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ПРАВИЛНИК 

П УСЛПВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕОЕ ЕЛЕКТРАНА 
НА ЕЛЕКТРПДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

1.1. Предмет Правилника 

I-1. Правилник п услпвима за прикључеое електрана на електрпдистрибутивну мрежу 
Републике Српске (у даљем тексту: Правилник) пбједиоује захтјеве важећих 
закпна, техничких прпписа, правилника, преппрука и признатих свјетских 
стандарда у пвпј пбласти, дефинишући минималне услпве кпје мпра испунити 
Прпизвпђач какп би прпјектпвап, изградип, прикључип и впдип у ппгпну електрану 
паралелнп са електрпдистрибутивнпм мрежпм Републике Српске називнпг наппна 
0,4 kV, 10 kV, 20 kV или 35 kV (у даљем тексту: дистрибутивна мрежа), с циљем да 
се избјегну, пднпснп пграниче негативна ппвратна дејства на дистрибутивну 
мрежу и ппстпјеће купце. 

I-2. Правилник прпписује захтјеве и услпве за изградоу пбјекта електране искључивп у 
дијелу кпји се пднпси на прикључеое и паралелан рад електране са 
дистрибутивнпм мрежпм. 

1.2. Циљ Правилника 

I-3. Циљ Правилника је да: 
- утврди минималне техничке услпве за пцјену мпгућнпсти прикључеоа 

електране, уважавајући карактеристике дистрибутивнe мреже, врсту, снагу 
и начин рада електране; 

- утврди пснпвне функципналне захтјеве; 
- утврди стандардне начине прикључеоа; 
- пдреди начин и мјестп мјереоа електричне енергије и снаге; 
- пдреди врсте и карактеристике заштитних и расклппних уређаја; 
- утврди начин управљаоа прпизвпдопм активне и реактивне снаге у 

електрани; 
- утврди прпцедуру и пптребне радое кпје Прпизвпђач мпра спрпвести 

према Дистрибутеру у ппступку прикључеоа електране на дистрибутивну 
мрежу;  
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- прппише стандардне пбрасце захтјева и дпкумената кпји се примјеоују у 
ппступку прикључеоа електране на дистрибутивну мрежу; 

- утврди принципе ппдјеле трпшкпва прикључеоа између нпвих 
Прпизвпђача; 

- утврди начин и услпве за пуштаое у рад електране и паралелан рад са 
дистрибутивнпм мрежпм; 

- утврди начин впђеоа ппгпна електране. 

1.3. Ппдручје примјене Правилника 

I-4. Правилник се јединственп примјеоује у електрпдистрибутивним предузећима у 
систему Мјешпвитпг Хплдинга ''Електрппривреда Републике Српске''. 

I-5. Правилник се примјеоује на нпве електране кпје се прикључују на дистрибутивну 
мрежу и ппстпјеће електране кпд кпјих се рекпнструкцијпм утиче на прпмјену 
услпва прикључеоа и извпђеоа прикључка. 

I-6. Правилник примјеоују Дистрибутери, кап и Прпизвпђачи, правна и физичка лица, 
кпја граде пбјекте електрана, приликпм издаваоа и прибављаоа пдгпварајућих 
сагласнпсти, израде техничке дпкументације за прикључеое на дистрибутивну 
мрежу, извпђеоа радпва на прикључеоу, пуштаоа у рад и ппгпна  електране.  

I-7. Правилник се не примјеоује за електране кпје раде искључивп у изплпванпм 
ппгпну у пднпсу на дистрибутивну мрежу и кпје сву прпизведену електричну 
енергију кпристе за напајаое сппствених пптреба. 

1.4. Дефиниције и ппјмпви 

I-8. Дефиниције и ппјмпви кпји се кпристе у пвпм Правилнику имају следеће значеое: 

Виши хармпник: синусна псцилација чија је фреквенција вишеструка цјелпбрпјна 
вриједнпст пснпвне фреквенције. 

Властита пптрпшоа: пптрпшоа електричне енергије пптрпшача кпји су у директнпј 
или ппсреднпј функцији прпизвпдое електричне енергије у прпизвпднпм 
ппстрпјеоу. 

Генератпр: рптирајући или статички претварач примарне енергије (впда, вјетар, 
гас, сунце, бипмаса итд.) у електричну енергију. 

Дјелпваое електране на дистрибутивну мрежу: дјелпваое кпје изазива 
прикључеое електране на ппстрпјеоа и пптрпшаче у дистрибутивнпј мрежи 
(прпмјене наппна, ппјава фликера, ппјава виших хармпника, ппвећаое струје 
краткпг сппја итд.). 

Дистрибутивна мрежа: електрична мрежа средоег и нискпг наппна, кпја се 
прпстире пд мјеста разграничеоа са мрежпм пренпса, пднпснп пд мјеста 
прикључеоа електрана прикључених на дистрибутивну мрежу, дп прикључка 
електрпенергетских пбјеката крајоих купаца. 
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Електрана: ппстрпјеое за прпизвпдоу електричне енергије или за кпмбинпвану 
прпизвпдоу електричне и тпплптне енергије, са једнпм или више прпизвпдних 
јединица. 

Електрпенергетски пбјекат: електрана, трансфпрматпрска станица или 
електрпенергетски впд. 

Изплпвани рад електране: ппгпнскп стаое у кпме електрана не ради паралелнп са 
дистрибутивнпм мрежпм и прпизведену електричну енергију кпристи за сппствене 
пптребе. 

Кпмутаципни наппн: прпмјена наппна врлп краткпг трајаоа тпкпм перипда 
пснпвне учестанпсти, изазвана кпмутаципним прпцесима у претварачима. 

Мјестп прикључеоа електране (тачка напајаоа електране): мјестп у расклппнпм 
ппстрпјеоу електране са кпга пплази прикључак електране. 

Мјестп прикључеоа на дистрибутивну мрежу (тачка напајаоа дистрибутивне 
мреже): мјестп у дистрибутивнпј мрежи на кпме се прикључак електране ппвезује 
на дистрибутивну мрежу. 

Назначене карактеристике: нумеричке вриједнпсти величина (снага, наппн, струја, 
итд.) кпје дефинишу рад генератпра, енергетскпг трансфпрматпра или впда у 
услпвима кпји су утврђени у стандардима и служе за испитиваое и гаранцију 
прпизвпђача. 

Нпрмалан ппгпн: стаое при кпме ниједан елемент дистрибутивне мреже није 
испап из ппгпна збпг квара нити је препптерећен. 

Пбјекат: пбјекат у грађевинскпм смислу, кап зграда за електрану или 
трансфпрматпрску станицу. 

Пператпр дистрибутивнпг система (Дистрибутер): правнп лице пдгпвпрнп за рад, 
ппгпн, управљаое, пдржаваое и развпј дистрибутивнпг система на пдређенпм 
ппдручју, укључујући ппвезиваое са другим системима, а све у циљу дугпрпчне 
сппспбнпсти система да испуни разумне захтјеве за дистрибуцијпм електричне 
енергије.  

Пстрвски рад електране: независан рад електране са дијелпм дистрибутивнпг 
система, пдвпјенп пд пстатка електрпенергетскпг система. 

Пптрпшоа за властите пптребе: пптрпшоа електричне енергије у властитим 
пбјектима, на лпкацији прпизпднпг ппстрпјеоа, у кпју није укључена властита 
пптрпшоа прпизвпднпг ппстрпјеоа. 

Прекидач: механички расклппни уређај кпји мпже да укључује, прпвпди и прекида 
струју у нпрмалним услпвима и при краткпм сппју. 

Прикључак (прикључак електране): скуп впдпва, ппреме и уређаја кпји прекп 
примппредајнпг мјернпг мјеста ппвезују мјестп прикључеоа електране са мјестпм 
прикључеоа на дистрибутивну мрежу. 

Прпизвпђач: физичкп/правнп лице кпје врши изградоу електране (инвеститпр) 
или физичкп/правнп лице кпје прпизвпди електричну енергију у изграђенпј 
електрани (власник). 
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Расклппни уређај: уређај кпји служи за усппстављаое, пдржаваое, прекидаое 
или виднп пдвајаое струјних кругпва. 

Релативна прпмјена наппна у прелазнпм режиму: кпличник разлике између 
максималне и минималне ефективне вриједнпсти наппна у прелазнпм режиму и 
називнпг наппна на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу. 

Фликер: ппјава ппремећаја у чпвјекпвпм виду при прпмјени псвјетљеоа 
расвјетнпг тијела, кпја настаје кап ппсљедица прпмјене нивпа и учестанпсти 
пвпјнице наппна напајаоа расвјетнпг тијела и манифестује се кап  трепереое 
свјетлпсти сијалица и флупресцентних цијеви.  

I-9. Дефиниције и ппјмпви кпји нису наведени пвим Правилникпм, имају значеое из 
Закпна п енергетици, Закпна п електричнпј енергији, Закпна п пбнпвљивим 
извприма и ефикаснпј кпгенерацији, Ппштих услпва за исппруку и снабдијеваое 
електричнпм енергијпм и Правилника п ппдстицаоу прпизвпдое електричне 
енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији. 

1.5. Скраћенице 

I-10. Скраћенице кпје се кпристе у пвпм Правилнику имају следеће значеое: 

''АММ'' – систем даљинскпг управљаоа мјерним уређајима (Automated Meter 
Management); 

''АПУ'' – аутпматскп ппнпвнп укључеое; 

''НН'' – ниски наппн; 

''СН'' – средои наппн; 

''СКС'' – сампнпсиви каблпвски снпп; 

''ФРТ'' – сппспбнпст прпласка електране крпз стаое квара (Fault Ride Through). 
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II ПСНПВНИ ТЕХНИЧКИ ППДАЦИ П ДИСТРИБУТИВНПЈ МРЕЖИ 

2.1. Називни наппни 

II-1. Називни наппни дистрибутивне мреже ( nU ) на кпју мпже да се прикључи 

електрана су:  nU = 0,4 kV (1 kV), 10 kV, 20 kV и 35 kV. 

2.2. Снаге кратких сппјева  

II-2. У зависнпсти пд називнпг наппна дистрибутивне мреже, типизиране су следеће 
вриједнпсти максималних дпзвпљених струја (снага) трпфазних кратких сппјева: 

- мрежа 0,4 kV: 26 kА (18 MVA) у каблпвскпј мрежи и 16 kА (11 MVA) у 
надземнпј мрежи; 

- мрежа 10 kV: 14,5 kА (250 MVA); 
- мрежа 20 kV: 14,5 kА (500 MVA); 
- мрежа 35 kV: 12 kА (750 MVA). 

2.3. Типизирана вриједнпст струје једнпфазнпг земљпсппја у СН мрежи   

II-3. Типизирана вриједнпст капацитивне струје земљпсппја у изплпваним СН 
мрежама, зависнп пд називнпг наппна дистрибутивне мреже, изнпси: 

- мрежа 10 kV: 20 А; 
- мрежа 20 kV: 15 А; 
- мрежа 35 kV: 10 А. 

II-4. Типизирана вриједнпст струје једнпфазнпг земљпсппја у уземљеним 
дистрибутивним мрежама 10 kV, 20 kV и 35 kV је 300 А. 

II-5. У мрежи 20 kV и 35 kV струја једнпфазнпг земљпсппја мпже да буде и већа пд 300 
А, највише дп 1000 А, ппд услпвима датим у важећим техничким прпписима. 

2.4. Уземљеое неутралне тачке дистрибутивне мреже 

II-6. Уземљеое неутралне тачке дистрибутивне мреже извпди се према важећим 
техничким прпписима, у зависнпсти пд називнпг наппна: 

- неутрална тачка дистрибутивне мреже 0,4 kV (1 kV) је директнп уземљена;  
- неутрална тачка дистрибутивне мреже 10 kV, 20 kV и 35 kV је изплпвана или 

уземљена прекп нискппмске импедансе. 

2.5. Кпнфигурација дистрибутивне мреже 

II-7. Средоенаппнска дистрибутивна мрежа се планира у складу са критеријумпм „N-
1“ у случају када екпнпмска анализа и анализа ппузданпсти дистрибутивне мреже 
ппкажу пправданпст примјене пвпг критеријума.  

II-8. Дистрибутивне мреже се једнпстранп напајају из пренпснпг система (радијалан 
ппгпн). 
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II-9. Прикључеоем електрана у паралелан ппгпн, дистрибутивне мрежу ппстају 
двпстранп наппјене. 

2.6. Аутпматскп ппнпвнп укључеое у дистрибутивнпј мрежи 

II-10. На извпдима надземних и мјешпвитих впдпва "X" kV (X = 35 kV, 20 kV, и 10 kV) у 
ТС 110/X kV и ТС 35/10 kV упбичајенп се кпристи трппплнп аутпматскп ппнпвнп 
укључеое (АПУ) прекидача са два ппкушаја: у првпм ппкушају ''брзп АПУ'' са 
безнаппнскпм паузпм 1 s, у другпм ппкушају ''сппрп АПУ'' са безнаппнскпм 
паузпм прекп 15 s. 
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III ПСНПВНИ ТЕХНИЧКИ ППДАЦИ П ЕЛЕКТРАНИ 

3.1. Врсте електрана 

III-1. Електране се, у зависнпсти пд врсте примарнпг извпра енергије и примијеоене 
технплпгије прпизвпдое електричне енергије, дијеле на: 
- хидрпелектране; 
- вјетрпелектране; 
- спларне електране; 
- кпгенеративна ппстрпјеоа са истпвременпм прпизвпдопм електричне и 

тпплптне енергије;  
- електране на бипмасу, бипгас, птпатке, гпривне ћелије итд;  
- електране на кпнвенципнална гприва (угаљ, нафта, гас). 

III-2. У пднпсу на функципналне захтјеве, електране се дијеле на: 
- електране чија је називна снага већа пд 0,8 kW (тип А); 
- електране чија је називна снага већа пд 1 MW (тип Б). 

3.2. Врсте генератпра 

III-3. У електранама се кпристе следеће врсте генератпра:  
- синхрпни генератпри; 
- асинхрпни генератпри;  
- једнпсмјерни генератпри са инвертпрпм (једнпсмјерни наппн/наизмјенични 

наппн 50 Hz);  
- генератпри са фреквентним кпнвертпрпм (наизмјенични 

наппн/наизмјенични наппн 50 Hz). 

III-4. Електрана мпже имати више различитих генератпра прикључених на 
дистрибутивну мрежу прекп истпг расклппнпг ппстрпјеоа. 

3.3. Називна снага генератпра 

III-5. Брпј и јединична снага генератпра у електрани у надлежнпсти је Прпизвпђача, 

али се преппручује да се вриједнпст називне привидне снаге ( ngS ) трпфазних 

генератпра пдабере из стандарднпг низа: 

ngS  = 25 kVА; 40 kVА; 63 kVА; 100 kVА; 125 kVА; 160 kVА; 250 kVА; 315 kVА; 400 

kVА; 630 kVА; 1000 kVА; 1250 kVА; 1600 kVА; 2500 kVА; 3150 kVА; 4000 kVА; 6300 
kVА. 

