Угпвпр п прикључеоу електране на дистрибутивну мреж

УГПВПР П ПРИКЉУЧЕОУ
ЕЛЕКТРАНЕ НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ
закључен дана ................................ гпдине у ................................., између:
МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиое - ЗП " .......................................... " а.д. ....................................... у
даљем тексту: Дистрибутер
Адреса
Кпнтакт телефпн
Кпга заступа директпр

и
Инвеститпра (власника) електране у даљем тексту: Прпизвпђач
Пуни назив и сједиште
Адреса
Кпнтакт телефпн
Кпга заступа

Члан 1 – Предмет Угпвпра
Угпвпрпм се дефинишу међуспбна права и пбавезе Угпвпрних страна, у вези са изградопм
прикључка, ппступкпм и рпкпвима прикључеоа, начинпм плаћаоа и другим ппјединпстима
везаним за прикључак и прикључеое на дистрибутивну мрежу пбјекта за прпизвпдоу електричне
енергије.
Ппшти ппдаци п пбјекту за прпизвпдоу електричне енергије
Назив електране
Врста електране
Лпкација електране
Инсталисана привидна снага (kVA)
Инсталисана активна снага (kW)
Називни наппн прикључка (kV)
Мјестп прикључеоа на
дистрибутивну мрежу
Мјестп прикључеоа електране
Прикључни впд (тип, пресјек и
дужина)
Лпкација примппредајнпг мјернпг
мјеста
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Члан 2 – Пбавезе Угпвпрних страна
Прпизвпђач је пбавезан извршити плаћаое накнаде за прикључеое у складу са услпвима датим
пвим Угпвпрпм, чиме стиче правп на прикључеое електране на дистрибутивну мрежу.
Дистрибутер је пбавезан извршити изградоу прикључка електране и извршити пптребне измјене
на ппстпјећпј дистрибутивнпј мрежи ради пбезбјеђеоа услпва за прикључеое, у складу са
услпвима и рпкпвима датим пвим Угпвпрпм.
Дистрибутер је пбавезан прикључити електрану на дистрибутивну мрежу у складу са прпцедурпм
датпм Правилникпм п услпвима за прикључеое електрана на електрпдистрибутивну мрежу
Републике Српске.

Члан 3 – Технички и електрпенергетски услпви за прикључеое
Технички и електрпенергетски услпви за прикључеое електране на дистрибутивну мрежу
прпписани су Eлабпратпм п прикључеоу брпј ___________________ пд _______________ гпдине и
Рјешеоем п електрпенергетскпј сагласнпсти брпј ___________________ пд _______________
гпдине.
У пднпсу на Рјешеое п електрпенергетскпј сагласнпсти, врши се измјена услпва за прикључеое у
складу са измијеоеним Рјешеоем п електрпенергетскпј сагласнпсти, какп слиједи:
-

Члан 4 – Накнада за прикључеое
Прпизвпђач плаћа Дистрибутеру накнаду за прикључеое електране, кпја пбухвата накнаду за
изградоу прикључка и накнаду за пбeзбјеђеое услпва за прикључеое, чији се изнпс утврђује у
складу са Правилникпм п утврђиваоу метпдплпгије за пдређиваое накнаде за прикључеое на
дистрибутивну мрежу (Регулатпрна кпмисија за енергетику Републике Српске ''Службени гласник
Републике Српске'' брпј 123/08).

Члан 5 – Накнада за изградоу прикључка
Накнада за изградоу прикључка у укупнпм изнпсу ______ КМ без ПДВ-а, пднпснп ________ КМ са
ПДВ-пм, пбухвата стварне трпшкпве радпва кпје извпди Дистрибутер приликпм изградое
прикључнпг впда, примппредајнпг мјернпг мјеста и прикључне ћелије/ппља на мјесту прикључеоа
на дистрибутивну мрежу.

Ппступак у изградои прикључка
1.

Рјешаваое импвинскп-правних пднпса

2.

Набавка ппреме и материјала грађевинскпструктурнпг дијела прикључнпг впда

3.

Набавка електрп ппреме и материјала
прикључнпг впда

4.

Набавка ппреме примппредајнпг мјернпг
мјеста

Цијена без ПДВ-а

Цијена са ПДВ-пм

(КМ)

(КМ)
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5.

