналне 6.650,00
инфраструктуре и слично

9 Измештање ЕЕО 4.207,00
10 За извођење радова ради прикључења на комуналну инфраструктуру 4.207,00

За извођење радова ради прикључења на ДЕЕе или израде мреже инфраструктуре
11 (полагања енергетских и ПП каблова, водова, топловода, гасовода, водовода, 9.899,00

израда улица, тротоара и сл. )
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ЦЕНА
о, без\о Назив услуге

D... пдв
ред

1 2 4

III УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О УСЛОВИМА ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕЛЕКТРАНА

II 1.1 Издавање мишљења о условима за прикључење
1 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ДО 30 К:JV 3.809,00
2 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ОД 30 ДО 160 KW 6.525,00
3 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ОД 160 ДО 500 KW 16.269,00
4 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ОД 500 KW ДО 1 MW 31.445,00

5 -ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ПРЕКО 1 MW 61.895,00

" 1.2 Измена мишљења о условима за прикључење
6 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ДО 30 KW 1.827,00

7 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ОД 30 ДО 160 KW 2.436,00

8 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ОД 160 ДО 500 К:JV 4.872,00

9 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ОД 500 KW ДО 1 MW 14.007,00

10 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ПРЕКО 1 MW 22.533,00

111.3 Продужење мишљења о условима за прикључење
11 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ДО 30 KW 1.218,00

12 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ОД 30 ДО 160 KW 1.827,00

13 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ 0.0. 160 ДО 500 KW 2.436,00

14 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ОД 500 KW ДО 1 MW 7.308,00

15 - ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СНАГЕ ПРЕКО 1 MW 10.962,00

2. Ову одлуку, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објавити
на интернет страници Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд.

Ј/
~1

стер економиста ,

fA {!

ИЗДАЊЕ ЈУН 2016



Образложење

Директор Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд,
на основу члана 1З6. став 1. тачка 40. Закона о енергетици (Службени гласник РС"
број: 14512014 и члана З8. Одлуке о оснивању Оператора дистрибутивног система
"ЕПС Дистрибуција" Д.О.о. Београд, број: 08.01.-9110-З08571/1-15 од 09.12.2015.
године (у даљем тексту: ОДС), путем Одлуке доноси Ценовник нестандардних
услуга ОДС.

У предметном Ценовнику јасно су дефинисане све позиције нестандардних услуга
по категоријама услуга, а у складу с тим, дефинисано је да су то услуге које
Оператор дистрибутивног система пружа на захтев купца, односно корисника
система. То су уједно и услуге ради отклањања последица поступања купца као
корисника система супротно прописима, а које нису обухваћене кроз цену приступа
систему или кроз трошкове прикључења на систем за дистрибуцију електричне
енергије.

Услуге у предметном ценовнику наводе:

под 1.1 - подразумевају обуставу испоруке електричне енергије на захтев
снабдевача у случају неизвршених обавеза из уговора о снабдевању (тачка 4. Члан
201. Закона о енергетици), односно обуставу испоруке електричне енергије на
писмени захтев купца, под условом да се обустава захтева за период од најмање
годину дана, а најдуже две године (тачка 9. Члан 201. Закона о енергетици). Услуга
се наплаћује купцу приликом подношења захтева на шалтеру ОДС. Снабдевач
услугу плаћа у складу са закљученим уговором са ОДС;

под 1.2 - подразумева наставак испоруке електричне енергије на писмени
захтев купца под условом да је обустава трајала у периоду од најмање годину
дана, а најдуже две године, односно снабдевача након извршен их обавеза купца по
уговору о снабдевању. Услуга се наплаћује купцу приликом подношења захтева на
шалтеру ОДС. Снабдевач услугу плаћа у складу са закгьученим уговором са ОДС;

под I.З - подразумева искључење објекта крајњег купца са дистрибутивног
система на писмени захтев крајњег купца ( тачка З. члан 204. Закона о енергетици).
У случају искључења објекта крајњег купца са система, престаје уговор о
снабдевању и уговор о приступу за место примопредаје објекта који се искључује.
Услугу плаћа купац на шалтеру ОДС;

под 1.4 - подразумева замену бр~ила на захтев купца, ради ванредног
прегледа бројила у употреби од стране Дирекције за мере и драгоцене метале.
Наплаћује се на шалтеру рад ОДС на замени, уколико се приликом испитивања
установи да је захтев оправдан, купцу се врши повраћај уплаћених финансијских
средстава за замену. Услуга испитивања регулише се са Дирекцијом за мере и
драгоцене метале;

под 1.5 - подразумева очитавање мерног уређаја ван планираног редовног
очитавања и обавља се на захтев крајњег купца или снабдевача. Услугу плаћа
купац на шалтеру ОДС, снабдевач у складу са склопљеним уговором са ОДС;
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под 1.6 - подразумева манипулацију на расклопној опреми и издавање
дозволе за рад на ЕЕО.

Услуге под 11.1- подразумевају:

издавање услова за пројектовање и прикључење врши се у поступку
обједињене процедуре по члану 8. Закона о планирању и изградњи. Услуга
подразумева трошак израде услова пројектовања и прикључења;

Закон о енергетици члан 140. став 6. упућује на обједињену процедуру коју
дефинише Закон о планирању и изградњу, везано за прикључење објекта купца;

да ималац јавних овлашћења (ОДС), има право на накнаду стварних
трошкова у складу са чланом 8.б став 4. Закона о планирању и изградњи, за
издавање услова за пројектовање и прикључење. Обавеза плаћања из претходног,
доспева пре издавања локацијских услова, а у складу са чланом 8.б став 6. Закона
о планирању и изградњи;

да штампање издатих УПП врши се на захтев заинтересованог купца.
Ималац јавних овлашћења (ОДС), ће на захтев и о трошку заинтересованог лица,
том лицу издати у папирном облику документ (УПП) који је у оквиру обједињене
процедуре издао у електронској форми, али се такав документ не може даље
користити у обједињеној процедури, у складу са чланом 3. став 9. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Услуге под 11.2- подразумевају:

свака наведена услуга односи се на сагласност из члана 218. став 6. и став 7.
Закона о енергетици.

Подцелина III. - Прикључење електрана врши се по члану 140. став 1. Закона о
енергетици.

При сачињавању овог Ценовника коришћени су следећи Закони и подзаконска акта:

1. Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број: 14512014);
2. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број: 72/2009, 81/2009,

испр. 64/201 О, одлука Уставног суда 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013,
98/2013,132/2014, и 14512014);

3. Уредба о локацијским условима ("Службени гласник РС", број: 35/2015 и
114/2015);

4. Правилник о енергетској дозволи (Сл. гласник РС", број: 1512015);
5. Методологија за нормативе - калкулација ценовника.
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