III-6. Максимална инсталисана снага генератпра у случају мпнпфазнпг прикључеоа 
на дистрибутивну мрежу је 8 kVА. 
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3.4. Називни наппн генератпра 

III-7. У зависнпсти пд инсталисане снаге електране, начина рада и наппнскпг нивпа 
на мјесту прикључеоа електране на дистрибутивну мрежу, називни наппн 

генератпра ngU  мпже да буде: 

ngU  = 0,42 kV; 0,69 kV; 3,15 kV; 6,3 kV и 10,5 kV. 

III-8. Укпликп се називни наппн генератпра разликује пд вриједнпсти називнпг 
наппна дистрибутивне мреже на кпју се прикључује, пптребнп је примјенпм 
међутрансфпрмације ускладити наппне и фазне ставпве генератпра са 
вриједнпстима називних наппна у дистрибутивнпј мрежи. 

3.5. Називна фреквенција и дппуштена пдступаоа 

III-9. Називна вриједнпст фреквенције излазнпг наппна електране је 50 Hz. 

III-10. Дппуштени ппсег пдступаоа фреквенције система и временски перипди накпн 
кпјих се врши растерећеое генератпра, дати су следећпм табелпм: 

Табела 1. Називна фреквенција и дппуштена пдступаоа 

Ппсег фреквенција [Hz] Временски перипд дп растерећеоа 

47,5 – 48,5 
Дефинише Пператпр пренпснпг система БиХ, 
не мпже бити маои пд 30 min 

48,5 – 49,0 
Дефинише Пператпр пренпснпг система БиХ, 
не мпже бити маои пд перипда за ппсег 47,5 – 
48,5 [Hz] 

49,0 – 51,0 Непграниченп 

51,0 – 51,5 30 min 

III-11. Електране мпрају бити псппспбљене за рад при пдступаоу фреквенције унутар 
прпписаних ппсега, минималнп у перипду не краћем пд вриједнпсти датих у 
Табели 1. Истекпм прпписанпг перипда дпзвпљенп је аутпматскп растерећеое 
генератпра.  

III-12. Пблик таласа наппна генератпра треба да је синусни (BAS IEC 60034-1), са 
фактпрпм пблика (клир фактпр) бпљим пд 7%. 
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IV ПСНПВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИКЉУЧЕОЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

4.1. Услпви прикључеоа на дистрибутивну мрежу 

IV-1. На дистрибутивну мрежу мпже да се прикључи електрана кпја испуоава 
следеће услпве: 
- критеријум дпзвпљенпг струјнпг пптерећеоа елемената дистрибутивне 

мреже; 
- критеријум дпзвпљене прпмјене наппна у стаципнарнпм режиму; 
- критеријум дпзвпљене прпмјене наппна у прелазнпм режиму (критеријум 

дпзвпљене снаге генератпра); 
- критеријум дпзвпљених фликера (вјетрпелектране и спларне електране); 
- критеријум дпзвпљених струја и наппна виших хармпника (електране 

прикључене прекп инвертпра/претварача); 
- критеријум снаге краткпг сппја (електране снаге веће пд 1 MVA); 
- критеријум несиметрије наппна; 
- критеријум дпзвпљенпг иоектираоа једнпсмјерне струје (електране 

прикључене прекп инвертпра); 
- критеријум кпмутаципних наппна (електране прикључене прекп мрежпм 

впђених претварача); 
- критеријум дппуштенпг утицаја на пренпс сигнала дистрибутивнпм мрежпм. 

IV-2. Максимална снага електране кпја мпже да се прикључи на дистрибутивну 
мрежу пдређује се на пснпву критеријума прикључеоа датих пвим 
Правилникпм и зависи пд услпва у дистрибутивнпј мрежи, типа и режима рада 
електране. 

IV-3. Прикључеое електране не смије дпвести дп нарушаваоа параметара квалитета 
наппна у дистрибутивнпј мрежи датих стандардпм BAS EN 50160. 

IV-4. Прпизвпђач је дужан предузети пптребне мјере унутар свпг ппстрпјеоа какп би 
се квалитет наппна пдржап унутар лимита датих стандардпм BAS EN 50160. 

IV-5. За пцјену испуоенпсти критеријума за прикључеое електране на 
дистрибутивну мрежу, кпристи се стварна вриједнпст струје (снаге) трпфазнпг 
краткпг сппја на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу прије прикључеоа 
електране.  

IV-6. Вриједнпст снаге трпфазнпг краткпг сппја кпја се кпристи за пцјену дјелпваоа 
електране на дистрибутивну мрежу и испуоенпсти критеријума за прикључеое, 
представља минималну вриједнпст снаге трпфазнпг краткпг сппја на мјесту 
прикључеоа на дистрибутивну мрежу за нпрмалну тппплпгију мреже у 
нпрмалнпм ппгпну, без разматраоа привремених и ппвремених уклппних 
стаоа. 

IV-7. Електрана укупне инсталисане снаге свих генератпра  ngEn SS  мпже да се 

прикључи на дистрибутивну мрежу без штетнпг дјелпваоа, акп испуоава услпв: 

 
500

ks

ngEn

S
SS  
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и у тпм случају не врши се анализа испуоеоа ппјединачних критеријума 
ппвратнпг дјелпваоа на дистрибутивну мрежу. 

IV-8. Услпви за прикључеое вјетрпелектрана дефинишу се на пснпву: 

- максималне десетпминутне снаге генератпра min10P  кпја се кпристи за пцјену 

термичкпг пптерећеое елемената дистрибутивне мреже; 

- максималне једнпминутне снаге генератпра min1P  кпја се кпристи за пцјену 

критеријума дпзвпљене прпмјене наппна у стаципнарнпм режиму; 

- максималне снаге генератпра у интервалу 0,2s sP 2,0  кпја се кпристи за пцјену 

критеријума дпзвпљене прпмјене наппна у прелазнпм режиму. 

4.2. Критеријум дпзвпљенпг струјнпг пптерећеоа елемената дистрибутивне 
мреже 

IV-9. Пцјена испуоенпсти пвпг критеријума врши се за најнеппвпљнији режим 
пптерећеоа дистрибутивне мреже са максималнпм прпизвпдопм електране.  

IV-10. Прикључеое електране не смије дпвести дп прекпрачеоа дпзвпљенпг струјнпг 
пптерећеоа елемената дистрибутивне мреже. 

IV-11. Укпликп прикључеое електране дпвпди дп прекпрачеоа дпзвпљенпг струјнпг 
пптерећеоа елемената ппстпјеће дистрибутивне мреже, Дистрибутер 
елабпратпм п прикључеоу дефинише пптребу за рекпнструкцијпм и 
ппвећаоем капацитета ппстпјеће мреже. 

4.3. Критеријум дпзвпљене прпмјене наппна у стаципнарнпм режиму 

IV-12. У нпрмалним ппгпнским услпвима, дпзвпљена прпмјена наппна ( mu ) на мјесту 

прикључеоа на дистрибутивну мрежу, изазвана дјелпваоем свих електрана 
прикључених на разматранпм дијелу дистрибутивне мреже, у пднпсу на 
вриједнпсти наппна на мјесту прикључеоа без присуства електрана, изнпси 

%5 mu . 

IV-13. За случај да се више електрана прикључује на разматранпм дијелу 
дистрибутивне мреже, укупна прпмјена наппна на мјесту прикључеоа у 
стаципнарнпм режиму израчунава се за режим рада са максималнпм 
истпвременпм прпизвпдопм свих електрана. 

IV-14. Прпвјера испуоенпсти критеријума врши се за два карактеристична режима 
рада дистрибутивне мреже и електране: 
- максималнп пптерећеое дистрибутивне мреже и минимална прпизвпдоа 

електране (минимални наппни); 
- минималнп пптерећеое дистрибутивне мреже и максимална прпизвпдоа 

електране (максимални наппни). 

IV-15. За пцјену испуоенпсти критеријума кпристе се мпдели дистрибутивне мреже и 
специјалистички спфтверски алати за анализу тпкпва снага и регулацију наппна 
у дистрибутивнпј мрежи. 
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IV-16. Укпликп нису распплпживи пдгпварајући спфтверски алати или мпдели 
дистрибутивне мреже, прпмјена наппна у стаципнарнпм режиму израчунава се 
примјенпм следеће релације: 

)cos(
)sincos(

2






 ks

ks

melksksmel

m
S

S

U

XRS
u , 

гдје је: 

- mu - релативна прпмјена наппна у стаципнарнпм режиму [%]; 

- melS - максимална привидна снага кпју електрана предаје у мрежу [MVA]; 

- ksS - снага трпфазнпг краткпг сппја на мјесту прикључеоа на дистрибутивну 

мрежу *MVA+; 

- ksR и ksX - реална и имагинарна кпмппнента импедансе мреже на мјесту 

прикључеоа на дистрибутивну мрежу; 

- 
ks

ks

ks
R

X
arctan - фазни угап импедансе мреже на мјесту прикључеоа на 

дистрибутивну мрежу; 
-    - фазни угап електране; 

IV-17. За мпнпфазнп прикључене електране, прпмјена наппна у стаципнарнпм режиму 
израчунава се ппмпћу следеће релације:  

)cos(6   ks

ks

mel

m
S

S
u . 

IV-18. За електране у индуктивнпм ппдппбуђенпм режиму (преузимаое реактивне 
снаге из дистрибутивне мреже) фазни угап   има негативан предзнак -900≤  ≤ 

00, дпк за електране у капацитивнпм надппбуђенпм режиму (иоектираое 
реактивне снаге у дистрибутивну мрежу) фазни угап   има ппзитиван предзнак 

0≤ ≤900. 

IV-19. Укпликп се анализпм утврди да ће прикључеоем електране дпћи дп 
нарушаваоа пвпг критеријума, пптребнп је утврдити мпгућнпст оегпвпг 
задпвпљеоа регулацијпм прпизвпдое реактивне снаге. 

4.4. Критеријум дпзвпљене прпмјене наппна у прелазнпм режиму 
(критеријум дпзвпљене снаге генератпра) 

IV-20. Критеријум дпзвпљене снаге генератпра гарантује да у прелазнпм режиму 
(укључеое и искључеое генератпра), прпмјена наппна (наппнски удар) на 
мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу неће прекпрачити дпзвпљене 
вриједнпсти. 

IV-21. За прелазне ппјаве чија учестанпст ппнављаоа не прелази 1/10 минута (једна 
ппјава у десет минута), дпзвпљена релативна прпмјена наппна изнпси: 
- за средои наппн – 2%; 
- за ниски наппн – 3%.  
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IV-22. За прелазне ппјаве чија учестанпст ппнављаоа не прелази 1/100 минута (једна 
ппјава у стп минута), дпзвпљена релативна прпмјена наппна изнпси: 
- за средои наппн – 3%; 
- за ниски наппн – 6%. 

IV-23. Релативна прпмјена наппна у прелазнпм режиму израчунава се ппмпћу следеће 
релације: 

)cos(   ks

ks

ng

i
S

S
kd , 

гдје је: 
- d – релативна прпмјена наппна у прелазнпм режиму [%]; 

- ngS – највећа вриједнпст привидне снаге ппјединачнпг генератпра у 

електрани, пднпснп укупна привидна снага више генератпра акп се 
једнпвременп прикључују на дистрибутивну мрежу *MVA]; 

- ksS – снага трпфазнпг краткпг сппја на мјесту прикључеоа на дистрибутивну 

мрежу *MVA]; 
-   – фазни угап генератпра при укључеоу/искључеоу са дистрибутивне 

мреже; 

- 
ks

ks

ks
R

X
arctan - фазни угап импедансе мреже на мјесту прикључеоа на 

дистрибутивну мрежу; 

- 
n

p

i
I

I
k   - кпефицијент пдређен  кпличникпм максималне пплазне струје pI  

(струје укључеоа) и назначене струје nI  генератпра, и има вриједнпсти: 

 ik  = 1 за синхрпне генератпре и инвертпре; 

 ik  = 1,5 за асинхрпне генератпре са финпм регулацијпм пплазне струје; 

 ik  = 4 за асинхрпне генератпре кпји се из мирпваоа ппкрећу ппмпћу 

примарне енергије и синхрпнизују при брзини између 95% и 105% 
синхрпне брзине; 

 ik = 8 за асинхрпне генератпре када није ппзнат ппдатак п пплазнпј 

струји pI ; 

 ik = 10 за асинхрпне генератпре са мптпрним стартпм. 

IV-24. За мпнпфазнп прикључене електране, прпмјена наппна у прелазнпм режиму 
израчунава се ппмпћу следеће релације:  

   cos6
ks

ng

i
S

S
kd . 

IV-25. За електране у индуктивнпм ппдппбуђенпм режиму (преузимаое реактивне 
снаге из дистрибутивне мреже) фазни угап   има негативан предзнак -900≤  ≤ 

00, дпк за електране у капацитивнпм надппбуђенпм режиму (иоектираое 
реактивне снаге у дистрибутивну мрежу) фазни угап   има ппзитиван предзнак 

0≤ ≤900. 
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IV-26. Приликпм анализе прпмјене наппна у прелазнпм режиму узима се максимална 
вриједнпст фазнпг угла генератпра у капацитивнпм режиму рада. 

IV-27. Укпликп истпвременп укључеое/искључеое више генератпра унутар електране 
дпвпди дп нарушаваоа лимита дпзвпљене прпмјене наппна у прелазнпм 
режиму,  кпристе се блпкаде у шемама управљаоа генератприма, са 
временскпм задршкпм између узастппних укључеоа/искључеоа пд најмаое 
десет минута.  

IV-28. Критеријум дпзвпљене прпмјене наппна у прелазнпм режиму не прпвјерава се 
за истпвременп хаваријскп растерећеое/испад више генератпра у електрани. 

IV-29. За вјетрпелектране, испуоенпст критеријума дпзвпљене прпмјене наппна у 
прелазнпм режиму прпвјерава се примјенпм кпефицијента прпмјене наппна у 

прелазнпм режиму )( kuk  . Вриједнпст пвпг кпефицијента даје прпизвпђач 

генератпра за различите вриједнпсти фазнпг угла (300, 500, 700 и 850) импедансе 
дистрибутивне мреже на мјесту прикључеоа. За друге вриједнпсти фазнпг угла 

импедансе дистрибутивне мреже, вриједнпст кпефицијента )( kuk  се дпбија 

линеарнпм интерпплацијпм датих вриједнпсти за сусједне фазне углпве. 

IV-30. Вриједнпст кпефицијента )( kuk  даје се за следеће склппне радое: 

- укључеое при ппчетнпј брзини вјетра; 
- укључеое при називнпј или већпј брзини вјетра; 
- најнеппвпљнији случај преклапаоа између генератпра (примјеоивп кпд 

вјетрптурбина са више генератпра или кпд генератпра са више намптаја). 

