
Ј@Ј ЕЛЕКТРОПРИВРЕД.А СР6ИЈЕ _

Број: ~~\-~'&~\-ъ~~:ъ~~\
Датум: 14.12.2020. године ,-~

r,Q1 ЕПС
.,.~ ДИСТРИ&УЦИЈА

На основу члана 136 став 1 гачка 18) у вези са чпаном 88 став 2 тачка 2} и чпаноя 92 став 1 Закона о енергетици
~Службени ГЛ2СНI\1CРС", бр: 145/14 и 95118), члана 37 став 2 у вези са чпаном З8 став 1 тачка 1З} OAnyt\e о ОСНIIВ3ЊУ
Оператора дистрибyrивног система .ЕПС ДистриБУЦl'tја" д.о.о. Беоrрад - пречишhен текст - број: 308571 од 9. децембра
2015. године, 8. д. директора Оператора Дllстрмбyt)1ВНОГсистема .ЕПС дИСТРИбуција" д.О.О. Београд Докоеи

ОДЛУКУ О ЦЕНИ ПРИСТУПА
СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕргиЈЕ

1.
Ооом одлYJtоl.lутврђује се цена ЛРhCТупа систему за дистрибуцију впектричне енерrије за КОРИСНlIкедистрибутиеног
система елехтричке енергије Оператора ДIIСТРибутивнос система .ЕПС Дистрибуција" Д.О.о. Београд.

2.
Uetla за приcтyn CllCTeMY Ја Д1IСТРllоуцију епектричне енергије ~Cllазана је ПО тарифама утврђеН'tlМ Методологијом за
одређивање цене приступа систему за дистрибуцl-'1У епепричне енергије ('IСлужбени гласник РС· бр: 105/12. 84113,
87113, 143f14, 65/15, 109f15, 98f1б II 99118):

Јединица
Динара

Корисници система Тарифе за јеД~IНИЦУ
мере

мере

1 2 3 4
.одобремз снага- kW 99.726
.прекомерна снага" kW 398,904

1. Потроwња на .Вllша дневна тарифа за a~rnBHyefieprnjY- kWh 0,975
средњем напону ....ижа дневна тарифа за аП148t1Уel!eprnlY" kWh 0,325

.реаКПlвна енергија' (cOSIp~D,95) kvarh 0.360
_прекомерна реахгивна енергија- (cos(jJ<0,95) kvarh 0,719
.одобрена снага" kW 159.5621
.прекомерна снага- kW 638.2461

2. Потроwња на *ВИUJ2 дневна тарифа за аkl149нуенергиI1 kWh 2,241'
ниском напону .нкжа дневна тарифа за активнуенеРГL1јУ- kWh 0.7471

.реЭ~'ТI48наeHeprlAja' (cos(j)~D.95) kvarh 1.0071

.прекомерна реаятивна енергија" (С051/1<0,95) kvarh 2.015

.одобрена снага' kW 49.863
АIm48НЭ енерrијэ'
једнотарифtiо .једнотарифно Mepelbe" kWh 3.04':1мерење

.в"ша дне ана тарифа за
kWh 3,485

Д90ТЭРИФНО
аПlIвнуеtlергију"

3. Широка потрошња иерење
.нижа дневна таркфа за
аК1\4внуенеРГ">1јУ-

kWh О,В71

,виwa дневна тарчфа за
kWh 2,962

ynpaBIbaHa аКПlвнуеliерn.'ЈУ-

потроwња ..нижа дневна гарвфа эв
kWh 0,741

аКПlвнуенергиј{

4. Јавно ссввпъење .вятивнв енергија- јаоно осветљење" kWh 3,221
- -

З.
Ова одлука ступа на cl-!ary по добијању свгпасности Агенције за енергетику Републике Србије, а nримењује се ОД 1.
фебруара 2021. године.
Одлуку објавити на епепронско] страници Оператера дУ.стриБУТИ8НОГсистема _Е~стрибуција' Д.О.о, Беогргд.

~~~
~ 8.д.ЩIэ,

11000 Београд
Масариковз I·З

Теп: + З8111 36 16706
фис: + 381 11 35 16641

CT'~KOV. __
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Оператор А"СТРибутивнOl' система ..ЕПС Дистрибуција" Д.О.О.
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