Набавка ппреме прикључне ћелије/ппља

6.

Радпви на изградои
грађевинскпструктурнпг дијела прикључнпг впда

7.

Електрпмпнтажни радпви на изградои
прикључнпг впда

8.

Радпви на изградои и ппремаоу
примппредајнпг мјернпг мјеста

9.

Радпви на изградои
прикључне ћелије/ппља

10.

Надзпр над изградопм прикључка

11.

Интерни технички преглед
ппстрпјеоа електране

12.

Преглед и плпмбираое мјерних мјеста

13.

Пуштаое прикључка ппд наппн

14.

Остали трпшкпви

и

ппремаоу

расклппнпг

УКУПНП

Варијанта 2 Уступање дијела радова на изградњи прикључка Произвођачу
Дистрибутер уступа изградоу прикључка или дијела прикључка Прпизвпђачу чија се електрана
прикључује на мрежу, према следећпј спецификацији (навести спецификацију радпва кпје извпди
Прпизвпђач).
Вриједнпст ппслпва на изградои прикључка кпје ће извршити Прпизвпђач, није пбухваћена
изнпспм накнаде за изградоу прикључка из пвпг члана.

Члан 6 – Накнада за пбезбјеђеое услпва за прикључеое
Накнада за пбезбјеђеое услпва за прикључеое електране изнпси ____________ КМ без ПДВ-а,
пднпснп ____________ КМ са ПДВ-пм.
Накнада за пбезбјеђеое услпва за прикључеое пбухвата:


трпшкпве пбезбјеђеоа услпва за прикључеое за прикључну снагу кпју електрана преузима
из дистрибутивне мреже у изнпсу ____________ КМ без ПДВ-а, пднпснп ____________ КМ
са ПДВ-пм и



трпшкпве ппвећаоа капацитета ппстпјеће мреже у изнпсу ____________ КМ без ПДВ-а,
пднпснп ____________ КМ са ПДВ-пм, према предмјеру и предрачуну стварних трпшкпва
датих у Прпјекату пптребних измјена на ппстпјећпј дистрибутивнпј мрежи ради
пбезбјеђеоа
услпва
за
прикључеое
електране
кпји
је
израдип
_________________________.
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Прикључна снага електране кап купца електричне енергије
Прикључна снага

Јединична цијена

Цијена без ПДВ-а

Цијена са ПДВ-пм

(kW)

(КМ/kW)

(КМ)

(КМ)

Ппвећаое капацитета ппстпјеће мреже
1.

Прпјектпваое пптребних измјена
ппстпјећпј дистрибутивнпј мрежи

2.

Набавка материјала и ппреме пптребних за
измјене на ппстпјећпј дистрибутивнпј
мрежи

3.

Радпви

Цијена без ПДВ-а

Цијена са ПДВ-пм

(КМ)

(КМ)

на

УКУПНП

Члан 7 – Услпви и начин плаћаоа накнаде за прикључеое
Укупна накнада за прикључеое кпју плаћа Прпизвпђач изнпси _______________ КМ (слпвима КМ)
без ПДВ-а, пднпснп ___________________КМ (слпвима КМ) са ПДВ-пм.
Прпизвпђач ће извршити плаћаое накнаде за прикључеое, какп слиједи:


50% накнаде за прикључеое у изнпсу ____________ КМ, у рпку пд псам дана пд дана
закључеоа Угпвпра,



40% накнаде за прикључеое у изнпсу ____________ КМ, тпкпм реализације Угпвпра и
изградое прикључка, у _______ (навести брпј рата) једнаких рата у изнпсу ____________
КМ,



10% накнаде за прикључеое у изнпсу ____________ КМ, у рпку пд псам дана пд дана првпг
прикључеоа електране.

Прпизвпђач ће извршити плаћаое накнаде за прикључеое пп пријему валидне фактуре, на жирп
рачун Дистрибутера __________________________ кпд ____________________________ банке.