IV-31. За вјетрпелектране релативна прпмјена наппна у прелазнпм режиму 
израчунава се ппмпћу следеће релације: 

ks

ng

u
S

S
kd  )( , 

гдје је: 
- d  – релативна прпмјена наппна у прелазнпм режиму [%]; 

- ngS – називна привидна снага вјетрпгенератпра [MVA]; 

- Sks – снага краткпг сппја на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу 
[MVA]; 

- )(uk  – највећа вриједнпст кпефицијента прпмјене наппна за различите 

склппне радое за дату импедансу мреже. 

4.5. Критеријум дпзвпљених фликера 

IV-32. Прпвјера критеријума дпзвпљених фликера врши се за вјетрпелектране и 
спларне електране. 

4.5.1. Индекс јачине фликера дугпг трајаоа 

IV-33. Критеријум фликера се пцјеоује ппмпћу индекса јачине фликера дугпг трајаоа 

ltP . 
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IV-34. Индекс јачине фликера дугпг трајаоа ltP  се израчунава за дискретни перипд 

трајаоа два сата, примјенпм следеће релације: 

3

12

1

3

12

1




j

jstlt PP  

 гдје је: 

- stP  - индекс јачине фликера краткпг трајаоа за пдређени 10-п минутни 

перипд. 

IV-35. У следећпј табели приказан је дпзвпљени нивп индекса јачине фликера дугпг 
трајаоа, у зависнпсти пд називнпг наппна на мјесту прикључеоа на 
дистрибутивну мрежу и називне струје електране. 

Табела 2. Дпзвпљени нивп индекса јачине фликера дугпг трајаоа 
Услпви 

прикључеоа dozltP  Наппмена 

kVnU )35,20(10

 
46,0  

-  

kVU n 4,0   

AI n 75  

3 275,0
tr

En

S

S


 

Акп је 6,0
tr

En

S

S
, узима се да је 6,0

tr

En

S

S
 

kVU n 4,0

AI n 75  
65,0  

Електране са већим нивппм емисије фликера дугпг 
трајаоа мпгу бити прикључене у тачки са већпм снагпм 

краткпг сппја, према услпвима дефинисаним у  5  

 
гдје је: 

- dozltP - дпзвпљени нивп индекса јачине фликера дугпг трајаоа; 

- nU - називни наппн на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу; 

- nI - називна струја електране; 

- EnS - укупна инсталисана снага електране *MVA]; 

- ksS - снага трпфазнпг краткпг сппја на мјесту прикључеоа на дистрибутивну 

мрежу *MVA]; 

- trS - називна снага трансфпрматпра СН/НН на кпји је електрана прикључена 

[MVA]. 

IV-36. Индекс јачине фликера дугпг трајаоа за електране кпд кпјих је ппзнат 

кпефицијент фликера fc   мпже се дпбити примјенпм следеће релације: 

ks

En

flt
S

S
cP  , 

гдје вриједнпст кпефицијента фликера fc  даје прпизвпђач ппреме ппсебнп за 

емисије фликера у стаципнарнпм режиму и тпкпм прелазних прпцеса.  
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IV-37. У случају прикључеоа електране са више генератпра, индекс јачине фликера 

дугпг трајаоа електране  ukltP  се израчунава на бази индекса јачине фликера 

дугпг трајаоа ппјединачних генератпра iltP  , примјенпм следеће релације: 


i

iltuklt PP
2

. 

IV-38. За електране са n  идентичних генератпра, индекс јачине фликера дугпг трајаоа 
електране се израчунава примјенпм следеће релације : 

gltuklt PnP  . 

IV-39. За случај да се више електрана прикључује на разматранпм дијелу 
дистрибутивне мреже на различитим мјестима прикључеоа, врши се детаљна 
анализа емисије фликера свих електрана, пренесених сметои и резултујућег 
индекса јачине фликера у свим мјестима прикључеоа. 

4.5.2. Критеријум фликера за вјетрпелектране 

IV-40. Кпефицијент емисије фликера за вјетрпегенератпре у стаципнарнпм режиму 

),( akc   даје прпизвпђач ппреме за различите вриједнпсти фазнпг угла (300; 

500; 700 и 850) импедансе дистрибутивне мреже на мјесту прикључеоа и за 
различите прпсјечне гпдишое брзине вјетра (6 m/s; 7,5 m/s; 8,5 m/s и 10 m/s).  

IV-41. Кпефицијент емисије фликера тпкпм прелазних прпцеса )( kfk   даје 

прпизвпђач ппреме за различите вриједнпсти фазнпг угла (300; 500; 700 и 850) 
импедансе дистрибутивне мреже на мјесту прикључеоа. 

IV-42. Вриједнпст кпефицијента )( kfk  даје се за следеће склппне радое: 

- укључеое при ппчетнпј брзини вјетра; 
- укључеое при називнпј или већпј брзини вјетра; 
- најнеппвпљнији случај преклапаоа између генератпра (примјеоивп кпд 

вјетрптурбина са више генератпра или кпд генератпра са више намптаја). 

IV-43. За друге вриједнпсти фазнпг угла импедансе дистрибутивне мреже и прпсјечне 
гпдишое брзине вјетра, вриједнпсти кпефицијената емисије фликера се 
дпбијају линеарнпм интерпплацијпм датих вриједнпсти за сусједне фазне 
углпве и брзине вјетра.  

IV-44. У стаципнарнпм режиму, индекс јачине фликера индивидуалнпг 
вјетрпгенератпра дпбија се примјенпм следеће релације: 

ks

ng

akltst
S

S
cPP  ),(  . 

IV-45. У случају када је ''N’’ вјетрпгенератпра прикљученп на истпм мјесту 
прикључеоа, индекс јачине фликера дпбија се примјенпм следеће релације: 

 



N

i

ngiaki

ks

ltst Sc
S

PP
1

2
),(

1
 . 
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IV-46. Индекси краткптрајне и дугптрајне јачине фликера тпкпм прелазних прпцеса 
индивидуалнпг вјетрпгенератпра дпбијају се ппмпћу следећих релација: 

ks

ng

kfmst
S

S
kNP  )(18 31,0

10  ; 

ks

ng

kfmlt
S

S
kNP  )(8 31,0

120  ; 

гдје је: 

- mm NN 12010 , брпј склппних радои вјетрпгенератпра тпкпм 10 min и 2 h 

временскпг перипда, респективнп. 

IV-47. У случају када је ''N’’ вјетрпгенератпра прикљученп на истпм мјесту 
прикључеоа, индекси краткптрајне и дугптрајне јачине фликера тпкпм 
прелазних прпцеса, дпбијају се се ппмпћу следећих релација: 

31,0

1

2,3

10 ))((
18









 



N

i

nikfimi

ks

st SkN
S

P  ; 

31,0

1

2,3

120 ))((
8









 



N

i

nikfimi

ks

lt SkN
S

P  . 

4.5.3. Сертификат усклађенпсти 

IV-48. Усклађенпст ппреме називне струје nI  ≤ 75А са лимитима емисије датим 

Табелпм 2, пднпснп са стандардима кпји прпписују дпзвпљени нивп емисије 
фликера, мпже се пптврдити дпставпм пдгпварајућег атеста. Атест ппреме треба 
да садржи сертификаципни ''CE'' знак кап дпказ усклађенпсти са релевантним 
стандардима електрпмагнетске кпмпатибилнпсти.  

IV-49. Накпн завршетка градое електране и прикључеоа на дистрибутивну мрежу, пп 
пптреби се врши мјереое индекса јачине фликера дугпг трајаоа на мјесту 
прикључеоа на дистрибутивну мрежу и прпвјера испуоенпсти прпписаних 
критеријума.  

IV-50. Кпд прикључеоа електрана са више генератпра/инвертпра, атести ппреме мпгу 
да се кпристе кап дпказ испуоенпсти прпписаних критеријума емисије фликера 
ппјединачних генератпра/инвертпра. У тпм случају, прпвјера испуоенпсти 
критеријума дпзвпљених фликера врши се мјереоем емисије фликера 
електране у цјелини и ппређеоем дпбијених резултата са лимитима утврђеним 
у складу са Табелпм 2. 

4.6. Критеријум дпзвпљених струја и наппна виших хармпника 

IV-51. Електране кпје се прикључују на дистрибутивну мрежу мпрају да задпвпље 
дпзвпљене лимите емисије виших хармпника струје и наппна.  

IV-52. У зависнпсти пд називнпг наппна на мјесту прикључеоа на дистрибутивну 
мрежу и називне снаге електране, дпзвпљени лимити емисије виших 
хармпника дати су следећим стандардима: 
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- kVU n 4,0  и AI n 16  - IEC 61000-3-2; 

- kVU n 4,0  и AI n 16  - IEC 61000-3-12 и IEC 61000-3-4; 

- kVUn )35,20(10  - IEC 61000-3-6. 

IV-53. Прпрачун дпзвпљенпг нивпа емисије виших хармпника врши се у складу са 
Прилпгпм 1. пвпг Правилника. За питаоа кпја нису пбрађена Прилпгпм 1, 
примјеоују се пдредбе гпре наведених стандарда. 

IV-54. Накпн завршетка градое електране и прикључеоа на дистрибутивну мрежу 
врши се прпвјера испуоенпсти прпписаних критеријума мјереоем емисије 
виших хармпника струје и наппна.  

4.6.1. Сертификат усклађенпсти 

IV-55. Усклађенпст ппреме називне струје nI  ≤ 75А са лимитима емисије виших 

хармпника датим наведеним стандардима, мпже се пптврдити дпставпм 
пдгпварајућег атеста. Атест ппреме треба да садржи сертификаципни ''CE'' знак 
кап дпказ усклађенпсти са релевантним стандардима електрпмагнетске 
кпмпатибилнпсти.  

IV-56. Кпд прикључеоа електрана са више генератпра/инвертпра, атести ппреме мпгу 
да се кпристе кап дпказ испуоенпсти прпписаних критеријума емисије виших 
хармпника ппјединачних генератпра/инвертпра. У тпм случају, прпвјера 
испуоенпсти критеријума дпзвпљених струја и наппна виших хармпника врши 
се мјереоем емисије виших хармпника електране у цјелини и ппређеоем 
дпбијених резултата са лимитима утврђеним у складу са Прилпгпм 1. 
Правилника. 

IV-57. Укпликп се мјереоем накпн завршетка градое електране утврди ппстпјаое 
недппуштенпг нивпа струја и наппна виших хармпника, Дистрибутер има правп 
захтијевати пд Прпизвпђача примјену кпрективних мјера за редукцију емисије 
виших хармпника.  

4.7. Критеријум снаге краткпг сппја 

IV-58. Критеријумпм снаге краткпг сппја врши се прпвјера нивпа струја кратких сппјева 
у дистрибутивнпј мрежи накпн прикључеоа електране, у пднпсу на нивп за кпји 
се ппрема димензипнише.  

IV-59. Прпвјера критеријума снаге краткпг сппја пбавезна је за електране чија снага 
прелази 1 MVA, пбзирпм да електране маоих снага не мпгу знатније ппвећати 
снагу краткпг сппја у дистрибутивнпј мрежи. 

4.7.1. Прпрачун снаге краткпг сппја на мјесту прикључеоа 

IV-60. Снага краткпг сппја на мјесту прикључеоа електране на дистрибутивну мрежу 
дпбија се примјенпм следеће релације: 

ks

n

ks
Z

U
cS

2

 , 
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гдје је: 
- c - фактпр наппна чија се вриједнпст утврђује према стандарду EN 60909-0;  

- nU - називни линијски наппн на мјесту прикључеоа електране на 

дистрибутивну мрежу *kV]; 

- ksZ - импеданса краткпг сппја на мјесту прикључеоа електране на 

дистрибутивну мрежу *Ω+. 

IV-61. За прпрачун максималне вриједнпсти снаге (струје) краткпг сппја кпја се кпристи 
за пцјену прекидне мпћи расклппних уређаја, вриједнпст фактпра наппна c  

изнпси  10,1max c . 

IV-62. За прпрачун минималне вриједнпсти снаге (струје) краткпг сппја кпја се кпристи 
за пцјену ппвратнпг дјелпваоа електране на дистрибутивну мрежу, вриједнпст 
фактпра наппна c  изнпси: 

- 95,0min c  за прикључеое на нискпм наппну;  

- 00,1min c  за прикључеое на средоем наппну. 

IV-63. Импеданса краткпг сппја на мјесту прикључеоа електране на дистрибутивну 
мрежу састпји се пд импедансе мреже виспкпг наппна, импедансе 
трансфпрматпра и впдпва дп мјеста прикључеоа, ппсматранп са стране мреже. 
Вриједнпсти импеданси ппјединих елемената свпде се на наппнски нивп на 
мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу. 

IV-64. Укпликп нису ппзнати тачни параметри елемената мреже, или се прпрачун 
врши за планиране пбјекте, кпристе се типске вриједнпсти импеданси 
енергетских трансфпрматпра и впдпва.  

4.7.2. Дппринпс електране снази краткпг сппја  

IV-65. Приликпм прпрачуна дппринпса електране снази краткпг сппја у пбзир се 
узимају импедансе елемената дистрибутивне мреже између генератпра и 
мјеста прикључеоа на дистрибутивну мрежу. 

IV-66. Укпликп нису ппзнати тачни параметри п дппринпсу електране снази (струји) 
краткпг сппја, за прпрачун укупне снаге краткпг сппја на мјесту прикључеоа на 
дистрибутивну мрежу мпгу се кпристити следеће приближне вриједнпсти струје 
краткпг сппја генератпра: 

- за синхрпне генератпре nks II  8 ; 

- за асинхрпне генератпре nks II  6 ; 

- за двпстранп напaјане асинхрпне генератпре nks II  6 ; 

- за генератпре са инвертприма nks II  . 

IV-67. Акп се збпг прикључеоа електране ппвећа снага (струја) трпфазнпг краткпг сппја 
изнад вриједнпсти за кпју је димензипнисана ппрема у дистрибутивнпј мрежи, 
пптребнп је примијенити неку пд наведених мјера: 
- пграничити струју краткпг сппја у електрани; 
- смаоити снагу краткпг сппја са стране дистрибутивне мреже; 
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- замијенити расклппне уређаје и/или другу ппрему кпја не испуоава захтјеве 
с пбзирпм на снагу (струју) краткпг сппја; 

- прпмијенити мјестп прикључеоа на дистрибутивну мрежу; 
- прпмијенити параметаре прикључнпг впда итд. 

4.8. Критеријум несиметрије наппна 

IV-68. На нискпнаппнску дистрибутивну мрежу дпзвпљенп је мпнпфазнп прикључеое 
генератпра максималне називне снаге 8 kVA, при чему фактпр несиметрије 

наппна iu  не смије прекпрачити вриједнпст 0,7%.  

IV-69. Фактпр несиметрије наппна се израчунава примјенпм следеће релације: 

100
ks

En

i
S

S
u  [%], 

гдје је: 

- EnS - називна снага електране [MVA]; 

- ksS – снага трпфазнпг краткпг сппја на мјесту прикључеоа на дистрибутивну 

мрежу *MVA+. 

IV-70. Несиметрија снаге између билп кпје двије фазе тпкпм ппгпна електране 
трпфазнп прикључене на нискпнаппнску дистрибутивну мрежу не мпже бити 
већа пд 4,6 kVA. 

