
МХ „ЕРС“ ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина 
Мајевичка 97, 76300 Бијељина 
Тел. 055/226-700, Фах. 055/210-304, www.elektrobijeljina.com 

 Цијене су без ПДВ-а 

1 

Шифра Назив услуге – Сагласности, регистрација, искључења 
(Јединствене цијене за сва дистрибутивна предузећа у саставу ''ЕРС''-а)  

Јед. 
 мјере 

Цијена 
(КМ) 

 Издавање електроенергетске сагласности на локацију (за све објекте) ком 0,00 

810020 Издавање рјешења о електроенергетској сагласности – домаћинства 
(породични стамбени објекти) ком 30,00 

810021 Издавање рјешења о електроенергетској сагласности – јавна расвјета ком 30,00 

810022 Издавање рјешења о електроенергетској сагласности – остала потрошња 
на ниском напону ком 50,00 

810023 Издавање рјешења о електроенергетској сагласности – стамбени објекти 
за колективно становање и стамбено пословни објекти ком 80,00 

810024 Издавање рјешења о електроенергетској сагласности – потрошња на 
средњем напону и електроенергетски објекти ком 80,00 

810025 Издавање рјешења о електроенергетској сагласности – привремени 
објекти ком 30,00 

810026 Издавање рјешења о електроенергетској сагласности - градилишта ком 50,00 

810027 Издавање рјешења о електроенергетској сагласности – производни 
објекти (мале електране) ком 100,00 

810028 Израда и издавање декларације о прикључку 
(15,86 КМ је урачунато у накнади за прикључење) ком - 

 Регистрација (пријава) купца и увођење у евиденцију – домаћинства, 
заједничка потрошња, јавна расвјета ком 0,00 

 Регистрација (пријава) купца и увођење у евиденцију – остала потрошња 
на НН напону, СН напону, привремени објекти, градилишта ком 0,00 

810029 Израда пројекта стандардног прикључка 
(30,18 КМ је урачунато у накнади за прикључење) ком - 

810030 Израда пројекта нестандардног прикључка на ниском напону 
(30,18 КМ је урачунато у накнади за прикључење) ком - 

810031 
Израда пројекта нестандардног прикључка на средњем напону 
(3% од предрачунске вриједности прикључка – укључује се у накнаду за 
прикључење уколико дистрибутер изводи прикључак) 

ком 3% 

810032 

Рјешавање имовинско правних односа на траси прикључног вода у 
случају нестандардног прикључења објекта купца 
(према стварним трошковима – укључује се у накнаду за изградњу 
нестандардног прикључног вода) 

 
Према 

стварним 
трошковима 

810033 
Привремено прикључење објекта ради испитивања електричних 
инсталација или пробног рада објекта – објекти за колективно становање, 
потрошња на средњем напону 

ком 100,00 

 Одјава мјерног мјеста купца (све категорије потрошње) ком 0,00 
810034 Препис документа ком 10,00 

810035 Трошкови искључења и  поновног укључења крајњег купца због 
непоштовања уговора о снабдијевању - домаћинства ком 30,00 

810036 Трошкови искључења и поновног укључења крајњег купца због 
непоштовања уговора о снабдијевању – остала потрошња ком 40,00 

810037 
Трошкови искључења односно укључења на стубу, кровном носачу или 
НН ормару на захтјев крајњег купца – због радова на објекту 
(монофазни или трофазни прикључак) 

ком 30,00 

 Системска замјена мјерног уређаја код регистрованих купаца због 
баждарења у законском року, укључујући и баждарење  ком 0,00 

810038 
Замјена, провјера исправности и баждарење мјерног уређаја на захтјев 
крајњег купца – директно бројило 
(Напомена: трошкове сноси крајњи купац ако је бројило било исправно, односно 
трошкове сноси дистрибутер ако је бројило било неисправно) 

ком 40,00 

810039 
Замјена, провјера исправности и баждарење мјерног уређаја на захтјев 
крајњег купца – мјерна гарнитура 
(Напомена: трошкове сноси крајњи купац ако је мјерна гарнитура била исправна, 
односно трошкове сноси дистрибутер ако је мјерна гарнитура била неисправна) 