Члан 8 - Пбештећеое Прпизвпђача у случају прикључеоа нпвих кприсника мреже
Прпизвпђач има правп на ппврат дијела накнаде за прикључеое у случају прикључеоа пбјеката
других кприсника мреже на електрпенергетске пбјекте изграђене у складу са пвим Угпвпрпм.
Изнпс дијела накнаде за прикључеое кпјим Дистрибутер пбештећује Прпизвпђача утврђује се у
складу са пдредбама Правилника п услпвима за прикључеое електрана на електрпдистрибутивну
мрежу Републике Српске.
Прпизвпђач задржава правп на пбештећеое у перипду дп 15 гпдина, рачунајући пд дана првпг
прикључеоа електране на дистрибутивну мрежу.
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Члан 9 - Рпк изградое прикључка
Дистрибутер је дужан пкпнчати изградоу прикључка и извршити ппвећаое капацитета ппстпјеће
мреже (акп је угпвпрпм предвиђенп) дп __________________ гпдине.
Дистрибутер ће без пдлагаоа инфпрмисати Прпизвпђача п застпјима у изградои прикључка
насталим услијед наступаоа пбјективних пкплнпсти изван кпнтрпле Дистрибутера, уз навпђеое
разлпга и пчекиванпг времена трајаоа застпја.
Прпизвпђач ће без пдлагаоа инфпрмисати Дистрибутера п свим прпмјенама везаним за
динамику градое електране кпје имају утицаја на рпк изградое прикључка и прикључеое на
дистрибутивну мрежу.
Угпвпрне стране ће у случају наступаоа пбјективних пкплнпсти кпје дпвпде дп кашоеоа у
изградои прикључка, анекспм Угпвпра утврдити нпви рпк за пкпнчаое изградое прикључка.

Члан 10 - Прикључеое електране
Дистрибутер ће пп завршетку изградое прикључка извршити прикључеое електране на
дистрибутивну мрежу у рпку кпји не мпже бити дужи пд 15 дана пд испуоеоа свих предуслпва за
прикључеое прпписаних закпнпм и ппдзакпнским актима.

Члан 11 - Разграничеое пснпвних средстава Дистрибутера и Прпизвпђача
Прикључни впд, примппредајнп мјернп мјестп и извпдна ћелија/ппље на мјесту прикључеоа на
дистрибутивну мрежу у власништву су Дистрибутера и представљају саставни дип дистрибутивне
мреже.
Мјестп разграничеоа пснпвних средстава Дистрибутера и Прпизвпђача је ____________________.

Члан 12 - Несметан приступ
Прпизвпђач је дужан трајнп пмпгућити несметан приступ пвлашћенпм представнику Дистрибутера
расклппним и заштитним уређајима у извпднпј ћелији/ппљу прикључнпг впда на мјесту
прикључеоа електране и мјерним уређајима у расклппнпм ппстрпјеоу и електрани.

Члан 13 - Пдржаваое прикључка, ппстрпјеоа и уређаја
Надлежнпст за пдржаваое прикључнпг впда, расклппне, мјерне и заштитне ппреме утврђује се
према граници власништва пснпвних средстава Дистрибутера и Прпизвпђача.
Дистрибутер је дужан п свпм трпшку да пдржава прикључни впд, примппредајнп мјернп мјестп и
извпдну ћелију/ппље на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу и врши замјену дптрајалих
дијелпва нпвим.
Прпизвпђач је дужан пдржавати у технички исправнпм стаоу ппстрпјеоа и уређаје у свпм
власништву, у складу са важећим техничким прпписима и стандардима.

Члан 14 – Перипд и престанак важеоа Угпвпра
Перипд важеоа пвпг Угпвпра није пграничен и везан је за изградоу и функципнисаое
прпизвпднпг пбјекта из члана 1. пвпг Угпвпра.
Угпвпр престаје да важи у случајевима предвиђеним закпнпм.
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Члан 15 – Измјене и дппуне Угпвпра
Угпвпрне стране су сагласне да ће се, у случају наступаоа битнп измијеоених пкплнпсти кпје утичу
на реализацију пвпг Угпвпра, исти мијеоати закључиваоем писаних анекса на пснпвни Угпвпр.

Члан 16 – Пренпс Угпвпра
У случају прпмјене власништва над електранпм, Прпизвпђач има правп пренијети Угпвпр на нпвпг
власника уз претхпдну сагласнпст Дистрибутера.
Дистрибутер мпже пдбити пренпс Угпвпра укпликп Прпизвпђач није измирип дпспјеле пбавезе пп
пвпм Угпвпру, а нпви власник није експлицитнп преузеп пдгпвпрнпст за оихпвп измиреое.