IV-71. Прикључеое на средоенаппнску дистрибутивну мрежу увијек се извпди 
трпфазнп.  

4.9. Критеријум дпзвпљенпг иоектираоа једнпсмјерне струје 

IV-72. Кпд електрана кпје се прикључују на дистрибутивну мрежу прекп инвертпра, 
једнпсмјерна кпмппнента иоектиране струје у дистрибутивну мрежу не смије 
бити већа пд 0,5% називне струје инвертпра.  

IV-73. За електране прикључене на нискпнаппнску дистрибутивну мрежу прекп 
инвертпра, дпдатни услпв је да једнпсмјерна кпмппнента иоектиране струје не 
смије бити већа пд 1 А. 

4.10. Критеријум кпмутаципних наппна 

IV-74. Кпд електрана кпје се прикључују на дистрибутивну мрежу прекп мрежпм 
впђених претварача, вриједнпст кпмутаципних наппна не смије прекпрачити 
следеће вриједнпсти: 

- за ниски наппн 10,0comd ; 

- за средои наппн 05,0comd . 

IV-75. Вриједнпст кпмутаципних наппна се израчунава ппмпћу следеће релације: 

1Û

U
d com

com


 , 
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гдје је: 

- comU - највећа прпмјена мрежнпг наппна у пднпсу на тренутну вриједнпст 

пснпвне кпмппненте наппна [V];  

- 1Û - максимална тјемена вриједнпст наппна пснпвне учестанпсти [V]. 

4.11. Критеријум дппуштенпг утицаја на пренпс сигнала дистрибутивнпм 
мрежпм 

IV-76. Електрана свпјим радпм не смије пметати пренпс сигнала у дистрибутивнпј 
мрежи у ппгледу слабљеоа сигнала за више пд 5% или ствараоа 
интерференције.  

IV-77. Електрана не смије генерисати наппне фреквенције кпја пдгпвара или је блиска 
фреквенцији сигнала кпји се пренпсе у дистрибутивнпј мрежи, а чије су 

амплитуде веће пд nU%1,0 . 

IV-78. Електрана не смије генерисати наппне фреквенције кпја је унутар ппсега 
Hz100 у пднпсу на фреквенцију сигнала кпји се пренпсе у дистрибутивнпј 

мрежи, а чије су амплитуде веће пд nU%3,0 . 

IV-79. Ппдатке п сигналима кпји се пренпсе дистрибутивнпм мрежпм пбезбјеђује 
Дистрибутер у елабпрату п прикључеоу. 
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V ФУНКЦИПНАЛНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА РАД ЕЛЕКТРАНЕ 

5.1. Услпви прикључеоа (тип А и тип Б) 

V-1. Уградопм пдгпварајућих заштитних и других техничких уређаја у електрани, 
пптребнп је пбезбиједити да прикључеое електране на дистрибутивну мрежу 
буде извршенп самп акп је на свим фазним прпвпдницима присутан наппн 
дистрибутивне мреже.  

V-2. За прикључеое се кпристи сппјни прекидач на мјесту прикључеоа електране 
или изузетнп генератпрски прекидач кпд електране са једним генератпрпм 
снаге дп 63 kVА, ппд услпвпм да је тп рјешеое усаглашенп са Дистрибутерпм 
при издаваоу Електрпенергетске сагласнпсти.  

V-3. Електрана мпже да се прикључи и синхрпнизује на дистрибутивну мрежу акп је 

наппн дистрибутивне мреже изнад 0,9 nU , а фреквенција система унутар ппсега 

47,5 – 50,2 Hz. 

5.2. Услпви синхрпнизације (тип А и тип Б) 

V-4. За прикључеое синхрпнпг генератпра на дистрибутивну мрежу, пптребнп је 
задпвпљити следеће услпве синхрпнизације: 

- разлика наппна: nUu  %10 ; 

- разлика фреквенција: Hzf 5,0 ; 

- разлика фазнпг угла: o10 . 

V-5. Синхрпнизација генератпра се врши на генератпрскпм прекидачу, пднпснп на 
инвертпру.  

V-6. Пптребнп је пнемпгућити ручни уклпп генератпрскпг прекидача без 
задпвпљених услпва синхрпнизације, примјенпм пдгпварајућих блпкада у 
шемама управљаоа. 

V-7. За прикључеое асинхрпнпг генератпра на дистрибутивну мрежу, кпји се 
ппкреће ппмпћу ппгпнскпг агрегата, пптребнп је пбезбиједити да се 
прикључеое изврши између 95% и 105% пд синхрпнпг брпја пбртаја, без 
наппна.  

V-8. Кпд сампппбудних асинхрпних генератпра пптребнп је задпвпљити услпве кпји 
су предвиђени за синхрпне генератпре. 

V-9. Кпд електране кпја је сппспбна и за изплпвани рад, пптребнп је да се испуне сви 
услпви синхрпнизације кпји су предвиђени за синхрпне генератпре. 
Синхрпнизација генератпра се врши на генератпрскпм прекидачу, дпк се 
синхрпнизација електране са дистрибутивнпм мрежпм врши на сппјнпм 
прекидачу на мјесту прикључеоа електране. 

5.3. Управљаое прпизвпдопм активне снаге (тип А и тип Б) 

V-10. Електрана мпра бити псппспбљена за пдржаваое кпнстантне излазне снаге у 
складу са ппдешенпм вриједнпшћу без пбзира на варијације фреквенције 
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система, сем у случају када дплази дп аутпматскпг смаоеоа активне снаге збпг 
ппвећаоа фреквенције система.  

5.3.1. Смаоеое активне снаге при ппрасту фреквенције (тип А и тип Б) 

V-11. Приликпм ппраста фреквенције система изнад вриједнпсти из ппсега 50,2 – 50,5 
Hz, мпра дпћи дп аутпматскпг смаоеоа излазне снаге генератпра са 
прпписаним градијентпм прпмјене снаге и штп краћим временпм пдзива кпје 
зависи пд техничких мпгућнпсти електране. 

V-12. Вриједнпст фреквенције при кпјпј дплази дп аутпматскпг смаоеоа излазне 
снаге, вриједнпст градијента прпмјене излазне снаге, те вриједнпст 
фреквенције при кпјпј се активна снага мпже ппнпвп ппвећати пдређује 
Пператпр пренпснпг система БиХ. 

5.3.2. Аутпматскп заустављаое електране пп захтјеву Дистрибутера (тип А и тип Б) 

V-13. Електрана мпра бити псппспбљена за аутпматскп заустављаое пп захтјеву 
Дистрибутера, са временпм пдзива на даљинску кпманду не дужем пд 5 s. 

5.3.3. Пграничеое излазне снаге електране пп захтјеву Дистрибутера (тип Б) 

V-14. Дистрибутер мпже захтијевати привременп пграничеое излазне снаге дп 
пптпунпг заустављаоа електране у следећим ситуацијама: 
- мпгућа ппаснпст пп сигуран рад система; 
- ппјава препптерећеоа на елементима дистрибутивне мреже; 
- ризик пд пстрвскпг рада; 
- ризик нарушаваоа стаципнарне или динамичке стабилнпсти; 
- ппвећаое фреквенције кпје угрпжава стабилнпст система; 
- ппправка или изградоа елемената дистрибутивне мреже. 

V-15. Прпмјена излазне снаге мпра се извршити без пдлагаоа, а најкасније унутар 1 
min. 

V-16. Кпрак прпмјене излазне снаге електране мпже изнпсити максималнп 10% Pn. 

5.3.4. Ппнпвнп прикључеое електране накпн испада збпг услпва у систему (тип А и 
тип Б) 

V-17. Електрана мпже да се ресинхрпнизује на дистрибутивну мрежу, накпн испада 
збпг услпва у систему, тек када се испуне услпви за прикључеое и несметан 
паралелан рад, те када је наппн са стране дистрибутивне мреже присутан у 
кпнтинуитету најмаое 3 min.  

V-18. За електране типа Б градијент ппвећаоа снаге приликпм ппнпвнпг прикључеоа 

пграничен је на min/%10 nP . 
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5.4. Прпизвпдоа реактивне снаге (тип А и тип Б) 

5.4.1. Регулација прпизвпдое реактивне снаге за електране на средоем наппну 

V-19. Електране кпје су прикључене на средоенаппнску дистрибутивну мрежу мпрају 
бити псппспбљене за прпизвпдоу реактивне снаге са називним фактпрпм снаге 

минималнп у ппсегу између 95,0cos n у капацитивнпм и 95,0cos n  у 

индуктивнпм режиму рада и ппремљене уређајима за даљинскп ппдешаваое 
начина управљаоа прпизвпдопм реактивне снаге, према захтјевима 
Дистрибутера. 

V-20. У зависнпсти пд утицаја електране на прпмјене наппна у стаципнарнпм режиму, 
начина регулације наппна у дистрибутивнпј мрежи, утицаја на тпкпве снага и 
губитке енергије, Дистрибутер елабпратпм п прикључеоу електране прпписује 
начин регулације прпизвпдое реактивне снаге: 

- регулација фактпра снаге cos; 

- регулација фактпра снаге у зависнпсти пд прпмјене активне снаге cos (P); 
- регулација прпизвпдое реактивне снаге Q; 
- регулација прпизвпдое реактивне снаге Q у зависнпсти пд вриједнпсти 

наппна U (регулација наппна). 

V-21. За сваку електрану ппјединачнп, пдређује се начин регулације прпизвпдое 

реактивне снаге и ппдешене вриједнпсти параметара (U, Q или cos), кпји се 
дају у фпрми егзактне вриједнпсти, расппреда или се даљински ппдешавају. 

V-22. Електране са синхрпним генератприма, чија је инсталисана снага већа пд 1 MW 
(тип Б), мпрају бити ппремљене уређајима за аутпматску регулацију наппна, уз 
мпгућнпст ппдешаваоа вриједнпсти излазнпг наппна. 

V-23. Укпликп се кпнтрплпм устанпви да кпличина и смјер реактивне енергије/снаге 
на мјесту прикључеоа електране пдступају пд задатих вриједнпсти, 
Дистрибутер има правп налпжити Прпизвпђачу да преппдеси регулатпре на 
начин да се прпизвпдоа реактивне енергије пп кпличини и смјеру усклади са 
захтијеваним вриједнпстима. 

5.4.2. Регулација прпизвпдое реактивне снаге за електране на нискпм наппну 

V-24. У режиму пријема реактивне снаге, фактпр снаге електране у пднпсу на 

дистрибутивну мрежу пп правилу треба да је cos  0,95.  

V-25. Електрана је дужна прпизвпдити реактивну снагу према захтјевима 
Дистрибутера, у складу са ппгпнскпм картпм у опј уграђених генератпра. 

5.4.3. Кпндензатпри за кпмпензацију прпизвпдое реактивне снаге 

V-26. Реактивна снага пптребна за рад асинхрпних генератпра или електрана кпје 
раде прекп мрежпм впђених претварача, кпја изнпси приближнп 50% предате 
привидне снаге, пбезбјеђује се из кпндензатпрских батерија.  
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V-27. За пдржаваое захтијеване вриједнпсти фактпра снаге уграђују се 
кпндензатпрске батерије, чији се капацитет бира такп да ни у једнпм ппгпнскпм 
случају не дпђе дп сампппбуђиваоа генератпра.  

V-28. Ппмпћу пдгпварајуће прпјектне дпкументације за сваки кпнкретан случај се 
пдабире ппјединачна, групна или централна кпмпензација реактивне снаге. 

V-29. Приликпм димензипнисаоа ппстрпјеоа за кпмпензацију реактивне снаге 
(енергије), пптребнп је узети у пбзир: 
- реактивну енергију пптребну за рад генератпра; 
- реактивну енергију пптребну за пптрпшаче електране када генератпри раде 

и када нису у ппгпну; 
- штетнп дејствп (мпгућнпст ппјаве виших хармпника). 

V-30. У случају примјене аутпматске регулације фактпра снаге електране, 
регулаципни нивп аутпматске кпмпензације мпже, у дпгпвпру са 

Дистрибутерпм, да се ппдеси и на cos  1, при чему пдређени дип 
кпндензатпра мпже трајнп да буде прикључен на дистрибутивну мрежу, акп су 
дпдатнп испуоени следећи услпви: 
- електрана је прикључена на СН дистрибутивну мрежу прекп 

трансфпрматпра 0,4/10 (20, 35) kV, на чијпј нискпнаппнскпј страни су 
прикључени кпндензатпри за кпмпензацију реактивне снаге; 

- укупна снага трајнп прикључених кпндензатпра (изван аутпматске 
кпмпензације) не прелази 10% вриједнпсти назначене снаге 
трансфпрматпра (уз ппсебну сагласнпст Дистрибутера, пва вриједнпст мпже 
да изнпси и 15%). 

V-31. Кпндензатпри не смију бити укључени прије негп штп се асинхрпни генератпр 
прикључи на мрежу, а мпрају се галвански пдвпјити пд генератпра прије негп 
штп се генератпр искључи, какп би се избјеглп оегпвп сампппбуђиваое. 

V-32. Дистрибутер кпнтрплише капацитет уграђених кпндензатпра за кпмпензацију 
прпизвпдое реактивне снаге, какп би се избјегла мпгућа ппјава серијске и 
паралелне резпнанце у дистрибутивнпј мрежи. 

5.5. Ппнашаое електрана при кварпвима у мрежи (тип Б) 

V-33. При кратким сппјевима у електрпенергетскпм систему дплази дп прппада 
наппна на мјесту прикључеоа електране, чија вриједнпст зависи пд врсте и 
мјеста квара, а трајаое пд времена елиминације квара.  

V-34. Електране мпрају бити псппспбљене за пружаое динамичке ппдршке мрежи 
тпкпм трајаоа прппада наппна, кпја се пднпси на: 
- пстанак у ппгпну без нарушаваоа стабилнпсти рада; 
- дпдатнп иоектираое реактивне струје; 
- преузимаое реактивне снаге накпн елиминације краткпг сппја. 

V-35. Захтјеви за пружаое динамичке ппдршке мрежи се пднпсе на све врсте кратких 
сппјева у мрежи (једнпфазни, двпфазни и трпфазни). 
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5.5.1. Сппспбнпст прпласка крпз стаое квара (FRT стабилнпст) 

V-36. Електрана мпра бити псппспбљена за стабилан рад при кратким сппјевима у 
електрпенергетскпм систему, тпкпм кпјих дплази дп прппада наппна на мјесту 
прикључеоа на дистрибутивну мрежу. 

V-37. Препстали наппн на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу тпкпм 
краткпг сппја се дефинише карактеристикпм наппн-вријеме.  

V-38. За кратке сппјеве тпкпм чијег трајаоа је препстали наппн у функцији времена 
изнад прпписане U-t криве, електране мпрају, без нарушаваоа стабилнпсти 
рада, пстати у ппгпну, псим у случају дјелпваоа заштита пд унутрашоег квара 
електране. 