ком 100,00 

810040 Замјена и баждарење уклопног сата ком 35,00 

810041 Провјера исправности и баждарење мјерног уређаја 
- монофазно једнотарифно бројило ком 20,00 

810042 Провјера исправности и баждарење мјерног уређаја ком 24,00 
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- монофазно двотарифно бројило 

810043 Провјера исправности и баждарење мјерног уређаја 
- трофазно једнотарифно бројило ком 30,00 

810044 Провјера исправности и баждарење мјерног уређаја 
- трофазно двотарифно бројило ком 35,00 

810045 Провјера исправности и баждарење мјерног уређаја 
- трофазно трансформаторско бројило ком 60,00 

810046 Провјера исправности и баждарење мјерног уређаја 
- трофазно вишетарифно бројило са максиграфом ком 80,00 

810047 Провјера исправности и баждарење мјерног уређаја – уклопни сат ком 25,00 

810048 
Измјештање електроенергетских објеката на/са посједа купца, на захтјев 
купца (купац сноси стварне трошкове – у складу са техничким рјешењем 
које пропише дистрибутер, уколико постоје услови за измјештање) 

ком 
Према 

стварним 
трошковима 

 
Промјена имена купца (по рјешењу органа, споразумно са претходним 
купцем, ради наслеђивања или другог документованог разлога - 
пререгистрација 

ком 0,00 

810049 Поновна пријава мјерног мјеста купца, одјављеног (привремено) на лични 
захтјев ком 10,00 

 Промјена тарифне групе или категорије потрошње (промјена је могућа 
након 12 мјесеци по претходној промјени) ком 0,00 

 Издавање копије рачуна за утрошену електричну енергију ком 0,00 

 Контрола квалитета напона по приговору купца – на основу писаног 
захтјева ком 0,00 

 
 

Шифра 
Накнада за обезбјеђење услова за прикључење – једнократни 

новчани износ 
(цијене одређене од стране Регулаторне агенције за енергетику РС-а) 

Цијена 
(КМ/kW) 

810060 Накнада за обезбјеђење услова за прикључење – домаћинства или 
заједничка потрошња стамбених објеката (КМ/kW) 16,53 

810061 Накнада за обезбјеђење услова за прикључење – остала потрошња на 
0,4 kV којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем (КМ/kW) 28,92 

810062 Накнада за обезбјеђење услова за прикључење – остала потрошња на 
0,4 kV којима се обрачунска снага утврђује мјерењем (КМ/kW) 57,85 

810063 Накнада за обезбјеђење услова за прикључење – јавна расвјета (КМ/kW) 82,64 
810064 Накнада за обезбјеђење услова за прикључење – 10 kV (KM/kW) 30,45 
810065 Накнада за обезбјеђење услова за прикључење – 35 kV (KM/kW) 9,99 

 
 

Шифра Назив услуге – Мјерења и испитивања 
(Цијене одређене у ЗЕДП ''Електро-Бијељина'')  

Јед. 
 мјере 

Цијена 
(КМ) 

810130 Мјерење отпора уземљења по мјерном споју и састављање записника ком 40,00 

810131 Испитивање електричних инсталација (отпора изолације и отпора петље) 
и издавање записника извод 10,00 

810132 Испитивање трансформаторског уља и издавање записника узорак 150,00 

810133 Испитивање отпора изолације трансформатора мегаомметром и 
издавање записника ком 60,00 

810134 Испитивање веза заштитних уређаја ком 50,00 
810135 Подешавање заштите мјерним кофером и састављање записника ком 90,00 
810136 Испитивање и промјена редослиједа фаза на 10 kV ком 60,00 
810137 Испитивање и промјена редослиједа фаза на 0,4 kV ком 40,00 

810138 Услуге мјерним колима за испитивање кварова на кабловима, по 
пређеном километру km 3,00 

810139 Услуге мјерним колима за испитивање кварова на кабловима, по сату  сат 175,00 