Члан 17 – Раскид Угпвпра
Дистрибутер нема правп једнпстранпг раскида Угпвпра укпликп Прпизвпђач уреднп извршава
угпвпрне пбавезе.
Дистрибутер ће прије ппкретаоа прпцедуре једнпстранпг раскида Угпвпра, у писанпј фпрми
уппзприти Прпизвпђача на неизвршаваое угпвпрних пбавеза и пставити примјерен рпк за
птклаоаое недпстатака.
Прпизвпђач има правп на једнпстрани раскид Угпвпра у билп кпјпј фази оегпве реализације уз
птказни рпк пд 30 дана и измиреое угпвпрних пбавеза насталих дп мпмента раскида Угпвпра.
У случају раскида Угпвпра, Прпизвпђач има правп на ппврат уплаћенпг дијела накнаде за
прикључеое, у изнпсу кпји утврђује Дистрибутер кап разлику уплаћенпг изнпса и трпшкпва кпје је
Дистрибутер имап у ппступку прикључеоа електране дп мпмента раскида Угпвпра.

Члан 18 - Правп на жалбу
Прпизвпђач има правп ппднпшеоа жалбе Регулатпрнпј кпмисији за енергетику Републике Српске
(РЕРС) на услпве пвпг Угпвпра, у рпку пд 15 дана пд дана пријема ппнуђенпг Угпвпра.
Жалба се ппднпси путем Дистрибутера, кпји је дужан жалбу са пратећпм дпкументацијпм
дпставити РЕРС-у.

Члан 19 – Рјешаваое сппрпва
Евентуалне сппрпве кпји настану пп пснпву пвпг Угпвпра, Угпвпрне стране ће рјешавати
сппразумнп у духу дпбрих ппслпвних пбичаја.
У случају да Угпвпрне стране сппразумнп не ријеше сппр, Угпвпрне стране су се сппразумјеле да
ће за рјешаваое насталпг сппра бити надлежан суд у мјесту у кпме је сједиште Дистрибутера.

Члан 20 – Кпмуникација Угпвпрних страна
Угпвпрне стране се пбавезују на међуспбнп инфпрмисаое п свим битним елементима пвпг
Угпвпра.
Међуспбна кпмуникација Угпвпрних страна, у функцији реализације Угпвпра, пбављаће се
усменим или писаним путем.
Угпвпрне стране се пбавезују да пдреде лица задужена за међуспбну кпмуникацију и реализацију
Угпвпра.
Акп није другачије утврђенп, Угпвпрне стране ће све инфпрмације кпје се тичу пвпг Угпвпра и
оегпве имплементације, а кпје нису јавнп пбјављене, сматрати ппвјерљивим према трећпј страни,
псим акп инфпрмације затражи трећа страна пп пвлаштеоу датим закпнпм.
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Члан 21 – Регулисаое псталих пднпса
За питаоа кпја нису регулисана Угпвпрпм, схпднп се примјеоује Закпн п пблигаципним пднпсима,
Закпн п енергетици, Закпн п електричнпј енергији, Закпн п пбнпвљивим извприма енергије и
ефикаснпј кпгенерацији, Дистрибутивна мрежна правила, Правилник п услпвима за прикључеое
електрана на електрпдистрибутивну мрежу Републике Српске и Општи услпви за исппруку и
снабдијеваое електричнпм енергијпм.

Члан 22 – Прилпзи Угпвпра
Саставни дип Угпвпра чине прилпзи:


Елабпрат п прикључеоу брпј ----- пд ---- гпдине;



Електрпенергетска сагласнпст брпј ----- пд ---- гпдине;



Прпјекат пптребних измјена на ппстпјећпј дистрибутивнпј мрежи брпј ----- пд ---- гпдине;



Главни прпјекат прикључка електране на дистрибутивну мрежу брпј ----- пд ---- гпдине.

Члан 23 – Брпј примјерака Угпвпра
Овај Угпвпр је сачиоен у 4 истпвјетна примјерка, пд кпјих свака Угпвпрна страна задржава пп два
примјерка.

Члан 24 – Ступаое Угпвпра на снагу
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа Угпвпрних страна.
Прпизвпђач
___________________
брпј:________________
датум:_______________

Дистрибутер
М.П.

___________________
брпј:________________
датум:_______________

страна 7 пд 7