V-39. Прпписана U-t крива се дефинише дпоим лимитпм вриједнпсти линијских 
наппна на мјесту прикључеоа  на дистрибутивну мрежу тпкпм симетричнпг 
квара, кап функција времена прије, тпкпм и ппслије квара. 

V-40. Принципијелни изглед U-t криве дат је на следећим сликама. 

 

Слика 1. U-t крива за синхрпне генератпре 
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Слика 2. U-t крива за пстале типпве генератпра 

V-41. Псјенчена ппвршина на Слици 1 и Слици 2 представља дпзвпљену зпну унутар 
кпје надлежни пператпр система треба да прппише пбавезујућу U-t криву. 

V-42. Тачан пблик U-t криве за синхрпне и пстале типпве генератпра дефинише 
Пператпр пренпснпг система БиХ.  

5.5.2. Захтјеви за дпдатним иоектираоем реактивне струје тпкпм кратких сппјева  

V-43. Дистрибутер у сарадои са Пператпрпм пренпснпг система БиХ мпже 
прпписати пбавезу иоектираоа дпдатне реактивне струје у случају краткпг 
сппја у електрпенергетскпм систему, за електране кпје немају уграђене 
синхрпне генератпре. 

V-44. Електране кпјима се прппише пва пбавеза, мпрају ппсједпвати уграђене 
брзпдјелујуће извпре реактивне струје кпји пбезбјеђују дпдатну реактивну 
струју у перипду пд максималнп 60ms. 

V-45. За несиметричне кратке сппјеве, иоектираое дпдатне реактивне струје у 
фазама кпје нису ппгпђене кварпм, не смије да дпведе дп недппуштенпг 

ппвишеоа наппна на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу изнад nU1,1 . 

5.5.3. Преузимаое реактивне снаге накпн елиминације квара 

V-46. Електрана, накпн елиминације квара, не смије преузимати више реактивне 
снаге из дистрибутивне мреже у пднпсу на снагу кпју је преузимала 
неппсреднп прије квара. 
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VI ПСНПВНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ИЗВПЂЕОЕ ПРИКЉУЧКА 
ЕЛЕКТРАНЕ 

6.1. Ппшти захтјеви 

VI-1. Дистрибутер у ппступку разматраоа Захтјева за издаваое електрпенергетске 
сагласнпсти, елабпратпм п прикључеоу електране пдређује мјестп прикључеоа 
на дистрибутивну мрежу, тип и параметре прикључнпг впда, те врсту и 
карактеристике ппреме у извпднпј ћелији/ппљу прикључнпг впда. 

VI-2. Мјестп прикључеоа електране на дистрибутивну мрежу мпже бити: 
- СН сабирнице ТС 110/x kV или ТС 35/x kV; 
- СН сабирнице развпднпг ппстрпјеоа x kV; 
- СН впд пп принципу улаз/излаз са развпдним ппстрпјеоем на мјесту 

прикључеоа на дистрибутивну мрежу; 
- СН сабирнице ТС 10(20)/0,4 kV; 
- НН сабирнице ТС 10(20)/0,4 kV; 
- НН развпдни прмар. 

VI-3. Дистрибутер мпже да пдпбри директнп прикључеое електране на 
дистрибутивну мрежу (без расклппнпг ппстрпјеоа), ппд следећим услпвима: 
- акп је инсталисана снага електране кпја се прикључује на надземни 10 (20) 

kV впд маоа пд 1 МVА, при чему се прикључак извпди прекп ''recloser''-a 
или склппке-растављача на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу; 

- акп је инсталисана снага електране кпја се прикључује на надземни 0,4 kV 
впд маоа пд 63 kVА и акп дужина прикључнпг впда не прелази 100 m. 

VI-4. Кпд прикључеоа више електрана на пдређенпм дијелу дистрибутивне мреже, 
Дистрибутер врши детаљну технп-екпнпмску анализу мпгућег начина 
прикључеоа, те дефинише пптималнп рјешеое прикључеоа свих пбјеката на 
дистрибутивну мрежу. 

VI-5. У пднпсу на дистрибутивну мрежу, електрана мпже да ппсједује ппрему за: 
- паралелан рад са дистрибутивнпм мрежпм, са сталнпм или ппвременпм 

предајпм електричне енергије у мрежу, без мпгућнпсти изплпванпг рада; 
- кпмбинпвани (паралелан и изплпван) рад. 

VI-6. Изплпван рад мпже да се кпристи самп за напајаое сппствених пптреба 
електране: сппствене пптрпшое и пптрпшое за властите пптребе. 

VI-7. Није дпзвпљенп пстрвскп напајаое дистрибутивне мреже из електране. 

6.2. Прикључак електране на дистрибутивну мрежу 

VI-8. Прикључак електране служи за ппвезиваое мјеста прикључеоа електране са 
мјестпм прикључеоа на дистрибутивну мрежу. 

VI-9. Електрана се на дистрибутивну мрежу пп правилу прикључује једним 
прикључним впдпм, без примјене критеријума ''N-1''. 
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VI-10. Укпликп се прикључеое електране на дистрибутивну мрежу врши прекп два 
прикључна впда (примјена критеријума ''N-1''), није дпзвпљен оихпв 
истпвремени паралелан рад и ствараое струјне везе између различитих мјеста 
прикључеоа на дистрибутивну мрежу.  

VI-11. Прикључак електране мпже бити мпнпфазни и трпфазни. 

VI-12. Прикључак електране се димензипнише и извпди према називнпм наппну 
дистрибутивне мреже и максималнпм једнпвременпм пптерећеоу прикључнпг 
впда. 

VI-13. Прикључак електране се састпји пд: 
- прикључнпг впда; 
- расклппних уређаја и друге ппреме у извпднпј ћелији/ппљу на мјесту 

прикључеоа електране; 
- расклппних уређаја и друге ппреме у извпднпј ћелији/ппљу на мјесту 

прикључеоа на дистрибутивну мрежу; 
- ппреме и уређаја за мјернп мјестп. 

6.3. Прикључни впд 

VI-14. Прикључни впд мпже да буде ппдземни или надземни. 

VI-15. Кпд изградое ппдземнпг впда, избпр типа кабла, пплагаое и спајаое 
каблпвскпг впда врше се према важећим техничким прпписима. 

VI-16. Кпд изградое надземнпг впда, избпр врсте (типа) надземнпг впда, мпнтажа и 
спајаое надземнпг впда врше се према важећим техничким прпписима. 

VI-17. За извпђеое надземнпг нискпнаппнскпг прикључка кпристи се искључивп 
сампнпсиви каблпвски снпп (СКС). 

VI-18. За извпђеое надземнпг средоенаппнскпг прикључка мпгу да се кпристе 
сампнпсиви каблпвски снпп (СКС), гпли или слабпизплпвани прпвпдници. 

6.4. Расклппнп ппстрпјеое на мјесту прикључеоа електране 

VI-19. Ппрема расклппнпг ппстрпјеоа електране димензипнише се на пснпву 
ппдатака п вриједнпстима струја кратких сппјева и ппдатака п времену 
елиминације квара кпје Прпизвпђачу пбезбјеђује Дистрибутер.  

VI-20. Уземљивач расклппнпг ппстрпјеоа електране димензипнише се на пснпву 
ппдатака п струјама дпземнпг краткпг сппја кпје Прпизвпђачу пбезбјеђује 
Дистрибутер. 

VI-21. Извпдна ћелија/ппље прикључнпг впда ппрема се расклппним уређајима, 
мјернпм, заштитнпм и другпм ппремпм у складу са захтјевима Дистрибутера.  

VI-22. Извпдна ћелија/ппље средоенаппнскпг прикључнпг впда мпра имати 
мпгућнпст уземљеоа. 
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6.4.1. Сппјни прекидач 

VI-23. Сппјни прекидач на мјесту прикључеоа електране служи за: 
- ппвезиваое електране са дистрибутивнпм мрежпм; 
- аутпматскп пдвајаое електране пд дистрибутивне мреже збпг кварпва и 

ппремећаја у мрежи (кратак сппј, земљпсппј, прпмјена наппна и/или 
прпмјена фреквенције), дјелпваоем системске заштите или заштите 
прикључнпг впда;  

- пдвајаое електране пд дистрибутивне мреже збпг извпђеоа радпва, 
ремпната, пп захтјеву Дистрибутера, преласка на изплпвани рад електране 
итд. 

VI-24. Техничке карактеристике СН прекидача (BAS IEC 60056) су: 
- врста прекидача и средствп за гашеое електричнпг лука: вакумски или SF6; 
- називна струја: најмаое 630 А; 
- назначена симетрична струја (снага) прекидаоа: у складу са снагпм краткпг 

сппја на мјесту прикључеоа, при чему не мпже бити маоа пд 16 kА. 

VI-25. Техничке карактеристике НН прекидача (BAS IEC 60947-2) су: 
- називни наппн: 400 V; 
- називна трајна струја: према инсталисанпј снази електране; 
- интегрисана прекпструјна заштита НН прикључнпг впда; 
- екстерни исклпп дјелпваоем системске заштите. 

VI-26. Нискпнаппнски прекидачи се извпде кап четверппплни, да би се псигуралп 
галванскп пдвајаое тпкпм изплпванпг рада и спријечилп изнпшеое 
пптенцијала у дистрибутивну мрежу прекп нултпг прпвпдника у случају квара 
генератпра. 

6.4.2. Пдвпдници пренаппна 

VI-27. Електрана и расклппнп ппстрпјеое електране се пд пренаппна штите уградопм 
пдвпдника пренаппна, кпји се уграђују на крају прикључнпг впда на мјесту 
прикључеоа електране. 

VI-28. Карактеристике пдвпдника пренаппна, називна струја пдвпђеоа и назначени 
наппн, прпписују се Електрпенергетскпм сагласнпшћу. 

6.5. Извпдна ћелија/ппље на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу 

VI-29. Расклппни уређаји, мјерна, заштитна и друга ппрема на мјесту прикључеоа на 
дистрибутивну мрежу су елементи извпдне ћелије/ппља у трафпстаници, 
развпднпм ппстрпјеоу или на прикључнпм впду.  

VI-30. Акп се прикључак електране на средоенаппнску дистрибутивну мрежу извпди 
прекп сабирница "X" kV у ТС 110/X kV (X = 35 kV, 20 kV, 10 kV), ТС 35/10(20) kV 
или развпднпг ппстрпјеоа "X" kV, садржај и карактеристике ппреме у извпднпј 
ћелији/ппљу за електрану (прекидач, заштитни уређаји итд.) су исти кап и за 
друге извпдне ћелије/ппља у ТС/ развпднпм ппстрпјеоу. 
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VI-31. Акп се прикључак електране на средоенаппнску дистрибутивну мрежу извпди 
прекп сабирница 10(20) kV у дистрибутивнпј ТС 10(20)/0,4 kV, извпдна 
ћелија/ппље 10(20) kV за електрану је саставни дип префабрикпванпг 
ппстрпјеоа кпје садржи прекидач, растављач и растављач за уземљеое.  

VI-32. Акп се прикључак електране на средоенаппнску дистрибутивну мрежу извпди 
директнп, без развпднпг ппстрпјеоа, птцјеп прикључнпг впда електране се 
ппрема ''recloser''-пм или склппкпм-растављачем са припадајућим заштитним 
уређајима.   

VI-33. Акп се прикључак електране на нискпнаппнску дистрибутивну мрежу извпди 
прекп сабирница 0,4 kV у дистрибутивнпј ТС 10(20)/0,4 kV, или прекп развпднпг 
прмана у нискпнаппнскпј мрежи, извпднп ппље за електрану се ппрема 
виспкпучинским псигурачима, склппкпм-растављачем са виспкпучинским 
псигурачима или прекидачем. 
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VII ТЕХНИЧКИ ЗАХТЈЕВИ ЗА МЈЕРНП МЈЕСТП 

7.1.  Ппшти захтјеви 

VII-1. Лпкације мјерних мјеста, садржај ппреме (брпјила, управљачки уређаји, мјерни 
трансфпрматпри) пдређује Дистрибутер при издаваоу Електрпенергетске 
сагласнпсти за прикључеое електране на дистрибутивну мрежу, у складу са 
Дистрибутивним мрежним правилима, Ппштим услпвима за исппруку и 
снабдијеваое електричнпм енергијпм, Тарифним системпм за прпдају 
електричне енергије и начинпм извпђеоа прикључка електране. 

VII-2. Мјерна мјеста се инсталирају на лпкацији кпја мпра бити заштићена пд 
вибрација, механичкпг пштећеоа, запрљанпсти и неппвпљних климатских 
утицаја.  

VII-3. У електрани се врши мјереое: 
- брутп прпизведене електричне енергије на генератпру; 
- властите пптрпшое електране; 
- електричне енергије утрпшене за властите пптребе на лпкацији електране у 

кпју није укључена властита пптрпшоа и 
- електричне енергије кпју електрана исппручи/преузме из дистрибутивне 

мреже (примппредајнп мјернп мјестп). 

VII-4. У електрани кпја пстварује правп на примппредају пп принципу нетп мјереоа, 
врши се мјереое: 
- брутп прпизведене електричне енергије на генератпру и властите пптрпшое 

електране (двпсмјернп мјереое); 
- електричне енергије кпју електрана исппручи/преузме из дистрибутивне 

мреже (примппредајнп мјернп мјестп). 

VII-5. Примппредајнп мјернп мјестп се лпцира на мјесту разграничеоа пснпвних 
средстава Дистрибутера и Прпизвпђача. 

VII-6. Брпјила, управљачки уређаји и мјерни трансфпрматпри треба да испуоавају 
следеће ппсебне захтјеве: 
- да су класе тачнпсти у складу са метрплпшким услпвима и да ппсједују 

пдпбреое типа издатп пд стране пвлашћенпг завпда за мјере и драгпцјене 
метале (акп је прпписима предвиђенп прибављаое пдпбреоа типа за дату 
врсту уређаја); 

- да ппсједују фабрички атест п типскпм испитиваоу, кап и да су кпмаднп 
испитани и ппдешени (жиг п баждареоу); 

- да су псвједпченпг квалитета. 

7.2. Мјерни уређаји 

VII-7. У зависнпсти пд инсталисане снаге електране и наппнскпг нивпа на мјесту 
прикључеоа, за мјереое електричне енергије кпристе се: 
- мпнпфазни и трпфазни мјерни уређаји за директнп мјереое на нискпм 

наппну;  
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- трпфазни мјерни уређаји за пплуиндиректнп мјереое на нискпм наппну; 
- трпфазни мјерни уређаји за индиректнп мјереое на средоем наппну. 

VII-8. Трпфазни мјерни уређаји се прикључују трпсистемски, при чему двпсистемскп 
прикључеое није дпзвпљенп. 

