ЦЈЕНОВНИК НЕСТАНДАРДНИХ УСЛУГА (ЦНУ)

Редни број

Врста услуге

Цијена услуге,
укупно без ПДВа (KM/јед.мјере)

1

2

3

Ко/коме се услуга фактурише?

4

I. УСЛУЖНИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОПИСИВАЊА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ И ИЗДАВАЊЕ ПОТРЕБНИХ САГЛАСНОСТИ
I.1 Издавање локацијских сагласности, мишљења, услова и давања података о електроенергетским објектима (EEO) по захтјеву

1

Услови за извођење радова ради прикључења на
дистрибутивну мрежу или изградње мрежне
инфраструктуре, посебно у условима укрштања
инфраструктурних објеката код изградње
аутопутева, топловода, гасовода, улица и осталих
објеката

2

Услови за измјештање ЕЕО са израдом елабората,
односно за извођење радова ради прикључења
на комуналну инфраструктуру

3

Давање техничких услова на мјерном мјесту и
прикључку (за једно ММ)

33

4

Давање техничких услова на мјерном мјесту и
прикључку (за свако следеће ММ са више мјерних
уређаја)

14

198

Корисник се обраћа директно ОДС.
100 Све услуге под бројевима 1-4, ОДС фактурише директно
кориснику-купцу који је поднио захтјев за њено извршење

1

I.2 Издавање електроенергетске сагласности за пројектовање, прикључење на дистрибутивну мрежу и сагласности за рушење објекта

6

Индивидуални стамбени објекти и стамбене
зграде/пословни објекти и пословне зграде до 4
мјерна мјеста
Стамбене, пословне и стамбено/пословне зграде
од 5 до 32 мјерна мјеста

7

Стамбене, пословне и стамбено/пословне зграде
(преко 32 мјерна мјеста)

Корисник се обраћа директно ОДС.
198 Све услуге под бројевима 5-10, ОДС фактурише директно
кориснику-купцу који је поднио захтјев за издавање ЕЕС

8

Електроенергетски објекти корисника мрежеприкључење на 10(20) и 35 kV напонском нивоу

198

9

Привремени објекти и градилишта и/или
сагласности за рушење објеката

5

Објекти сложене конструкције и намјене
(индустријске зграде, жељезничке пруге,
аеродромске стазе, луке, пловни канали, бране,
10
грађевине за рударство, вађење нафте и гаса,
постројења хемијске индустрије, објекти тешке
индустрије,..)
I.3.1 Издавање електроенергетске сагласности (EEС) за пројектовање и
прикључење електрана на дистрибутивну мрежу
За прикључне снаге до 50 kW
11
12
13

За прикључне снаге од 50 до 150 kW
За прикључне снаге преко 150 kW

39
100

56

548

58 Корисник се обраћа директно ОДС.
114 Све услуге под бројевима 11-13, ОДС фактурише директно
кориснику-произвођачу који је поднио захтјев за издавање
265 ЕЕС

I.3.2 Измјена електроенергетске сагласности (EEС) за пројектовање и прикључење
електрана на дистрибутивну мрежу
14
15

За прикључне снаге до 50 kW
За прикључне снаге од 50 до 150 kW

38 Корисник се обраћа директно ОДС.
59 Све услуге под бројевима 14-16, ОДС фактурише директно
кориснику-произвођачу који је поднио захтјев за измјену

2

16

За прикључне снаге преко 150 kW

I.3.3 Продужење електроенергетске сагласности (EEС) за пројектовање и
прикључење електрана на дистрибутивну мрежу
За прикључне снаге до 50 kW
17
18

За прикључне снаге од 50 до 150 kW

164 ЕЕС

26 Корисник се обраћа директно ОДС.
Све услуге под бројевима 17-19, ОДС фактурише директно
35
кориснику-произвођачу који је поднио захтјев за
70 продужење ЕЕС

За прикључне снаге преко 150 kW
19
II.УСЛУГЕ У ФУНКЦИЈИ ОДРЖАВАЊЕ ПРИКЉУЧКА И МЈЕРНОГ МЈЕСТА,
ИСКЉУЧЕЊА И ПОНОВНОГ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА КОРИСНИКА СИСТЕМА НА
ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ
II.1 Преглед прикључка и мјерног мјеста и услуге на прикључку на захтјев
корисника мрежe
(директно или путем снабдјевача)
Преглед прикључка и ММ-директно мјерење
15
20
(цијена по бројилу)
21

