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Огранак Електродистрибуција 3рењанин 
3рењанин, Панчевачка 46, телефон +381 23 

Наш број: 86.1.1.0.-Д-07.1 З.-303740-2( 

3рењанин, 21.10.2020 године 
Тип прикључка: Т2Б 

543210, телефакс +381 23 525243 	ПР-ЕНГ-01.57/01 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД 

ПИБ 100002887 
ТАКОВСКА бр. 2 

11120 БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА  

ПРЕДМЕТ: Достава Решења о одобрењу за прикључење 

Спецификација трошкова: 
Редни 
број 

врста добра 
и услуге 

вредност из 
уговора или 

ценовника(РСД) 

Стопа 
пдв 
(%) 

пдв (Рсд) vкvпно (Рсд) 

1.  ТрОшкови прикључка 69.818,84 20,00 13.963,77 83.782,61 

2.  Део трошкова система насталих 
због прикључења објекта 12.576,46 20,00 2.515,29 15.091,75 

У к У П Н О: 82.395,30 2000, 16.479,06 98.874,36 

Укупне трошкове прикључка у износу од 98.874,36 динара уплатите према року 
датом у Решењу, на рачун "ЕПС Дистрибуција" д.о.о 	Београд - Огранак 
Електродистрибуција Зрењанин број: 160-920016-66. Средства треба уплатити најкасније у 
року од 15 дана од правоснажности решења, да би се у"ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, 
на време покренуле активности из овог предмета у дефинисаном року. 

Молимо Вас да на уплатници обавезно наведете позив на број Решења . 
8Б.1.1.0.-Д-07.1 З.-303740-20 

За евентуалне допунске информације изволите се обратити на телефон 543210. 

С пОштовањем, 	 , ,,~,~,с•:~иУТ;` ~ 

~.~ 

r  :1 ~1 

жан дипл.ел.инм. 

теlеКот SrЫja a.d, Beograd 

Т 
33931611-2020 

29.10.2020 141740 
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Огранак Електродистрибууија Зрењанин 
21.10.2020 

Зрењанин 

СЕКТОР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

ПРИЛОГ: СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА 

пРилог v3 РЕШЕњЕ: 8Б.1.1.0.-Д-07.13.-303740-20 

КАРАКТЕР ПРИКЉУЧКА: типски - Т2Б 

трошкови 
РБ 

прикључења 
Опис Јед. мере КОличина Јед. цена УКУПНО ЕД 

1 Трофазни, поземни, снаге до 43,5кF6 ком 1,00 69.818,84 69.818,84 0,00 

УКУПНО 69.818,84 0,00 
ПДв 20°/о 13.963,77 0,00 
износ 83.782,61 0,00 

рошкови система због прикључења 
РБ 	 Опис 	 Јед. мере 	кОличина 	Јед. цена 	УКУПНО 	ЕД 

Претходно одобрена снага 
ЗБИР: 	 0,00 	0,00 

ОдОбрена смага 
1 РаДи0 базна станица (ШирОка пОтрОшња) 	kW 	17,25 	729,07 12.576,46 0,00 

ЗБИР: 12.576,46 0,00 
УКУПНО 12.576,46 0,00 
ПДв 20°/о 2.515,29 0,00 

ИЗНОС 15.091,75 0,00 
Укупан износ 

УКУПНО ЕД 
СВЕГА 82.395, 30 0,00 

п,qв го i 16.479, 06 0,00 
И3нОС 98.874, 36 0, 00 

Састави0 
Зоран Жиграи 

РукОвОдилацсектОра 

Марија~ј о~ић Г,1іОв 

 



 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ . 

 

„ЕПС Дистрибуција" д.0.о. Бе0град 
Огранак Електродистрибуција 3рењанин 
Зрењанин , Панчевачка 46, 23000 Зрењанин, тел.: 023/543-210 , факс: 023/525-243 

r ЕП 
~ 	ДИСТРИБУЦИЈQ 

П Р-Е Н Г-01.47/02 

Број: 	8B.1.1.0.-D-07.13.-303740-20 
Датум: 21.10.2020. 

