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ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 
 

Р.б. 

 

Назив услуге  

 

Јед. 

мјере 

 

Износ у 

КМ са 

ПДВ-ом 

 

Напомена  

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ И 

ПОВЕЋАЊЕ ОДОБРЕНЕ ПРИКЉУЧНЕ СНАГЕ 

1 Издавање сагласности на локацију ком 50  

2 

Издавање рјешење о електроенергетској 

сагласности на 0,4 kV -домаћинство 

(једно мјерење) 

ком 50 

 

3 

Издавање рјешења о електроенергетској 

сагласности на 0,4 kV (остала потрошња, 

стамбени (више мјерења) и стамбено-

пословни објекти) 

ком 60 

 

4 
Издавање рјешења о електроенергетској 

сагласности купца  на СН  
ком 60 

 

5 
Издавање рјешења о електроенергетској 

сагласности  произвођача на СН  
ком 120 

 

6 

Издавање рјешења о електроенергетскј 

сагласности за производњу електричне 

енергије 

ком 150 

 

7  Израда идејног рјешења оптималног 

рјешења за прикључак произвођача  на 

СН мрежи 

ком 350 

 

8 Услуга изласка на терен по захтјеву за 

електроенергетску сагласност или услугу 

интервенције на електроенергетској 

мрежи 

 

ком 

 

20 

Плаћа се приликом 

подношења захтјева 

за издавање Рјешења 

о ЕЕС или ако то ради 

орган управе или 

правно лице, одмах се 

даје предрачун и не 

излази се на терен 

док се не изврши 

уплата 

ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ 

9 Надзор над израдом НН прикључка 

дужине до 100 m  

ком 200 

Рачуна се када се 

уступа Уговор о 

прикључењу 

 10 Надзор над израдом НН прикључка 

дужине до 100-500 m 

ком 200 

Рачуна се када се 

уступа Уговор о 

прикључењу 

11 Надзор над израдом НН прикључка од 

500-1.000 m 

ком 300 

Рачуна се када се 

уступа Уговор о 

прикључењу 

12 
Надзор над израдом НН прикључка преко 

1.000 m 
ком 400 

Рачуна се када се 

уступа Уговор о 
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прикључењу 

13 Надзор над израдом ТС 10/0,4 kV и СН 

прикључка до 100 m 

ком 650 

Рачуна се када се 

уступа Уговор о 

прикључењу 

14 Надзор над израдом ТС 10/0,4 kV и СН 

прикључка преко 100 m 

ком 650 

Рачуна се када се 

уступа Уговор о 

прикључењу 

15 Надзор над израдом ТС 35/X kV и СН 

прикључка  

ком 650 

Обавезно се рачуна 

код нових купаца / 

инд. објекти 

16 

Монтажа директног монофазног бројила 

ком 30 

Обавезно се рачуна 

код нових купаца / 

инд. објекти 

17 

Монтажа директног трофазног бројила 

ком 50 

Обавезно се рачуна 

код нових купаца / 

инд. објекти 

18 

Монтажа полиндиректне мјерне групе  

ком 100 

Обавезно се рачуна 

код нових купаца / 

инд. објекти 

19 

Монтажа индиректне мјерне групе 

ком 150 

Обавезно се рачуна 

код нових купаца / 

инд. објекти 

20 Монтажа и подешавање уклопног сата ком 40  

21 Технички пријем мјерног мјеста ком 40  

22 
Технички пријем мјерног мјеста са 

полуиндиректном мјерном групом 
ком 80 

 

23 
Технички пријем мјерног мјеста са 

индиректном мјерном групом 
ком 100 

 

24 
Ангажовање комисије за интерни 

технички пријем за СН објекте 
ком 550 

 

НАКНАДА  УСЛОВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ (50 % ОД ИЗНОСА ПУНЕ НАКНАДЕ) по 1 kW прикључне снаге 

25 

Накнада за стварање услова за 

прикључење купаца из тарифне 

категорије домаћинства  

КМ/kW 20 

 

26 

Накнада за стварање услова за 

прикључење купаца из тарифне 

категорије 0,4 kV остала потрошња, без 

мјерења снаге-директно мјерење  

КМ/kW 85 

 

27 

Накнада за стварање услова за 

прикључење купаца из тарифне 

категорије 0,4 kV остала потрошња, са  

мјерењем снаге-индиректно мјерење  

КМ/kW 170 

 

28 

Накнада за стварање услова за 

прикључење купаца из тарифне 

категорије 10 kV   

КМ/kW 100 

 

29 

Накнада за стварање услова за 

прикључење купаца из тарифне 

категорије 35 kV   

КМ/kW 80 

 

30 
Услуга замјене патрона главног осигурача 

и пломбирање 
ком 30 

 