Преглед прикључка и ММ-полуидиректно
мјерење (цијена по бројилу)

22

Преглед прикључка и ММ-идиректно мјерење
(цијена по мј. групи-МГ)

23

Преглед прикључка и групног ММ-од 2-8
бројила (цијена по бројилу)

24

Преглед прикључка и групног ММ-од 8-32 бројила
(цијена по бројилу)

25

Преглед прикључка и групног ММ-преко 32
бројила (цијена по бројилу)

Корисник се обраћа директно ОДС-у. Уколико се обрати
41 Снабдјевачу, запослени снабдијевача га упућује на
корисничку службу ОДС.
15 Услуге се односе на тражење корисника да изврши
контролни преглед прикључног вода или ММ како би
одлучио о потребама за евентуалним прилагођавањима из
13 техничких разлога.
Фактуирсање услуге врши ОДС директно кориснику.
12

26

Скидање /постављање пломбе на мјерном мјесту
(по мјерном уређају)

12

23

3

II.2 Замјена и провјера исправности мјерног уређаја на захтјев корисника мреже
(ванредна провјера исправности мјерног уређаја по захтјеву снабдјевача/крајњег корисника при чему је корисник обавезан платити услугу
уколико се провјером утврди да је мјерни уређај исправан)
27

Замјена и испитивање монофазног бројила
електричне енергије на захтјев

28

Замјена и испитивање трофазног бројила
електричне енергије на захтјев

29

Замјена и испитивање мјерних група (директна,
полуиндиректна, индиректна) на захтјев

56 Корисник се обраћа директно ОДС-у. Уколико се обрати
Снабдјевачу, исти ће га упутити на корисничку службу ОДСа или ће сам прослиједити предметни захтјев.
63
Услугу фактурише ОДС директно кориснику.
Иста се наплаћује само у случајевима када се контролом
139 утврди да је мјерни уређај исправан.

II.3 Услуге за потребе реализације захтјева за промјену тарифне групе потрошње електричне енергије
30

Замјена монофазног бројила електричне енергије
монофазним (једнотарифног или двотарифног)

31

Замјена трофазног бројила електричне енергије
трофазним (једнотарифног или двотарифног)

Промјена тарифне групе, на коју крајњи купац има право
29 највише једном у години дана, у искључивој је надлежности
ОДС-а. Купац захтјев за промјену ТГ подноси путем
снабдјевача.
Уколико промјена тарифне групе захтијева замјену мјерног
уређаја у функцији стварања техничких претпоставки за
реализацију захтјева, корисник плаћа услугу замјене мјерног
уређаја по наведеним цијенама.
Фактуру кориснику-купцу испоставља ОДС.
ОДС је дужан о свим промјенама у вези промјене тарифне
36 групе обавијестити надлежног снабдјевача, што
подразумијева и очитања на оба мјерна уређаја код
замјене мјерног уређаја за потребе стварања услова за
прелазак у нову тарифну групу.
Уколико се корисник-купац са захтјевом за промјену
тарифне групе обрати директно ОДС-у, ОДС је дужан о
поднесеном захтјеву и извршеним промјенама
обавијестити снабдјевача.

II.4 Обавјештење о прекидима у испоруци електричне енергије и обустави испоруке електричне енергије
4