Одлучујуflи о захтеву странке ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД 
БЕОГРАД, БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 2, , за издавање одобрења за трајно прикључење објекта 
на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ) број 8B.1.1.0.-D-07.13.-303740-20 Од 
16.10.2020 године, а на основу чл. 142. и 147. Закона о енергетици („Сл. гласник РС", бр. 145/14), чл. 3. 
Уредбе о услОвима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС", бр. 63/13), чл. 141 
став 7. Закона 0 општем управном поступку („Сл. гласник РС' бр. 18/16) и Одлуке директора „ЕПС 
Дистрибуција" д.0.о. Бе0град о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 
05.0.0.0.-08.01 .-147302/1-17 Од 07.06.2017 године, доноси се: 

УСВАЈА СЕ захтев странке ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, 
БЕоГРАД-ПАЛИЛУЛА, ТАКовсКА 2, бр. вв.1.1.0.-D-07.13.-з03740-20 од 16.10.2020 гОдине и издаје 
одобрење за трајно прикључење објекта: Радио базна станица, нова инсталација НЕУЗИНА, ЋУРЕ 
РАШКОВА 50а, "Неузина" зру64,зро. парцела број 167, К.О. Неузина, , уз cneдefie услове: 

1. Услови које треба испунити да би се објекат могао прикључити на ДСЕЕ: 

Намена потрОшње: радио базна станица 
НапОн на кОји се прикључује објекат: 0,4 kV 
Обезбеfјени ниво поузданости испоруке ел. енергије: други степен 
Одобрава се коришТiење снаге: 

ОдОбрена снага кОја се кОристи (kW) 

Одобрено повеТiање снаге (kW) 

ОДОБРЕНА СНАГА (kW) 17,25 

Називна струја главних осигурача: 25 А 
Фактор снаге: изнад 0,95 

Опис простора за смештај прикључка објекта: Користиіе се постојећи заједнички орман мерног места 
у улазу стамбене зграде. Ел. инсталацију и развОд објекта прилагОдити кабловском прикључењу у 
заједничком Орману мерног места. 

Остали услови за извођење прикључка: Нема осталик услова. 

Услови заштите од индиректнОг напОна додира, преоптереfiења и пренапона: Као заштиту Од 
индиректног напОна додира применити заштиту аутоматским искључењем напајања према Тн-Ц-С 
развОдном систему (нуловање) уз обавезну примену темељног уземљивача. Комплетну унутрашњу 
инсталацију извести са посебним заштитним (ПЕ) проводником, који треба повезати на главно 
изједначавање потенцијала, Као заштитни уређај применити заштитни уређај прекомерне струје 
(осигураче), који морају обезбедити искључење напајања у случају квара за мање од 0.4 секунде. Као 
дОпунску меру применити и заштиту помоћу заштитног уређаја диференцијалне струје 0,5А (заштитна 
струјна склопка). 

Услови постављања инсталације у објекту које је странка у обавези да обезбеди иза прикључка: 
Заштитне уреТјаје на разводној табли инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мернОм 
месту и извести у складу са важеТiим техничким прОписима. 
Од ормана мерног места (ОММ) до разводне табле (РТ) у објекту обезбедити петожилни вод 
максималног пресека 25 тт' Одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за увезивање 
фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (РЕ) и неутралног (N) проводника. 
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П Р-Е Н Г-01.47/02 
Целокупна инсталација иза места мерења испоручене електричне енергије је у надлежности и према 
потребама корисника система. 

УкОлик0 странка жели непрекидн0 напајање свОјих уређаја не0пхОдн0 је да Обезбеди алтернативно 
агрегатск0 напајање истих, са обавезнОм уградњОм ОдгОварајуће блОкаде Од прОдОра напона агрегата у 
ДСЕЕ. 

2. Технички опис прикључка: 

Врста прикључка: типски прикључак - Т2Б 
Карактер прикључка: трајни 
Место прикључења објекта: увОд прОвОдника инсталације Објекта у мерни Орман. 