810140 Услуге мјерним колима за испитивање кварова на кабловима правним 
лицима у дужем временском периоду по квару 1 100,00 

810141 Услуге мјерним колима за испитивање кварова на 35 kV  кабловима, 
дужим од 4 km по квару 2 000,00 

810142 Услуге мјерним колима за испитивање кварова на 0,4 kV и 10 kV по квару 1 100,00 
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810143 Услуге мјерним колима за испитивање кварова на 35 kV по квару 1 200,00 
810144 Мјерење отпора уземљења UI методом и састављање записника ком 1 000,00 

810145 Транспорт људства и опреме до мјеста обављања послова (по пређеном 
километру) km 3,00 

 
 
 

Шифра Назив услуге – Баждарење мјерних уређаја 
(Цијене одређене у ЗЕДП ''Електро-Бијељина'')  

Јед. 
 мјере 

Цијена 
(КМ) 

810150 Сервис и баждарење монофазног једнотарифног идукционог и електронског 
бројила  Кл - 2, 10 – 60 А ком 8,50 

810151 Провјера исправности – испитивање монофазног једнотарифног индукционог и 
електронског бројила Кл -2, 10 – 60 А ком 8,00 

810152 Сервис и баждарење монофазног двотарифног идукционог и електронског 
бројила Кл – 2, 10 – 60 А ком 12,00 

810153 Провјера исправности – испитивање  монофазног двотарифног идукционог и 
електронског бројила Кл – 2, 10 – 60 А ком 8,00 

810154 Сервис и баждарење монофазног двотарифног електронског бројила Кл – 1 и 2, 
10 – 60 А са максиграфом (активно и реактивно)  ком 20,00 

810155 Провјера исправности – испитивање монофазног двотарифног електронског 
бројила Кл – 1 и 2, 10 – 60 А са максиграфом (активно и реактивно) ком 10,00 

810156 Сервис и баждарење трофазног једнотарифног индукционог  и електронског 
бројила Кл – 2, 10 -60 А ком 15,00 

810157 Провјера исправности – испитивање трофазног једнотарифног индукционог  и 
електронског бројила Кл – 2, 10 -60 А ком 10,00 

810158 Сервис и баждарење трофазног двотарифног индукционог и електронског 
бројила Кл – 2, 10 – 60 А (активно и реактивно) ком 17,50 

810159 Провјера исправности – испитивање трофазног двотарифног индукционог и 
електронског бројила Кл – 2, 10 – 60 А (активно и реактивно) ком 10,00 

810160 Сервис и баждарење трофазног трансформаторског индукционог и 
електронског бројила активне енергије Кл – 1,5А са максиграфом ком 25,00 

810161 Провјера исправности – испитивање трофазног трансформаторског 
индукционог и електронског бројила активне енергије Кл – 1,5А са максиграфом ком 15,00 

810162 Сервис и баждарење трофазног вишетарифног директног бројила Кл 2, 10 – 60 
А са максиграфом ком 50,00 

810163 Провјера исправности – испитивање трофазног вишетарифног директног 
бројила Кл 2, 10 – 60 А са максиграфом ком 24,00 

810164 Сервис и баждарење трофазне двотарифне директне мјерне групе Кл – 1 и 2, 
10 – 60 А (са максиграфом) ком 40,00 

810165 Провјера исправности – испитивање трофазне двотарифне директне мјерне 
групе Кл – 1 и 2, 10 – 60 А (са максиграфом) ком 30,00 

810166 Сервис и баждарење трофазне двотарифне полуиндиректне (индиректне) 
мјерне групе Кл – 1 и 2, 5А (са максиграфом), 100 и 220 V ком 70,00 

810167 Провјера исправности – испитивање трофазне двотарифне полуиндиректне 
(индиректне) мјерне групе Кл – 1 и 2, 5А (са максиграфом), 100 и 220 V ком 40,00 

810168 Сервис и баждарење уклопног часовника за тарифе (свих типова) ком 20,00 

810169 Баждарска такса: монофазно једнотарифно индукционо и електронско бројило 
Кл - 2, 10 – 60 А ком 3,50 