32

33

34

35

Општим условима и Правилником о управљању мрежом
прописане су категорије корисника за које постоји обавеза
Обавјештење корисницима који нису власници
обавјештавања о планираним прекидима у испоруци
приоритетних објеката или нису укључени у
електричне енергије. Уколико је ријеч о корисницима који
категорије купаца за које је обавјештавање о
5 нису сврстани у ред приоритетних, а захтијевају најаву
прекидима у испоруци електричне енергије
планских искључења у писаној форми, иако се иста најављују
уговорна обавеза
путем интернет странице ОДС-а, услуга доставе обавјештења
се наплаћује по наведеној цијени.
Услугу кориснику фактурише и наплаћује ОДС.
Израду и доставу обавјештења о намјераваном искључењу
Достава обавјештења о намјераваном искључењу
по захтјеву снабдјевача, ОДС наплаћује као нестандардну
по пријему захтјева снабдјевача за обуставу
5 услугу.
испоруке, упозорења или опомене кориснику
ОДС услугу фактурише снабдјевачу, на крају обрачунског
мреже које доставља ОДС
периода за мјесец у којем је извршена достава обавјештења.
II.5 Обустава испоруке електричне енергије (по захтјеву снабдјевача или из разлога техничке природе)
28 Услугу искључења објекта крајњег купца са дистрибутивне
Обустава испоруке ЕЕ на мјерном мјесту на 0,4 kV
мреже по захтјеву Снабдјевача, ОДС фактурише Снабдјевачу
на крају обрачунског периода током којег је искључење
извршено.
Трошкови искључења наплаћују се и у случајевима када се
Обустава испоруке ЕЕ на 10(20) kV и 35 kV
72 крајњи купац обрати снабдјевачу са захтјевом за
напонском нивоу
привремени прекид испоруке електричне енергије, уколико
по том основу буде раскинут уговор о снабдијевању.
Трошак искључења по овом основу, ОДС фактурише
Снабдјевачу.

II.6 Прикључење ММ по престанку разлога за обуставу испоруке електричне енергије (по захтјеву снабдјевача или из разлога техничке природе)
36

Прикључење ЕЕ на мјерном мјесту на 0,4 kV, по
престанку разлога за обуставу

37

Прикључење ЕЕ на 10(20) kV и 35 kV напонском
нивоу по престанку разлога за обуставу

Услугу поновног прикључења објекта крајњег купца на
28 дистрибутивну мрежу, поднесеном од стране Снабдјевача,
ОДС фактурише Снабдјевачу на крају обрачунског периода
током којег је услуга извршена.
72 Услугу поновног прикључења на дистрибутивну мрежу ОДС
фактурише снабдјевачу и у случају када је ријеч о
5

поновном прикључењу објекта, након привременог
прекида испоруке по његовом захтјеву.
У случају да током трајања привременог искључења купац
одлучи промијенити снабдјевача, ОДС ће новог снабдјевача
по поступку промјене снабдјевача, обавијестити о обавези
плаћања трошкова укључења, обзиром да је до прекида
испоруке дошло на захтјев купца.
Уколико је од искључења са дистрибутивне мреже по
захтјеву крајњег купца прошло више од пет година, купац је
у обавези платити трошкове поновног прикључења на мрежу
у складу са Рјешењем о утврђивању накнаде за прикључење
који је донио РЕРС. У том случају, ОДС фактуру за поновно
прикључење испоставља директно кориснику.
II.7 Привремено прикључење објеката корисника на дистрибутивну мрежу ради испитивања у пробном раду

38

Прикључење објекта крајњег купца,
купца/произвођача (prosumer), производног
постројења у привремени пробни рад на захтјев
власника/инвеститора

113 ОДС услугу фактурише директно кориснику-подносиоцу
захтјева

II.8 Управљање и манипулација расклопном опремом на ЕЕО на захтјев корисника мреже

39

Манипулација расклопном опремом са
издавањем дозволе за рад и поновним
укључењем на дистрибутивну мрежу-на 0,4 kV
напонском нивоу

40

Манипулација расклопном опремом са
издавањем дозволе за рад и поновним
укључењем на дистрибутивну мрежу-нa 10(20) kV
и 35 kV напонском нивоу

41

Дежурство приликом манипулације расклопном
опремом на захтјев корисника мреже на 0,4 kV,
10(20) kV и 35 kV (по сату)

55
У случајевима када корисник има потребу за радовима на
својим инсталацијама, иза мјеста прикључења на
дистрибутивну мрежу, при чему иста захтијевају безнапонско
стање, ОДС према наведеним цијенама извршава потребне
58
манипулације, и трошкове фактурише директно кориснику.
Захтијеване услуге ће бити извршене по извршеној уплати
трошкова.
15