Место везивања прикључка на систем: ПОстОјећи заједнички Орман мернОг места у улазу стамбене 
зграде - Заједнички ГРО 

ТС: 2401335002 - РТС 2 НЕУЗИНА; 
Извод: 2401 3350021 4 - ИЗВОД 4 Ћ.РАШКОВА; 

Опис прикључка до мерног места: КОристиће се пОстОјећи заједнички прикључни вОд. 

Опис мерног места: ПОстОјећи заједнички Орман мернОг места у улазу стамбене зграде. У пОстОјећи 
ОММ уграђује се нОв0 трОфазн0 брОјил0 и Зх25А аутОматски главни Осигурачи. 

Мерни уређај: ТрОфазн0, трОсистемско, директно, двОтарифн0 брОјило активне енергије, 3х230/400 V, 
3х5(10)-60А, класе тачнОсти 2 (индекса класе А) или карактеристика бОљих Од наведених. 

Управљачки ypeFjaj: Уређај за управљање тарифОм у склОпу мернОг уређаја. 

Заштитни уреfјаји: Главни аутОматски једнОпОлни прекидачи (Осигурачи) 3х25 А типа "Ц". 

З. Трошкови прикључења: 

ТрОшкОви прикључења Обрачунати су у складу са МетОдОлОгијОм за ОдреТјивање трОшкОва прикључења на 
систем за пренОс и дистрибуцију електричне енергије, а према важеflем ЦенОвнику трОшкОва прикључења 
на ДСЕЕ кОји важе на дан 21.10.2020 гОд. и изнОсе: 

3.1 ТрОшкови прикључка: 69.818,84 РСД. 
3.2 Део трошкова система насталих због прикључења објекта: 12.576,46 РСД. 

Укупно (без обрачунатог ПДВ-а): 82.395,30 РСД. 

ТрошкОве прикључења снОси пОднОсилац захтева за прикључење. 
Ако је прикључак типски и укОлико је дужина прикључка веflа Од 25 т, Обрачунава се варијабилни де0 
према важеfiем ЦенОвнику трОшкОва прикључка на ДСЕЕ. 
ВреднОст трошкОва прикључења из Овог решења је на снази д0 прве наредне измене Ценовника трОшкОва 
прикључка. 

4. Место испоруке електричне енергије 

Мест0 испОруке електричне енергије: увОд прОвОдника инсталације Објекта у мерни Орман. 

5. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења 

Електр0енергетска Опрема се димензи0нише на максималн0 дОзвОљену струју трОфазног кратког спОја 10 
kA (за прикључење на 0,4 kV). 

За елиминисање прОлазнОг земљоспОја примењује се: 

— једнопОлни земљОспОјни прекидач са брзинОм делОвања мањОм Од 0,2 s, 
— земљОспОјна заштита на извОднОм прекидачу са временОм трајања д0 0,5s, 

Оператор длсгр:iЕутглsлс'г сiаст` ~а„ЕПС Дистрибуција"д.о.о. 	 Страна 2 од 4 
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ПР-ЕНГ-01.47/02 
на ИЗвОдима 10(20) kV y ТС 110/20/10 kV/kV (TC 110/35 kV/kV) се примењује аутомGтско пОновно 
укључење (АПУ) са два покушаја. У првОм покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом 
(трајање) Од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења пОсле 
безнапонске паузе (трајање) д0 3 min (споро АПУ). УкОлико је и надаље присутан квар, заштита 
извршава трајно искључење 35kV/20/10 kV извода, након чега се приступа локализацији квара и 
његОвом отклањању. 

УкОлико рад уређаја странке пр0узрокује смањење квалитета електричне енергије другим кОрисницима, 
под условом да прекорачује емисионе нивое дозвОљене Правилима о раду дистрибутивног система „ЕПС 
Дистрибуција" д.о.о. Београд, мОже странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не 
отклоне узрОци сметњи. 