УСЛУГЕ НА ЗАХТЈЕВ КУПЦА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОТРЕБАН ПРЕДХОДНИ ИЗЛАЗАК 

31 
Контрола мјерног мјеста по захтјеву 

купца-директно мјерење 
ком 40 

 

32 Контрола мјерног мјеста по захтјеву ком 60  
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купца-полуиндиректно мјерење 

33 
Контрола мјерног мјеста по захтјеву 

купца-индиректно мјерење 
ком 90 

 

34 
Провјера тачности бројила еталоном - 

монофазно директно бројило  
ком 75 

Провјера еталоном - 

ZERA 

35 
Провјера тачности бројила еталоном - 

трофазно директно бројило 
ком 75 

Провјера еталоном - 

ZERA 

36 
Провјера тачности бројила еталоном - 

полуиндиректна мјерна група 
ком 80 

Провјера еталоном - 

ZERA 

37 
Провјера тачности бројила еталоном - 

индиректна мјерна група 
ком 100 

Провјера еталоном - 

ZERA 

38 
Провјера тачности директног монофазног 

бројила уградњом контролног бројила 

ком 75 

За индиректна и 

полуиндиректна 

бројила се не примају 

захтјеви 

39 
Провјера тачности директног трофазног 

бројила уградњом контролног бројила 

ком 75 

За индиректна и 

полуиндиректна 

бројила се не примају 

захтјеви 

40 Промјена имена купца и издавање 

Уговора о снабдијевању  
ком 10 

 

41 Промјена тарифне категорије у оквиру 

исте тарифне групе групе за категорију 

0,4 kV остала потрошња, ИИ и ИИИ 

тарифна група и домаћинства 

ком 30 

Може једанпут 

годишње за 

категорију 

42 

Привремена одјава купца електричне 

енергије по захтјеву 

ком 20 

Односи се на купце 

који траже 

искључење. 

43 Пријава послије привремене одјаве ком 20  

44 Укључење купца послије обуставе 

електричне енергије на мјерном мјесту-

монофазни прикључак 

ком 65 

 

45 Укључење купца послије обуставе 

електричне енергије на мјерном мјесту-

трофазни прикључак 

  65 

 

46 Укључење купца послије обуставе 

електричне енергије на стубу или 

кровном носачу-монофазни прикључак 

ком 130 

 

47 Укључење купца послије обуставе 

електричне енергије на стубу или 

кровном носачу-трофазни прикључак 

ком 130 

 

48 

Продужење одјаве купца 

ком 10 

Не излази се на терен, 

само се евидентира у 

бази података купца 

49 Издавање потврда на захтјев купца  ком 10  

50 
Издавање енергетске или финансијске 

картице 
ком 10 

 

51 Радни час ВСС h 24  

52 Радни час ВКВ h 17  

53 Радни час КВ h 13  

54 Радни час НК h 10  

55 
Услуга превоза путничким возилом 

КМ/km 
km 4 
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Цјеновник у примјени од 19.05.2022.  

 

56 Услуге превоза  теренским  возилом km 5  

57 
Услуга превоза  теретним возилом до 5 

тона 
km 6 

 

58 
Услуга превоза теретним возилом преко 

5 тона 
km 7 

 

59 
Услуга превоза теретним возилом са 

прикол. до 5 тона 
km 7 

 

60 
Услуга превоза теретним возилом са 

прикол. од 20 тона 
km 10 

 

61 
Услуга рада  теретног возила са HIAB 

дизалицом 
h 160 

 

62 
Услуге рада багером-трактор, по захтјеву 

странке 
h 120 

 

63 
Услуге рада возилом са корпом по 

захтјеву странке 
h 135 

 

64 
Искључење-укључење НН мреже због 

радова трећих лица - по захтјеву купца 
ком 70 

 

65 
Искључење-укључење СН мреже због 

радова трећих лица - по захтјеву купца 
ком 300 

 

66 

Мјерење диелектричне чврстоће 

трансформаторског  уља и издавање 

извјештаја 

ком 180 

 

67 
Мјерење отпора уземљивача по мјерном 

споју и издавање извјештаја 
ком 85 

 

68 

Мјерење отпора изолације 

трансформатора/каблова и издавање 

извјештаја по мјерењу 

ком 140 

 

69 
Мјерење напона и издавање извјештаја 

по захтјеву 

ком 75 

Мјерење напона по 

жалби на висок или 

низак напон се не 

наплаћује 

70 
Регулација напона на ТС које нису 

основно средство предузећа 
ком 80 

 

71 

Испитивање и подешавање заштитних 

уређаја на трафостаницама и издавање 

извјештаја по мјерном мјесту 

ком 100 

 

72 
Услуга служности стуба НН мреже или ЈР 

за друге оператере/мјесец 
ком 5 
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