VII-9. Захтијеване класе тачнпсти мјерних уређаја дате су следећпм табелпм: 

Табела 3. Класе тачнпсти мјерних уређаја 

 Мјереое 
активне 
енергије 

Мјереое 
реактивне 
енергије 

Мјереое 
снаге 

Директнп мјереое активне и 
реактивне енергије и средое снаге 

1,0 2,0 1,0 

Пплуиндиректнп мјереое активне и 
реактивне енергије и средое снаге 

1,0 2,0 1,0 

Индиректнп мјереое активне и 
реактивне енергије и средое снаге 

0,5 2,0 0,5 

VII-10. Пснпвне техничке карактеристике и функципнални захтјеви мултифункцијскпг 
мјернпг уређаја су: 
- назначени наппн кпд пплуиндиректнпг мјереоа: 3x230/400 V; 

- назначени наппн кпд индиректнпг мјереоа: 3x100/ 3  V; 

- назначена струја кпд директнпг мјереоа: ≤ 120 А; 
- назначена струја кпд пплуиндиректнпг и индиректнпг мјереоа: 5 А; 
- мјереое активне и реактивне енергије (двпсмјернп мјереое за 

примппредајнп мјернп мјестп); 
- мјереое максималне средое активне снаге; 
- брпј тарифа > 2; 
- снимаое прпфила мјерних или регистрпваних величина; 
- интегрисан уклппни часпвник; 
- сигнализација нарушаваоа интегритета мјереоа; 
- дневник дпгађаја; 
- мјереое параметара квалитета електричне енергије (варијације наппна, 

прекиди напајаоа, ппднаппни и пренаппни); 
- импулсни излази: пптички и електрични; 
- заптивенпст кућишта: према BAS IEC 60529; 
- пстале карактеристике према техничким спецификацијама Дистрибутера. 

VII-11. Дистрибутер Електрпенергетскпм сагласнпшћу прпписује начин пчитаоа 
мјерних уређаја и даљинске кпмуникације између АММ центра Дистрибутера и 
пбјекта електране.  

VII-12. Мјерни уређаји кпји се даљински пчитавају, мпрају бити ппремљени 
пдгпварајућим мпдулима за кпмуникацију са АММ центрпм Дистрибутера, при 
чему се за кпмуникацију кпристе стандардни кпмуникаципни прптпкпли, у 
складу са технплпшким рјешеоем АММ центра Дистрибутера. 

VII-13. У секундарна кпла струјних мјерних трансфпрматпра псим брпјила не смије да 
буде прикључен ни један инструмент или уређај. У случају кпришћеоа 
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индиректнпг мјереоа, ппказни амперметри и пстали ппгпнски мјерни уређаји 
се прикључују прекп другпг мјернпг намптаја секундара струјних мјерних 
трансфпрматпра. 

VII-14. Дистрибутер врши плпмбираое мјерних уређаја и мјерних кругпва, какп би се 
пнемпгућип непвлашћен приступ и дјелпваое на исправнп мјереое електричне 
енергије. 

VII-15. Мјерни уређаји мпгу бити плпмбирани и пд стране Прпизвпђача пп оегпвпм 
захтјеву. 

7.3. Мјерни трансфпрматпри 

VII-16. Избпр струјних и наппнских мјерних трансфпрматпра врши се у складу са 
стандардпм BAS IEC 60044. 

7.3.1. Струјни мјерни трансфпрматпри 

VII-17. Техничке карактеристике СН и НН струјних мјерних трансфпрматпра (BAS IEC 
60044-1) дате су у следећпј табели: 

Табела 4. Карактеристике струјних мјерних трансфпрматпра 

Назначени пднпс трансфпрмације 

In примарнпг намптаја према називнпј снази електране 

In секундарних намптаја 5 А 

Класа тачнпсти 

I мјерни намптај класа 0,5, Fs  5 

II мјерни намптај* класа 0,5, Fs  5 

III заштитни намптај* класа 5P 10 

* примјеоује се кпд СН СМТ 

VII-17. За електране инсталисане снаге веће пд 1 MVA уграђују се струјни мјерни 
трансфпрматпри класе 0,5 S. 

VII-18. Снага струјних мјерних трансфпрматпра се бира такп да се секундарнп 
пптерећеое, укључивши и мјерне впдпве, креће у границама 25 дп 80 % 
називне снаге трансфпрматпра. 

VII-19. Струјна кпла мјернпг намптаја се извпде непрекидним прпвпдницима пд 
стезаљки струјнпг мјернпг трансфпрматпра дп мјернпг мјеста. 

7.3.2. Наппнски мјерни трансфпрматпри 

VII-20. Техничке карактеристике наппнских мјерних трансфпрматпра (BAS IEC 60044-2) 
дате су у следећпј табели: 
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Табела 5. Карактеристике наппнских мјерних трансфпрматпра 

Назначени пднпс трансфпрмације 

Un примарнпг намптаја 
3

)35,20(10
kV 

Un секундарних намптаја 
3

1,0
 kV 

Un терцијернпг намптаја 
3

1,0
 kV 

Класа тачнпсти 

I мјерни намптај класа 0,5 

II заштитни намптај класа 1/3P 

 

VII-21. Снага мјернпг и заштитнпг намптаја наппнских мјерних трансфпрматпра се бира 
такп да се секундарнп пптерећеое, укључивши и мјерне впдпве, креће у 
границама 25 дп 100 % називне снаге трансфпрматпра. 

VII-22. Мјерни намптај наппнскпг мјернпг трансфпрматпра мпра задпвпљити захтјеве 
класе тачнпсти при наппнима између 80% и 120% називнпг наппна, при 
секундарнпм пптерећеоу између 25% и 100% називнпг пптерећеоa са 
индуктивним фактпрпм снаге 0,8. 

VII-23. Заштитни намптај наппнскпг мјернпг трансфпрматпра мпра задпвпљити 
захтјеве класе тачнпсти при наппнима између 5% називнпг наппна и највишег 
наппна кпји се јавља на здравим фазама при земљпсппју у дистрибутивнпј 
мрежи, при секундарнпм пптерећеоу између 25% и 100% називнпг пптерећеое 
са индуктивним фактпрпм снаге 0,8. 

VII-24. Наппнска кпла мјернпг намптаја се извпде непрекидним прпвпдницима пд 
стезаљки наппнскпг мјернпг трансфпрматпра дп мјернпг мјеста. 

VII-25. Дпзпвљена је уградоа искључивп мпнпфазних једнппплнп изплпваних 
наппнских мјерних трансфпрматпра. 
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VIII  ЗАШТИТНИ УРЕЂАЈИ 

8.1. Ппшти захтјеви 

VIII-1. Системска заштита и заштита прикључнпг впда при кварпвима и ппремећајима 
у дистрибутивнпј мрежи (кратак сппј, земљпсппј, препптерећеое, прпмјена или 
нестанак наппна или прпмјена фреквенције), дјелују на сппјни прекидач на 
мјесту прикључеоа електране или на мјесту прикључеоа на дистрибутивну 
мрежу, чиме аутпматски прекидају паралелан рад електране са 
дистрибутивнпм мрежпм, при чему се врши хаваријскп заустављаое 
генератпра (брзп разбуђиваое и брзп заустављаое), укпликп није предвиђен 
аутпматски прелазак електране у изплпвани рад.  

VIII-2. Параметре ппдешеоа системске заштите и заштите прикључнпг впда утврђује 
Дистрибутер. 

VIII-3. Укпликп тп ппгпнски услпви захтијевају Дистрибутер мпже затражити прпмјену 
ппдешеоа системске заштите и заштите прикључнпг впда. 

VIII-4. За ппдешаваое, испитиваое, пдржаваое  и исправнп функципнисаое уређаја 
системске заштите и заштите  прикључнпг впда у пбјекту електране пдгпвпран је 
Прпизвпђач. 

VIII-5. Пвим Правилникпм нису пбухваћене заштите пд унутрашоег квара у електрани 
и припадајућим ппстрпјеоима иза сппјнпг прекидача, ппсматранп са стране 
дистрибутивне мреже, и тп: 
- заштита генератпра; 
- заштита турбине; 
- заштита енергетских трансфпрматпра у електрани; 
- заштита елемената расклппнпг ппстрпјеоа и електричних инсталација 

електране. 

8.2. Системска заштита 

VIII-6. Системска заштита се састпји пд: 
- наппнске заштите, кпја реагује на ппремећај равнптеже између прпизвпдое 

и пптрпшое реактивне енергије; 
- фреквентне заштите, кпја реагује на ппремећај равнптеже између 

прпизвпдое и пптрпшое активне енергије; 
- заштите пд нестанка мрежнпг наппна. 

VIII-7. Системска заштита дјелује на искључеое расклппнпг уређаја на мјесту 
прикључеоа електране. Изузетнп, системска заштита дјелује на 
генератпрски/инвертпрски прекидач у случају електране са једним генератпрпм 
снаге дп 63 kVА или једним инвертпрпм, кпја је прикључена на мрежу директнп 
прекп генератпрскпг/инвертпрскпг прекидача.  

VIII-8. Уређаји системске заштите мпгу бити изведени кап засебни уређаји, или се 
реализују прекп једнпг заштитнпг уређаја. 



Правилник п услпвима за прикључеое електрана на електрпдистрибутивну мрежу 
Републике Српске 

Мјешпвити Хплдинг ''Електрппривреда Републике Српске'' 

  страна 40 

VIII-9. За електране прикључене на нискпнаппнску дистрибутивну мрежу прекп 
инвертпра, наппнска и фреквентна заштита и заштита пд нестанка мрежнпг 
наппна мпгу бити интегрисане у пквиру инвертпра, са дјелпваоем на раставни 
елемент између инвертпра и дистрибутивне мреже. Укпликп електрана 
ппсједује више инвертпра у паралелнпм раду, системска заштита дјелује на 
заједнички сппјни прекидач на мјесту прикључеоа електране. 

8.2.1. Наппнска заштита 

VIII-10. Наппнска заштита штити електрану пд недппуштених пренаппна и ппднаппна 
на мјесту прикључеоа.  

VIII-11. Наппнска заштита се извпди кап трпфазна, са мпнпфазним дјелпваоем на 
искључеое расклппнпг уређаја.  

VIII-12. Стандардни параметри наппнске заштите дати су у следећпј табели: 

Табела 6. Стандардни параметри наппнске заштите 

 Ппсег ппдешеоа Стандарднп ппдешеое 

 
Наппн 

Временска 
задршка *s] 

Наппн 
Временска 
задршка *s] 

U> (0,9 - 1,2)Un 0,2 - 3 1,1 Un 1,5 

U< (1,0 - 0,7)Un 0,2 - 3 П,8 Un 1,5-2,7 

VIII-13. Кпд електрана кпје су псппспбљене за стабилан прплазак крпз стаое квара 
(FRT стабилнпст), не смије дпћи дп дјелпваоа ппднаппнске заштите и 
искључеоа сппјнпг прекидача у случају кратких сппјева при кпјима електрана 
мпра пстати у стабилнпм режиму рада, збпг чега се ппднаппнска заштита 
ппдешава са дпдатнпм временскпм задршкпм кпја стандарднп изнпси 2,7 s.  

8.2.2. Фреквентна заштита  

VIII-14. Фреквентна заштита штити електрану пд недппуштених ппвећаоа или 
смаоеоа фреквенције у електрпенергетскпм систему.  

VIII-15. Фреквентна заштита се извпди кап мпнпфазна. 

VIII-16. Стандардни параметри фреквентне заштите дати су у следећпј табели: 

 Табела 7. Стандардни параметри фреквентне заштите 

 Ппсег ппдешеоа Стандарднп ппдешеое 

Фреквенција 
[Hz] 

Временска 
задршка *s] 

Фреквенција 
[Hz] 

Временска 
задршка *s] 

f > 50 - 52 0 - 3  51,5 0,1 

f < 50 - 47 0 - 3  47,5 0,1 

VIII-17. У случају да фреквенција система падне на вриједнпст у ппсегу 47,5 – 48,5 Hz, 
пднпснп ппрасте на вриједнпст 51,0 – 51,5 Hz, истекпм прпписанпг перипда 
дпзвпљенп је аутпматскп растерећеое генератпра. 
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VIII-18. Фреквентна заштита мпже да се реализује и такп да се пва функција 
интегрише са некпм другпм заштитпм или функцијпм, пппут заштите 
прикључнпг впда, у пквиру функције управљаоа инвертпрпм и сл. 

8.2.3. Заштита пд нестанка мрежнпг наппна 

VIII-19. Заштита пд нестанка мрежнпг наппна штити електрану пд пстрвскпг рада са 
дијелпм дистрибутивне мреже. 

VIII-20. Заштита пд нестанка мрежнпг наппна детектује нагле прпмјене фреквенције 
кпје се јављају тпкпм испада у мрежи при кпјима дплази дп нестанка наппна 
са стране дистрибутивне мреже. 

VIII-21. Електране мпрају пстати у ппгпну приликпм наглих прпмјена фреквенције кпје 
се јављају при значајнијим ппремећајима у електрпенергетскпм систему 
(испад већих електрана, раздвајаое синхрпне пбласти),  чији је градијент 
прпмјене маои пд вриједнпсти кпју пдреди Пператпр пренпснпг система БиХ. 

8.3. Заштита прикључнпг впда 

VIII-22. Заштита прикључнпг впда извпди се у зависнпсти пд називнпг наппна 
прикључнпг впда и начина уземљеоа неутралне тачке дистрибутивне мреже. 

8.3.1. Заштита средоенаппнскпг прикључнпг впда 

VIII-23. За заштиту средоенаппнскпг прикључнпг впда у расклппнпм ппстрпјеоу 
електране и на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу кпристе се 
прекпструјна и земљпсппјна заштита.  

VIII-24. Прекпструјна заштита је двпстепена трпфазна максимална струјна временски 
независна заштита, кпја реагује: 
- са временскпм задршкпм, при струјним пптерећеоима кпја прелазе 

вриједнпсти дпзвпљених струјних пптерећеоа прикључнпг впда - заштита 
пд препптерећеоа I>;  

- тренутнп, при блиским кратким сппјевима - краткпсппјна заштита I>>. 

VIII-25. Називна струја мјерних релеја прекпструјне заштите је 5 А, са минималним 
ппсегпм ппдешаваоа:  
- (3 - 9) А за заштиту пд препптерећеоа I >; 
- (20 - 50) А за краткпсппјну заштиту I >>. 

VIII-26. Најмаои ппсег ппдешаваоа временске задршке прекпструјне заштите I > 
треба да буде (0,2 - 3) s. 

VIII-27. Земљпсппјна заштита је хпмпппларна заштита, чије извпђеое зависи пд 
начина уземљеоа неутралне тачке средоенаппнске дистрибутивне мреже: 
- акп је неутрална тачка средоенаппнске дистрибутивне мреже уземљена 

прекп нискппмске импедансе, примјеоује се мпнпфазна максимална стру-

јна временски независна заштита 0I  >, чији мјерни реле је називне струје 
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AI n 5 , најмаоег ппсега ппдешаваоа (0,5 - 2,5) А, са временскпм 

задршкпм најмаоег ппсега ппдешаваоа (0,2 - 3) s. 
- акп је неутрална тачка средоенаппнске дистрибутивне мреже изплпвана, 

земљпсппјна заштита се извпди кап наппнска заштита кпја реагује на 

ппвећаое наппна нулте кпмппненте 03U >, стандарднпг времена ппдешеоа 

1 min. 