6. Остали услови 

У случају Одустајања од прикључења уплаћена средства се могу вратити умањена за трошкОве Обраде 
предмета и стварно настале трошкове прикључка 

Прикључење објекта је могуће након: 

6.1. поднОшења захтева за прикључење са потребном документацијом: 

— Употребна дозвола или пОтврда овлашFlеног извођача радова да електрична инсталација Објекта 
испуњава прописане техничке услове; 

— Доказ 0 извршеном испитивању електричне инсталације од стране овлашРlене организације 
— Уговор 0 снабдевању електричгlом внергијом или инфОрмацију 0 закљученом УгОвОру 
— 	Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одгОворнОст 

Странка је дужна да захтев за прикључење са потребнОм документацијом поднесе у рОку од 15 дана Од 
дана завршетка изградње прикључка. 

Решење се издаје на рок од 2 године кОји почиње да тече од дана дОношења решења. У том року пОднОси 
се захтев за прикључење у складу са 6.1. 

3ахтев за продужење рока важења Овог решења подноси се најкасније 30 дана пре истека датог рока. 

РОк за изградњу прикључка је 45 дана од уплате финансијских средства из тачке 3. Овог Решења. 

Рок за прикључење објекта Странке је 8 (осам) дана од дана испуњења услова наведених у 6.1. 

7. Трошкови републичких административних такси 

Утврђују се трошкови поступка на име републичке административне таксе у износу од 1.140,00 динара, 
кОји падају на терет странке. 

Прилози: 
- Спецификација трошкова 
- Скица прикључка на дистрибутивни електроенергетски систем. 

Образложење 

Према члану 143. 3акона о енергетици, енергетски субјекат за дистрибуцију електричне енергије Одређује 
место прикључења, начин и техничке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок 
прикључења и трошкове прикључења. 
Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ОДС. 
Странка ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАцИЈЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД је поднела захтев 
број 8В.1.1.0.-D-07.13.-303740-20 од 16.10.2020 гОдине, за издавање одобрења за трајно прикључење 
објекта радио базна станица на ДСЕЕ „ЕПС Дистрибуција" д.о.0. Београд. 
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магаnикпаа 1-~ 
	

такг• ~~ні t іи і и и4І 	 маТ,пя,.я иnпг• rr7nnSлии 



~
Доставити: 
- ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА тЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ тЕЛЕКОМ СРБИЈА АД 
БЕОГРАД, БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 2, ; 
- Служби за енергетику; 
- ЗадуженОм лицу за изградњу прикључка; (М.П.) 	 Стојан Станижан дипл.ел.инж. 
- Писарници; 	 ~. 

~Ј 

П Р-Е Н Г-01.47/02 

Уз захтев странка је прилОжила: 
- УговОр 0 закупу 
- Извод из листа непокретности 

- КОпија катастарског плана 
- ИнфОрмација 0 локацији 
- Уплата административне таксе 

У пОступку решавања захтева странке утврТјено је да пОстОје услови за трајн0 прикључење објекта на 
ДСЕЕ „ЕПС Дистрибуција" д.0.0. Београд. 

Поука о правном леку: Против овОг решења дОпуштена је жалба Агенцији за енергетику Републике 
Србије у року Од 15 дана од дана достављања решења, која се подноси „ЕПС Дистрибуција" д.о.0. 
Београд, Огранак ЕлектрОдистрибуција Зрењанин, уз уплату административне таксе Од 480,00 динара. 

Оператсіп 	 писте:іа „ЕПС Дистрибуција"д.о.0. 	 Страна 4 Од 4 

1 1 000 Београд 	 тел: +381 11 36 16 706 	 ПИБ: 100001378 
ПАагапикппа 	 такг• +~ui i i д6 i~ a4i 	 Матиини Гinni• fl7flfl4 



Пастоје~и орман мернсзг места у улазу 
стамбене зграде. ц пост©јеІи QмM УгрвІiУЈе  се 
нгаво трвфазно брајило и Зх25А аутоматски 
главни всигурачи 

РТС - 2 , Vlзвод 4 \~ 
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