6

III. УСЛУЖНИ ПОСЛОВИ У ФУНКЦИЈИ АЖУРИРАЊА БАЗА ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА И ИЗДАВАЊА ПРЕПИСА ДОКУМЕНАТА
III.1 Очитавање података са мјерног уређаја на захтјев корисника мреже ван
периода редовног очитања (директно или преко снабдјевача)
42

Ванредно очитавање мјерног уређаја по захтјеву
снабдјевача или корисника мреже
Очитавање мјесечног дијаграма Wa, Wr, S, P, Q (у
колико је технички изводљиво)/по мјерном
мјесту

43

Ванредним очитањем се сматра свако очитање стања на
20 мјерном уређају које се захтијева изван редовног периода
очитања на крају обрачунског периода за потребе израде
енергетског обрачуна.
Најчешће је ријеч о захтјевима за ванредна очитања по
жалбама купаца на тачност очитања, а с тим у вези и
извршеног обрачуна. Захтјев крајњи купац упућује путем
снабдјевача. Трошкови извршеног ванредног очитања се не
наплаћују уколико се утврди да је жалба купца оправдана
(најчешће је ријеч о пречитању).
Трошкове извршеног ванредног очитања, уколико жалба
купца није оправдана, ОДС фактурише Снабдјевачу.
Уколико је жалба основана, ОДС Снабдјевачу доставља
ново очитано стање, Снабдјевач коригује рачун
испостављен крајњем купцу, те укупну разлику између
18 претходног и новоиспостављеног рачуна фактурише ОДС-у,
како би намирио неосновано плаћене трошкове.
Очитања у случајевима промјене тарифне групе, промјене
снабдјевача, промјене власништва над мјерним мјестом,
замјене мјерног уређаја због редовног баждарења,
промјене цијена и сл, трошкови ванредног очитања се не
наплаћују.
Захтјев за очитавање података из регистра мјерног уређаја,
специфициране услугом 43, корисник подноси директно
ОДС-у.
ОДС испоставља фактуру за предметну услугу директно
подносиоцу захтјева
7

III.2 Издавање преписа документа по ванредном захтјеву корисника (за документа која су кориснику претходно издата у редовном поступку)

44

Издавање преписа раније издатог докумената на
захтјев корисника (електроенергетске
сагласности, декларације о прикључку ...)

Захтјев за издавањем преписа раније издатог документа,
корисник подноси ОДС-у.
7
ОДС услугу издавања траженог преписа наплаћује
директно од корисника-подносиоца захтјева.

III.3 Израда извјештаја о контроли квалитета напона на примопредајном мјесту на захтјев или по приговору корисника мреже
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Израда документа-извјештаја о квалитету напона
на примопредајном мјесту -према EN 50160

Захтјев за контролу квалитета испоруке, најчешће контролу
квалитета напона на мјесту испоруке, корисник подноси
директно ОДС-у.
76 ОДС услугу извршене контроле квалитета фактурише
кориснику и наплаћује само у случајевима када су параметри
квалитета испоруке у границама допуштених одступања,
односно када се мјерњима уттврди да је жалба корисника
неоснована.

IV. НЕСПЕЦИФИЦИРАНЕ НЕСТАНДАРДНЕ УСЛУГЕ
IV.1 Измјештање електроенергетских објеката са посједа власника/крајњег купца на њихов захтјев
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Трошкови ових услуга се утврђују према стварним трошковима израде техничког
рјешења или пројекта, те трошковима исходовања неопходних сагласности и
дозвола, трошковима поступка рјешавања имовинско-правних односа (по
потреби), трошковима рада радника, трошковима транспорта радника,
трошковима
механизације
и
трошковима
потребног
материјала.
Услуга се извршава након плаћања трошкова по предрачуну или у складу са
одредбама закљученог уговора о вршењу услуге.
Напомена:
- Трошкови израде техничког рјешења или пројектне документације, радова
радника, трошкови транспорта радника и трошкови механизације се обрачунавају
према Нормативу за радове у ОДС-у;
-Трошкови обезбјеђења неопходних сагласности и дозвола, трошкови поступка
рјешавања имовинско-правних односа се обрачунавају по потреби и према
стварним трошковима;
- У случају да су предметни радови за извршење услуге укључени у трогодишњи
план инвестиција ОДС-а, стварни трошкови материјала потребног за извршење
услуге се неће наплаћивати.

9