VIII-28. Земљпсппјна заштита, пп истеку ппдешене временске задршке, дјелује на 
искључеое сппјнпг прекидача на мјесту прикључеоа електране. 

8.3.2. Заштита нискпнаппнскпг прикључнпг впда  

VIII-29. За заштиту нискпнаппнскпг прикључнпг впда у извпднпм ппљу електране 
кпристи се прекпструјна заштита. 

VIII-30. Прекпструјна заштита нискпнаппнских прекидача је двпстепена са: 
- електрпмагнетним пкидачем кпји штити прикључни впд пд кратких сппјева 

и  
- термичким пкидачем кпји штити прикључни впд пд препптерећеоа.  

8.4. Карактеристике заштитних уређаја 

VIII-31. У електрани се кпристе микрппрпцеспрски (дигитални) заштитни уређаји, кап 
сампстални релеи или у пквиру система интегрисане заштите и управљаоа 
електранпм.  

VIII-32. Заштитна ппрема мпра да ради независнп пд рада система управљаоа и 
система кпмуникације у пквиру електране. 

VIII-33. Дистрибутер елабпратпм п прикључеоу пдређује карактеристике заштитних, 
управљачких и кпмуникаципних уређаја на мјесту прикључеоа електране, 
начин кпмуникације и кпмуникаципни прптпкпл за везу електране са 
надлежним центрпм управљаоа Дистрибутера.  

VIII-34. Заштитни уређај мпра: 
- бити непсјетљив на прелазне режиме; 
- ппсједпвати виспк нивп сампдијагнпстике, при чему квар у заштитнпм 

уређају не смије да изазпве прпраду заштите; 
- ппсједпвати уграђену функцију регистрпваоа и мемприсаоа дпгађаја;  
- ппсједпвати мпгућнпст испитиваоа и ппдешаваоа прекп тастатуре и 

дисплеја на уређају, кап и прекп пренпснпг рачунара и серијскпг 
прикључка; 

- бити пклппљен металним кућиштем кпје га штити пд прпдпра прашине и 
влаге степена заштите IP 51 (BAS IEC 60 529).  

VIII-35. Температура прпстприје у кпјпј се налазе заштитни уређаји не смије да буде 
маоа пд + 5пC и мпра да се спријечи кпндензација влаге.  

VIII-36. У случају сигнализације унутрашоег квара микрппрпцеспрскпг заштитнпг 
уређаја, те у случају ппјаве квара на искључним кругпвима, врши се 
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растерећеое генератпра и искључеое сппјнпг прекидача на мјесту 
прикључеоа електране. 

8.5. Испитиваое заштитних уређаја 

VIII-37. Испитиваоа заштитних уређаја врше се према стандардима серије BAS IEC 
60255 и важећим техничким прпписима.  

VIII-38. Кпд прпизвпђача заштитнпг уређаја врше се типска и кпмадна испитиваоа, п 
чему се прилажу пдгпварајући атести и пратећа дпкументација п дпказу 
квалитета.  

VIII-39. Тпкпм прпбнпг рада електране, врши се прпвјера функција кпмплетне 
заштите, аутпматике и управљаоа. Врши се примарнп и секундарнп 
испитиваое прекпструјне и земљпсппјне заштите, те секундарнп испитиваое 
системске заштите.  

VIII-40. Примарнп испитиваое заштите пбавезнп се врши прије првпг прикључеоа 
електране на дистрибутивну мрежу, а мпже пп пптреби да се врши и у 
експлпатацији, на примјер ппслије замјене струјнпг трансфпрматпра и сл.  

VIII-41. Секундарнп испитиваое заштите врши се у интервалу утврђенпм техничким 
прпписима, при чему се преппручује да се за пву сврху кпристе испитни 
терминали кпји пмпгућавају да се испитиваое заштита изврши без 
заустављаоа електране.  

VIII-42. П резултатима испитиваоа и ппдешаваоа заштитних уређаја израђује се 
пдгпварајући дпкумент (прптпкпл).  

8.6. Примјена аутпматскпг ппнпвнпг укључеоа у дистрибутивнпј мрежи 

VIII-43. Кпд електрана прикључених на впдпве, пднпснп ппстрпјеоа у кпјима се 
кпристи АПУ, предузимају се мјере какп би се искључила мпгућнпст 
прикључеоа електране на ппвратни наппн дистрибутивне мреже без 
синхрпнизма, на примјер: блпкадпм рада АПУ-а све дпк је на прикључнпм 
впду електране присутан наппн, кпришћеоем АПУ-а са једним ппкушајем и 
дужим трајаоем безнаппнске паузе и сличнп. 
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IX  РЕДПСЉЕД ППСТУПАКА ЗА ИЗДАВАОЕ ДПКУМЕНАТА ЗА 
ПРИКЉУЧЕОЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ  

9.1. Дпкументација 

IX-1. У складу са Закпнпм п електричнпј енергији и Ппштим услпвима за исппруку и 
снабдијеваое електричнпм енергијпм, тпкпм планираоа, изградое, прикључеоа 
и ппчетка кпришћеоа електране Прпизвпђач треба да прибави следећа 
дпкумента и закључи следеће угпвпре: 
- Електрпенергетску сагласнпст за прикључеое електране на дистрибутивну 

мрежу (Електрпенергетска сагласнпст); 
- Угпвпр п прикључеоу на дистрибутивну мрежу; 
- Угпвпр п прпдаји електричне енергије; 
- Угпвпр п снабдијеваоу електричнпм енергијпм; 
- Угпвпр п приступу; 
- Декларацију п прикључку електране. 

9.2. Електрпенергетска сагласнпст 

IX-2. Електрпенергетска сагласнпст садржи техничке и електрпенергетске услпве за 
изградоу прикључка и прикључеое електране на дистрибутивну мрежу.  

IX-3. Електрпенергетски услпви пдређују наппн мјеста прикључеоа, инсталисану снагу 
електране и максималну једнпвремену снагу кпја мпже да се преузме из 
дистрибутивне мреже.  

IX-4. Технички услпви утврђују врсту, начин и мјеста прикључеоа (мјестп прикључеоа 
електране и мјестп прикључеоа на дистрибутивну мрежу) и друге параметре пд 
значаја за извпђеое прикључка, у складу са прпписима, стандардима и нпрмама 
квалитета. 

IX-5. Електрпенергетска сагласнпст је пптребна за прибављаое грађевинске дпзвпле. 

IX-6. Електрпенергетска сагласнпст се издаје на захтјев Прпизвпђача за: 
- нпву електрану, 
- ппстпјећу електрану у случају: 

 прикључеоа нпвих или ппвећаоа снаге ппстпјећих генератпра у 
електрани; 

 ппвећаоа прикључне снаге; 
 прпмјена на прикључку. 

IX-7. Прпизвпђач ппднпси Дистрибутеру Захтјев за издаваое електрпенергетске 
сагласнпсти (стандардни пбразац Захтјева у Прилпгу VI Правилника), уз кпји 
дпставља: 
- ппдатке п ппднпсипцу Захтјева; 
- ситуаципни план (катастарски план) са уцртаним пбјектима електране; 
- лпкацијске услпве за изградоу електране; 
- кппију идејнпг прпјекта електране (једнппплна шема, пснпвни ппдаци п 

генератприма и трансфпрматприма, ппис пснпвних уређаја заштите генератпра 
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и трансфпрматпра у пбјекту електране, ппис системске заштите и заштите 
прикључнпг впда, ппдаци пптребни за прпрачун струја кратких сппјева, ппдаци 
п струјама виших хармпника, ппис планиранпг начина прикључеоа на мрежу и 
др.); 

- кппију угпвпра п кпнцесији или еквивалентнпг угпвпра на бази кпга се врши 
изградоа електране (акп је закпнпм предвиђенп оегпвп закључиваое). 

IX-8. Укпликп је Захтјев за издаваое електренергетске сагласнпсти некпмплетан, 
Дистрибутер ће затражити пд Прпизвпђача да га дппуни и у примјеренпм рпку 
дпстави. 

IX-9. Ппступајући пп Захтјеву за издаваое електрпнергетске сагласнпсти, Дистрибутер 
врши анализу мпгућнпсти прикључеоа на дистрибутивну мрежу и израђује 
елабпрат п прикључеоу (Елабпрат) за електране чија је називна снага већа пд 250 
kW.  

IX-10. Анализпм мпгућнпсти прикључеоа / Елабпратпм се утврђују пснпвни технички 
захтјеви за прикључеое и врше прпрачуни пп утврђеним критеријумима за 
прикључеое и паралелан рад електране, узимајући у пбзир стаое и изграђенпст 
дистрибутивне мреже, планпве развпја дистрибутивне мреже, снагу краткпг сппја 
на мјесту прикључеоа, снагу и пптрпшоу купаца на датпм ппдручју, врсту и 
пспбине ппгпна електране и др. 

IX-11. За пптребе анализе мпгућнпсти прикључеоа / израде Елабпрата, врши се:  
- Прпрачун снаге трпфазнпг краткпг сппја на мјесту прикључеоа; 
- Прпрачун струјнпг пптерећеоа ппстпјећих елемената дистрибутивне мреже са 

аспекта прикључеоа електране; 
- Прпрачун прпмјене наппна у стаципнарнпм режиму; 
- Прпрачун прпмјене наппна у прелазнпм режиму; 
- Прпвјеру критеријума снаге краткпг сппја (за електране снаге веће пд  1MVA); 
- Пдређиваое дпзвпљене емисије фликера (вјетрпелектране и спларне 

електране); 
- Пдређиваое дпзвпљене емисије виших хармпника (електране прикључене 

прекп инвертпра/претварача); 
- Пдређиваое дпзвпљенпг иоектираоа једнпсмјерне струје  (електране 

прикључене прекп инвертпра); 
- Пдређиваое дпзвпљенпг нивпа кпмутаципних наппна (електране прикључене 

прекп мрежпм впђених претварача); 
- Пдређиваое несиметрије наппна; 
- Пдређиваое дппуштенпг утицаја електране на пренпс сигнала 

дистрибутивнпм мрежпм; 
- Дефинисаое функципналних захтјева: 

 Услпви синхрпнизације; 
 Управљаое прпизвпдопм активне снаге; 
 Управљаое прпизвпдопм реактивне снаге; 
 Ппнашаое електрана при кварпвима у мрежи. 

- Пдређиваое мјеста прикључеоа и карактеристика расклппних уређаја на 
мјесту прикључеоа; 
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- Пдређиваое наппнскпг нивпа, типа, пресјека, приближне трасе и дужине 
прикључнпг впда; 

- Пдређиваое измјена на ппстпјећпј мрежи за пптребе прикључеоа; 
- Прпписиваое услпва за мјерна мјеста; 
- Прпписиваое услпва за системску заштиту и заштиту прикључнпг впда; 
- Прпписиваое карактеристика заштитних, управљачких и кпмуникаципних 

уређаја на мјесту прикључеоа електране, начин кпмуникације и 
кпмуникаципни прптпкпл за везу електране са надлежним центрпм 
управљаоа Дистрибутера;   

- Прпписиваое услпва за регулацију наппна и прпизвпдоу реактивне снаге; 
- Прпрачун губитака електричне снаге/енергије на прикључнпм впду; 
- Прпцјену трпшкпва прикључеоа; 
- Изнпс трпшкпва израде Главнпг прпјеката прикључка електране на 

дистрибутивну мрежу; 
- Пстале ппдатке пд значаја за прикључеое електране. 

IX-12. Укпликп ппстпје техничке мпгућнпсти за прикључеое електране на 
дистрибутивну мрежу, Дистрибутер у рпку пд 30 дана пд ппднпшеоа 
кпмплетнпг Захтјева за издаваое електрпенергетске сагласнпсти издаје 
Прпизвпђачу Рјешеое п електрпенергетскпј сагласнпсти (стандардни пбразац 
Рјешеоа у Прилпгу VI Правилника), на пснпву извршене анализе мпгућнпсти 
прикључеоа/Елабпрата.  

IX-13. Рпк израде Елабпрата и издаваоа Рјешеоа п електрпенергетскпј сагласнпсти 
мпже се дпдатнп прпдужити за 30 дана, укпликп је за пптребе прикључеоа 
електране пптребнп извршити слпжене анализе кпје, ппред псталпг, мпгу да 
укључе измјене на ппстпјећпј мрежи, прикључеое на средоем наппну у ТС 
110/x kV, прикључеое пбјеката више Прпизвпђача на истпм ппдручју и сл. 

IX-14. Перипд важеоа Електрпенергетске сагласнпсти пп правилу није пграничен, при 
чему издата сагласнпст престаје да важи акп ппднпсилац захтјева у рпку пд 
двије гпдине не закључи угпвпр п прикључеоу.  

IX-15. Рпк важеоа Електрпенергетске сагласнпсти мпже се прпдужити за јпш двије 
гпдине. 

IX-16. Ппступајући пп Захтјеву за издаваое електрпенергетске сагласнпсти, 
Дистрибутер пп пптреби израђује идејни прпјекат ппвећаоа капацитета 
ппстпјеће дистрибутивне мреже ради пбезбјеђеоа услпва за прикључеое 
електране, кпји садржи и прпцјену трпшкпва пптребних материјала и радпва. 

IX-17. Трпшкпве израде Елабпрата, издаваоа Електрпенергетске сагласнпсти и 
Прпјекта ппвећаоа капацитета ппстпјеће дистрибутивне мреже ради 
пбезбјеђеоа услпва за прикључеое електране снпси Прпизвпђач.  

IX-18. Прпизвпђач има правп на ппдстицај приликпм прикључеоа електране на 
дистрибутивну мрежу кпја за прпизвпдоу електричне енергије кпристи 
пбнпвљиве извпре енергије или ефикасну кпгенерацију. Правп на ппдстицај 
пбухвата израду Елабпрата, издаваое Електрпенергетске сагласнпсти и израду 
идејнпг прпјекта ппвећаоа капацитета ппстпјеће дистрибутивне мреже ради 
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пбезбјеђеоа услпва за прикључеое електране п трпшку Дистрибутера, у складу 
са прпцедурпм наведенпм у Прилпгу II Правилника. 

IX-19. За електрану за кпју је пстварен ппдстицај приликпм прикључеоа на 
дистрибутивну мрежу, Прпизвпђач је дужан да, на захтјев Дистрибутера, 
дпстави Сертификат у рпку кпји се пдређује у складу са планираним временпм 
прикључеоа из Електрпенергетске сагласнпсти или Угпвпра п прикључеоу. 

IX-20. Прпизвпђач кпји је пстварип правп на ппдстицај приликпм прикључеоа на 
дистрибутивну мрежу, а није у рпку дпставип Сертификат, дужан је да 
надпкнади Дистрибутеру трпшкпве израде Елабпрата, издаваоа 
Електрпенергетске сагласнпсти и израде идејнпг прпјекта ппвећаоа капацитета 
ппстпјеће дистрибутивне мреже. 

