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НЕСТАНДАРДНИ ПРИКЉУЧАК

Прву групу нестандардних надземних прикључака чине "продужени стандардни прикључци"
прикључне снаге до 43,5 kW. Ријеч је о прикључним водовима дужине до 90 m за које је
јединична цијена по метру дужине утврђена на бази трошкова изградње стандардних типских
водова нормиране дужине од 30 метара увећаних за трошкове грађевинских и
електромонтажних радова на уградњи стуба. Ова група нестандардних прикључака резултат је
настојања да се обезбиједи логичан прелаз са стандардног на нестандардно прикључење и
амортизује велика разлика у цијени која настаје као посљедица начина обрачуна трошкова
изградње нестандардног у односу на стандардни прикључни вод. За надземне прикључке
дужине до 90 метара, накнада је одређена у фиксном износу, с обзиром да је учешће трошкова
који зависе од дужине прикључног вода мало у односу на укупне трошкове његове изградње .
Јединична цијена надземног прикључног вода на 0,4 kV напонском нивоу за прикључне водове
дуже од 90 метара, утврђена је на бази репрезентативног прикључног вода дужине 500 метара,
2
при чему је 300 m вода изведено каблом пресјека 70 mm , а наредних 200 m каблом пресјека 35
2
mm , који је одабран с намјером да се постигне типизација материјала и опреме, али и остави
могућност да се дио вода већег пресјека користи и као магистрални НН вод у функцији
обезбјеђења додатног прикључног капацитета, а све са циљем превентивног дјеловања на
техничке губитке у мрежи.
За подземне прикључке на ниском напону дефинисано је 7 различитих типова:
·
појединачни монофазни/трофазни,
·
групни трофазни са 4/8/20-32 мјерна мјеста,
·
појединачни трофазни снаге до 110,72 kW/138,42 kW.
Јединична цијена прикључног вода за прикључење на 0,4 kV напонски ниво утврђена је на
основу цијена материјала коришћених за утврђивање накнаде за стандардне прикључке уз
једнак цјеновник рада и норматив радова на његовој изградњи као и за стандардно
прикључење.
Јединична цијена по метру дужине прикључног вода за прикључење објекта купца на СНнапонски ниво утврђивана је на бази стварних трошкова изградње прикључних водова
документованих конкретним примјерима из праксе дистрибутивних предузећа.

Напомена: У накнаду за изградњу прикључног вода нису урачунати промјенљиви трошкови
који обухватају рјешавање имовинско правних односа, пројектовање сложенијих прикључака,
припрему трасе, раскрес, укрштање са путном и другом инфраструктуром, врсту
земљишта у којем се врши ископ, уградњу опреме и материјала који одступају од
типизованих и слично, а који се купцу обрачунавају према стварним трошковима конкретног
прикључка.
в) Дио накнаде за изградњу типског мјерног мјеста (NММ ) без пореза на додатну вриједност
(Цијене одређене од стране Регулаторне комисије за енергетику РС)
Шифра

Тип мјерног мјеста

NMM
(KM)

810094

Монофазно, директно, мултифункцијско, вишетарифно мјерно мјесто, код
прикључења на 0,4 kV напонски ниво (ММ1m)

379,55

810095

Трофазно, директно, мултифункцијско, вишетарифно мјерно мјесто, код
прикључења на 0,4 kV напонски ниво (ММ1t)

450,76

810096

Трофазна, директна мјерна група, мултифункцијска, вишетарифна, код
прикључења на 0,4 кV напонски ниво (ММ1tdg)

551,70
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810097

Трофазна, полуидиректна мјерна гарнитура, мултифункцијска,
вишетарифна, код прикључења на 0,4 кV напонски ниво (ММ1opi)

1.088,87

810098

Мјерно мјесто код групног прикључења до 8 корисника на 0,4 кV напонски
ниво (MMGP 8)

3.293,57

810099

Мјерно мјесто код групног прикључења до 20 корисника на 0,4 кV напонски
ниво (MMGP 20)

12.087,27

810100

Мјерно мјесто код групног прикључења до 32 корисника на 0,4 кV напонски
ниво (MMGP 32)

17.716,37

810101

Индиректна мјерна група, мултифункцијска, вишетарифна, код
прикључења на 10/20 kV напонски ниво (MMi10)

8.165,79

810102

Индиректна мјерна група, мултифункцијска, вишетарифна, код
прикључења на 35 kV напонски ниво (MМi35)

11.750,47

г) Дио Накнаде за изградњу типског прикључног вода (NPV) без пореза на додатну вриједност
NPV
(KM/m)

Шифра

Тип прикључног вода

810103

Нестандардни појединачни монофазни надземни прикључни вод на 0,4 kV
(NPM190) до 90 m – Фиксна накнада

812,72

810104

Нестандардни појединачни монофазни подземни прикључни вод на 0,4 kV
(NPM2)

21,44

810105

Нестандардни појединачни трофазни надземни прикључни вод на 0,4 kV
до 43,5 kW прикључне снаге (NPТ190) до 90 m – Фиксна накнада

868,18

810106

Нестандардни појединачни трофазни подземни прикључни вод на 0,4 kV
до 43,5 kW прикључне снаге ((NPТ2)

20,09

810107

Нестандардни појединачни трофазни надземни прикључни вод на 0,4 kV
до 110,72 kW прикључне снаге ((NPТ1 r)

19,03

810108

Нестандардни појединачни трофазни подземни прикључни вод на 0,4 kV
до 110,72 kW прикључне снаге ((NPТ2 mg)

23,08

810109

Нестандардни појединачни трофазни подземни прикључни вод на 0,4 kV
до 138,42 kW прикључне снаге ((NPТ2mg1)

29,48

810110

Нестандардни групни надземни прикључни вод на 0,4 kV (NG14)

19,77

810111

Нестандардни групни подземни прикључни вод на 0,4 kV (NG24)

20,73

810112

Нестандардни групни подземни прикључни вод на 0,4 kV (NG28)

23,58

810113

Нестандардни групни подземни прикључни вод на 0,4 kV (NG220-32)

29,32

810114

Нестандардни надземни прикључак на 10/20 kV, Al-Fe проводник
(NSN1101)

20,18

810115

Нестандардни надземни прикључак на 10/20 kV, самоносиви кабловски
сноп (NSN1102)

78,31

810116

Нестандардни подземни прикључни вод на 10/20 kV (NSN210)

56,82

810117

Нестандардни надземни прикључни вод на 35 kV, Al-Fe проводник
(NSN135)

58,93

810118

Нестандардни подземни прикључни вод на 35 kV (NSN235)

78,65
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