810170 Баждарска такса: монофазно двотарифно индукционо и електронско бројило Кл 
- 2, 10 – 60 А ком 4,00 

810171 Баждарска такса: монофазно двотарифно електронско бројило Кл -1 и 2, 10 – 
60 А са максиграфом (активно и реактивно) ком 10,00 

810172 Баждарска такса: трофазно једнотарифно индукционо и електронско бројило Кл 
- 2, 10 – 60 А ком 5,00 

810173 Баждарска такса: трофазно двотарифно индукционо  бројило Кл - 2, 10 – 60 А 
(активно и реактивно) ком 7,50 

810174 Баждарска такса: трофазно двотарифно електронско бројило Кл - 2, 10 – 60 А 
(активно и реактивно) ком 6,00 

810175 Баждарска такса: трофазно трансформаторско индукционо бројило активне ком 20,00 
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енергије  Кл - 1, 5 А са максиграфом 

810176 Баждарска такса: трофазно трансформаторско електронско бројило активне 
енергије  Кл - 1, 5 А са максиграфом ком 10,00 

810177 Баждарска такса: трофазно вишетарифно директно бројило Кл - 2, 10 – 60 А са 
максиграфом ком 6,00 

810178 Баждарска такса: трофазна двотарифна директна мјерна група Кл – 1 и 2, 10 – 
60 А (са максиграфом) ком 30,00 

810179 Баждарска такса: трофазна двотарифна полуиндиректна мјерна група Кл – 1 и 
2, 5 А (са максиграфом), 100 и 220 V ком 30,00 

810180 Баждарска такса: трофазна двотарифна индиректна мјерна група Кл – 1 и 2, 5 А 
(са максиграфом), 100 и 220 V (двосмјерна) ком 40,00 

810181 Баждарска такса: уклопни часовник за тарифе (свих типова) ком 5,00 
 
 

Шифра Назив услуге – Цијене норма сати по квалификационој структури 
(Цијене које је користио РЕРС код одређивања накнада за прикључење)  

Група 
сложености 

Цијена 
(КМ/NS) 

810200 Неквалификовани радник (NK) I 6,02 
810201 Полуквалификовани радник (PK) II 6,29 
810202 Квалификовани радник (KV) III 7,24 
810203 Висококвалификовани радник (VK) V 9,01 
810204 Средња стручна спрема(SSS) IV 7,93 
810205 Виша стручна спрема(VS) VI 10,06 
810206 Висока стручна спрема(VSS) VII 14,03 
810207 Магистар (MR) VIII 15,07 

 
 

Шифра Назив услуге – Услуге радним машинама и возилима 
(Цијене одређене у ЗЕДП ''Електро-Бијељина'')  

Јед. 
 мјере 

Цијена 
(КМ) 

810210 Услуге путничким возилом km 1,50 
810211 Услуге теренским возилом km 2,00 
810212 Услуге теретним возилом до 5 тона (пут) km 2,50 
810213 Услуге теретним возилом до 5 тона (по сату) сат 30,00 
810214 Услуге теретним возилом преко 5 тона (пут) km 3,50 
810215 Услуге теретним возилом преко 5 тона (по сату) сат 40,00 
810216 Услуге полуприколице за каблове (без возила) сат 20,00 
810217 Услуге виљушкаром (по сату) сат 20,00 
810218 Услуге теретним возилом са дизалицом (рад) сат 120,00 
810219 Услуге теретним возилом са дизалицом (пут) km 3,00 
810220 Услуге возилом са приколицом (полуприколицом за стубове) km 4,00 

810221 Услуге трактором са дизалицом, опремом за бушење рупа за стуб и осталом 
прикључном опремом (рад) сат 120,00 

810222 Услуге трактором са дизалицом, опремом за бушење рупа за стуб и осталом 
прикључном опремом (пут) km 5,00 

810223 Услуге возилом са корпом (пут) km 3,00 
810224 Услуге возилом са корпом (рад) сат 100,00 
810225 Услуге ланчаним ровокопачем (по метру рова) m 3,00 
810226 Услуге ланчаним ровокопачем (сат) сат 60,00 

 


