
 

 

Електродистрибуција Србије 

Огранак: _______________________ (уписати назив Огранка Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд) 

Број:  

Датум:  

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЛАГОЂЕЊЕ МЕРНОГ МЕСТА 

Подаци о крајњем купцу електричне енергије: 

Име и презиме/пословно име: __________________________________________ 

ПИБ за правна лица и предузетнике:____________________________________ 

Матични број за правна лица и предузетнике:____________________________ 

Контакт телефон: __________________________________________________ 

email адреса: _____________________________________________________ 

Подаци о мерном месту 

Идентификациони број мерног места:___________________________________ 

Подаци о објекту крајњег купца: 

Општина: __________________________________________________________ 

Место:_____________________________________________________________ 

Адреса:_____________________________________________________________ 

Катастарска парцела:________________________________________________ 

Катастарска општина:_______________________________________________ 

Подаци о извођачу радова: 

Пословно име:  ______________________________________________________ 

ПИБ: _______________________________________________________________ 

Матични број: _______________________________________________________ 

Број лиценце:  _______________________________________________________ 

Контакт телефон:  __________________________________________________ 

email адреса: ________________________________________________________  

 

Обавештавам Вас да сам изградила/о фотонапонски производни објекат снаге ___________kW  (уписати 

инсталисану снагу/производни капацитет производног објекта у kW). 

У складу са Уредбом o критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца – 

произвођача и снабдевача ("Службени гласник РС", број 83 од 27. августа 2021. године), у даљем тексту: 

Уредба, молим да ми обезбедите безнапонско стање и демонтажу постојећег мерног уређаја и пломби 

оператора дистрибутивног система како бих могла/ао да извршим прилагођење мерног места.  

Молим да ме обавестите о планираном термину спровођења захтева, како бих могла/ао да организујем 

прилагођење мерног места. 

Након прилагођења мерног места, обавезујем се да о истом обавестим Електродистрибуцију Србије д.о.о. 
Београд, која је дужна да, изврши контролу и пријем мерног места, пломбирање уређаја и успостављање 
напајања објекта крајњег купца за смер потрошње уколико је прилагођење мерног места извршено на прописан 
начин.  
 
Овлашћеним лицима Електродистрибуције Србије уручићу: 

1. потврду са изјавом одговорног извођача радова да је мерно место исправно изведено у складу са 
прописима и стандардима и  

2. атесте за уграђену опрему и уређаје.  
 



 

 

 

 

 

       
   

 

 

Као прилог уз овај захтев достављам и доказ о уплати следећих трошкова демонтаже, прегледа и контроле 

прилагођеног мерног места и накнадног техничког прегледа производног објекта (технички пријем са провером 

основних  функционалности производног објекта, који се обавља након испуњења услова дефинисаних 

Уредбом), за постојеће мерно место са:

 1. монофазним бројилом:  16.579,20 РСД (цена са ПДВ-ом)
 2. трофазним бројилом или директном мерном групом: 16.854,00 РСД (цена са ПДВ-ом)

 
Накнаде исказане у претходном ставу уплатити, у зависности од територијалне надлежности дистрибутивних 
подручја (https://elektrodistribucija.rs/o-nama/organizacija/distributivna_podrucja_dir), на рачуне дате у 
следећој табели: 
 

ДИСТРИБУТИВНО 
ПОДРУЧЈЕ 

Банка Текући рачун Модел Позив на број 

ДП Нови Сад Banka Intesa а.д. Београд 160-920011-81 97 42-30187324 

ДП Београд Banka Intesa а.д. Београд 160-705-95 97 33-30187327 

ДП Краљево Banka Intesa а.д. Београд 160-720-50 97 24-30187330 

ДП Ниш Banka Intesa а.д. Београд 160-745-72 97 18-30187332 

ДП Крагујевац Banka Intesa а.д. Београд 160-240000-10 97 15-30187333 

 

Изјављујем да сам упознат да: 

1. Уколико оператор дистрибутивног система констатује неисправност уређаја или мерног места, има 
обавезу да не изврши прикључење објекта; 

2. Потрошња електричне енергије преко мерног уређаја на коме су оштећене или недостају пломбе 
оператора система и/или на коме је крајњи купац оштетио жиг прописан законом о метрологији (уз 
услов да се утврди неправилност мерења електричне енергије),  као и самовласна замена уређаја се 
третира као неовлашћена потрошња електричне енергије у смислу Закона о енергетици и подлеже 
искључењу објекта крајњег купца са система; 

3. Није дозвољено прикључивање производног објекта, без претходне сагласности и техничког пријема 
од стране овлашћеног лица Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд; 

4. Није дозвољена испорука електричне енергије у дистрибутивни систем од стране крајњег купца пре 
стицања статуса купца-произвођача, односно пре закључивања уговора о потпуном снабдевању са 
нето мерењем, односно нето обрачуном и уписа у регистар купаца-произвођача, као и да ће у 
супротном, оператор дистрибутивног система извршити обуставу испоруке и преузимања електричне 
енергије у складу са Законом о енергетици. 

5. Рад стручних служби Електродистрибуције Србије на мерном месту врши се радним данима, у 

периоду од 08:30 до 15:00 часова. 

 

Власник објекта: 

 

         _______________________________ 

         (потпис) (печат) 

У _____________________, 

Датум: _________________ 

https://elektrodistribucija.rs/o-nama/organizacija/distributivna_podrucja_dir