9.3. Прпјекат изградое прикључка 

IX-21. Дистрибутер израђује Главни прпјекат прикључка електране на дистрибутивну 
мрежу у складу са Елабпратпм, издатим Рјешеоем п електрпенергетскпј 
сагласнпсти и пдредбама закпна кпјим се уређује пбласт уређеоа прпстпра.  

IX-22. Прпјектнп рјешеое за израду прикључка садржи и спецификацију трпшкпва 
материјала, ппреме и радпва на извпђеоу прикључка.  

IX-23. Дистрибутер приступа изради Главнпг прпјекта прикључка електране пп 
пријему Захтјева Прпизвпђача за израду главнпг прпјекта и закључеое угпвпра 
п прикључеоу електране на дистрибутивну мрежу (стандардни пбразац 
Захтјева у Прилпгу VI Правилника).  

IX-24. Прпизвпђач ппднпси Захтјев прије изградое прикључка.  

IX-25. Уз Захтјев за израду Главнпг прпјекта и закључеое Угпвпра п прикључеоу 
електране на дистрибутивну мрежу Прпизвпђач прилаже главни прпјекат 
електране и дпказ п уплати трпшкпва израде главнпг прпјеката прикључка 
електране на дистрибутивну мрежу. 

IX-26. Дистрибутер врши прпјектпваое прикључка електране впдећи рачуна п технп-
екпнпмскпј пптимизацији и легитимним интересима Прпизвпђача у ппгледу 
трпшкпва прикључеоа.  

IX-27. Дистрибутер и Прпизвпђач сппразумнп пдређују независнп пвлашћенп лице 
кпје врши ревизију  Главнпг прпјеката прикључка електране на дистрибутивну 
мрежу. 

9.4. Угпвпр п прикључеоу електране на дистрибутивну мрежу  

IX-28. Накпн израде и ревизије Главнпг прпјеката прикључка електране на 
дистрибутивну мрежу, Дистрибутер и Прпизвпђач закључују Угпвпр п 
прикључеоу (стандардни пбразац Угпвпра у Прилпгу VII Правилника). 

IX-29. Угпвпрпм п прикључеоу електране на дистрибутивну мрежу уређује се 
изградоа прикључка, трпшкпви прикључеоа и рпкпви за оихпвп измиреое, 
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ппступак и рпкпви прикључеоа и друге ппјединпсти у вези са прикључкпм и 
прикључеоем. 

IX-30. Прпизвпђач Угпвпрпм п прикључеоу измирује трпшкпве прикључеоа кпји се 
пднпсе на прикључни впд, примппредајнп мјернп мјестп, прикључну 
ћелију/ппље на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу, те на пптребне 
измјене на ппстпјећпј мрежи. 

IX-31. Изградоу прикључка врши Дистрибутер. 

IX-32. Дистрибутер мпже изградоу прикључка или дијела прикључка уступити 
Прпизвпђачу, штп се регулише Угпвпрпм п прикључеоу. 

9.5. Угпвпр п снабдијеваоу електричнпм енергијпм 

IX-33. Прпизвпђач, у ппгпднпј фази изградое пбјекта, са надлежним снабдјевачем 
закључује Угпвпр п снабдијеваоу за електричну енергију кпју електрана 
преузме из дистрибутивне мреже. 

9.6. Угпвпр п прпдаји електричне енергије прпизведене у електрани 

IX-34. Прпизвпђач закључује Угпвпр п прпдаји електричне енергије прпизведене у 
електрани са: 
- Дистрибутерпм тпкпм трајаоа привременпг прикључеоа и прпбнпг рада 

(укпликп испуоава услпве за закључеое угпвпра); 
- Пператпрпм система ппдстицаја или тргпвцем електричнпм енергијпм 

накпн трајнпг прикључеоа.  

IX-35. Правп на закључеое угпвпра са Дистрибутерпм п пбавезнпм пткупу 
прпизведене електричне енергије тпкпм трајаоа прпбнпг рада (стандардни 
пбразац Угпвпра у Прилпгу VII Правилника), имају Прпизвпђачи кпји 
задпвпљавају услпве прпписане правилникпм кпјим се уређује ппдстицај 
прпизвпдое електричне енергије из пбнпвљивих извпра или у ефикаснпј 
кпгенерацији. 

IX-36. Прпизвпђач кпји намјерава са Дистрибутерпм закључити угпвпр п пбавезнпм 
пткупу у прпбнпм раду дужан је уз захтјев дпставити дпказе да испуоава услпве 
за закључеое угпвпра прпписане правилникпм кпјим се уређује ппдстицај 
прпизвпдое електричне енергије из пбнпвљивих извпра или у ефикаснпј 
кпгенерацији. 

IX-37. Цијена електричне енергије прпизведене у прпбнпм раду једнака је цијени 
електричне енергије за ппкриваое дистрибутивних губитака. 

IX-38. Прпизвпђач кпји је закључип угпвпр п пбавезнпм пткупу прпизведене 
електричне енергије тпкпм трајаоа прпбнпг рада, има правп на пбавезан пткуп 
и накпн истека прпбнпг рада у перипду пд шест мјесеци, какп би прибавип акте 
на пснпвих кпјих пстварује правп на ппдстицај.  
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9.7. Угпвпр п приступу дистрибутивнпј мрежи 

IX-39. Прпизвпђач и Дистрибутер закључују Угпвпр п приступу дистрибутивнпј мрежи 
(стандардни пбразац Угпвпра у Прилпгу VII Правилника) у ппгпднпј фази прије 
прикључеоа електране на дистрибутивну мрежу.  

IX-40. Угпвпрпм п приступу дистрибутивнпј мрежи уређују се пперативни аспекти 
паралелнпг рада електране са дистрибутивнпм мрежпм, дппуштени ппвратни 
утицај и квалитет наппна на  мјесту прикључеоа, разграничеое пснпвних 
средстава Дистрибутера и Прпизвпђача, пдржаваое прикључка, инсталација и 
ппреме у технички исправнпм стаоу, начин мјереоа исппручене/преузете 
електричне енергије, правп приступа Дистрибутеру расклппним, мјерним и 
заштитним уређајима у пбјекту електране и друга питаоа пд значаја за 
кприштеое дистрибутивне мреже.   

9.8. Захтјев за првп привременп прикључеое електране ради испитиваоа у 
стварним ппгпнским услпвима 

IX-41. Накпн завршетка изградое електране и прикључка на дистрибутивну мрежу и 
закључеоа Угпвпра п прпдаји електричне енергије тпкпм трајаоа прпбнпг рада, 
Прпизвпђач ппднпси надлежнпм Дистрибутеру Захтјев за првп привременп 
прикључеое електране ради испитиваоа у стварним ппгпнским услпвима са 
изјавпм п преузимаоу пдгпвпрнпсти (стандардни пбразац Захтјева у Прилпгу VI 
Правилника).  

IX-42. Прпизвпђач изјавпм датпм у Захтјеву преузима пдгпвпрнпст за све евентуалне 
штете кпје мпгу настати за вријеме трајаоа привременпг прикључеоа. 

IX-43. Прпизвпђач уз захтјев, кап дпказ да су сви електрпенергетски пбјекти и 
електричне инсталације у електрани и припадајућем ппстрпјеоу изведени 
квалитетнп и у складу са прпјектнпм дпкументацијпм, техничким прпписима и 
стандардима, прилаже: 
- кппију грађевинске дпзвпле за пбјекат електране; 
- пптврду п регистрацији за пбављаое дјелатнпсти прпизвпдое електричне 

енергије; 
- једнппплну шему изведенпг стаоа електране и расклппнпг ппстрпјеоа; 
- пптврду п изведенпм радпвима у ппстрпјеоу електране издату пд извпђача 

радпва и надзпрнпг пргана именпванпг пд стране Прпизвпђача; 
- извјештај п испитиваоу уређаја системске заштите и заштите прикључнпг 

впда; 
- извјештај п мјереоу птппра уземљеоа расклппнпг ппстрпјеоа електране; 
- прпграм испитиваоа у прпбнпм раду, усаглашен са захтјевима за 

функципналним испитиваоима паралелнпг рада електране са 
дистрибутивнпм мрежпм (стандардни пбразац Извјештаја у Прилпгу VI 
Правилника). 
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9.9. Интерни технички преглед прикључка, мјерних мјеста и заштитних 
уређаја  

IX-44. У прпцедури пбраде Захтјевa за привременп прикључеое електране на 
дистрибутивну мрежу за пптребе прпбнпг рада, пвлашћени представник 
Дистрибутера у присуству Прпизвпђача и главнпг извпђача радпва  (или 
оихпвих пвлашћених представника) прпвпди интерни технички преглед 
прикључка, мјерних мјеста и заштитних уређаја електране, при чему врши: 
- визуелни преглед пбјекта електране, ппгпнских уређаја, генератпра и 

расклппнпг ппстрпјеоа; 
- ппређеое изведенпг стаоа са прпјектнпм дпкументацијпм у дијелу кпји је 

предмет издате Електрпенергетске сагласнпсти и пднпси се на паралелан 
рад електране и дистрибутивне мреже; 

- прпвјеру приступачнпсти мјерним мјестима и расклппним уређајима на 
мјесту прикључеоа електране. 

IX-45. Дистрибутер израђује Извјештај п интернпм техничкпм прегледу прикључка, 
мјерних мјеста и заштитних уређаја, у кпме се кпнстатује усклађенпст изведенпг 
стаоа са прпјектпваним у дијелу кпји је предмет издате Електрпенергетске 
сагласнпсти и пднпси се на паралелан рад електране и дистрибутивне мреже, 
спремнпст пбјеката за прпбни рад или пптреба птклаоаоа недпстатака.  

IX-46. Укпликп су прегледпм кпнстатпвани недпстаци, накпн оихпвпг птклаоаоа, 
врши се ппнпвни интерни технички преглед. 

9.10. Првп привременп прикључеое електране на дистрибутивну мрежу за 
пптребе прпбнпг рада 

IX-47. Првп прикључеое електране на дистрибутивну мрежу за пптребе прпбнпг рада 
врши се накпн извршенпг интернпг техничкпг прегледа кпјим је пптврђена 
усаглашенпст изведенпг рјешеоа са прпписаним услпвима. 

IX-48. Првпм прикључеоу електране на дистрибутивну мрежу пбавезнп присуствују: 
Прпизвпђач (или пвлашћени представник), пвлашћени представници 
Дистрибутера и главнпг извпђача радпва, те представници пвлашћене 
институције кпја врши функципнална испитиваоа (ангажпване пд стране 
Прпизвпђача). 

IX-49. Максималнп трајаое прпбнпг рада утврђује се у складу са прпписима из 
пбласти грађеоа. 

IX-50. Тпкпм трајаоа прпбнпг рада врше се функципнална испитиваоа рада електране 
у складу са претхпднп дефинисаним прпгрампм испитиваоа.  

IX-51. У пквиру прпграма испитиваоа, пбавезнп се врше функципнална испитиваоа 
паралелнпг рада електране са дистрибутивнпм мрежпм (стандардни пбразац 
Извјештаја у Прилпгу VI Правилника): 
- испитиваое уласка електране у паралелан рад са дистрибутивнпм мрежпм, 

(прпвјера функципнисаоа уређаја за синхрпнизацију ручну и/или аутпматску 
и других уређаја кпји пмпгућују безбједнп прикључеое генератпра на 
дистрибутивну мрежу); 
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- испитиваое редпсљеда укључеоа (акп у електрани има више генератпра) на 
дистрибутивну мрежу и утврђиваое најмаое временске задршке дп 
прикључеоа нареднпг генератпра;  

- испитиваое изласка из паралелнпг рада и прелазак у изплпвани рад 
(укпликп је предвиђен); 

- испитиваое рада електране при граничним ппгпнским услпвима (у складу са 
ппгпнскпм картпм генератпра); 

- прпвјера исправнпсти рада мјерних уређаја за различите тпкпве активне и 
реактивне снаге (прпизвпдоа и размјена електране са мрежпм); 

- прпвјера угпвпрених називних вриједнпсти на прагу електране, ппсебнп 
активне и реактивне снаге; 

- прпвјера управљаоа прпизвпдопм активне снаге; 
- прпвјера управљаоа прпизвпдопм реактивне снаге; 
- испитиваое регулације наппна и прпизвпдое реактивне снаге;  
- испитиваое ппвратнпг утицаја електране на дистрибутивну мрежу; 
- испитиваоа при испаду трпфазнпг наппна у дистрибутивнпј мрежи; 
- испитиваое рада електране при дјелпваоу АПУ-а; 
- испитиваое функципнисаоа ппстрпјеоа за кпмпензацију реактивне 

енергије и ппвратнпг утицаја на дистрибутивну мрежу; 
- испитиваое инсталација за аутпматскп смаоеое излазне снаге збпг ппраста 

фреквенције система; 
- испитиваое система ппгпнских и пбрачунских мјереоа, надзпра стаоа, 

сигнализације, лпкалнпг и даљинскпг управљаоа и регулације; 
- пстала испитиваоа предвиђена пд исппручипца ппреме или прпгрампм 

испитиваоа. 

IX-52. Испитиваое задпвпљаваоа услпва пграничеоа ппвратнпг утицаја електране на 
дистрибутивну мрежу и на квалитет електричне енергије, такпђе се врши у 
реалним услпвима на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу у тпку првпг 
прикључеоа и пбухвата следеће: 
- прпмјену наппна у зависнпсти пд прпмјене пптерећеоа; 
- прпмјену наппна у прелазним режимима; 
- индекс јачине фликера дугпг трајаоа; 
- несиметрију наппна; 
- више хармпнике струје и наппна; 
- фактпр укупнпг хармпнијскпг изпбличеоа струје и наппна; 
- иоектираое једнпсмјерне струје; 
- кпмутаципне наппне. 

IX-53. У случају прикључеоа електране називне струје ≤ 75А са једним 
генератпрпм/инвертпрпм, усклађенпст ппреме са прпписаним лимитима 
емисије фликера и виших хармпника, мпже се пптврдити дпставпм 
пдгпварајућег атеста кпји садржи сертификаципни ''CE'' знак кап дпказ 
усклађенпсти са релевантним стандардима електрпмагнетске 
кпмпатибилнпсти.  

IX-54. Накпн прпведених функципналних испитиваоа, израђује се Извјештај п 
извршеним функципналним испитиваоима (стандардни пбразац Извјештаја у 
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Прилпгу VI Правилника). Извјештај ппред ппдатака п испитиваоима тпкпм 
прпбнпг рада садржи и ппдатке п извршеним испитиваоима заштитних уређаја 
прије првпг прпбнпг прикључеоа на дистрибутивну мрежу. У извјештају се 
навпде евентуалнп упчени недпстаци или пграничеоа, те пбавеза оихпвпг 
птклаоаоа.  

IX-55. Укпликп електрана није задпвпљила услпве прпбнпг рада, приступа се 
птклаоаоу недпстатака  и ппнпвнпм прпбнпм раду. 

IX-56. Уз кпначни Извјештај п извршеним функципналним испитиваоима, прилажу се 
и пдгпварајући прптпкпли п извршеним мјереоима, испитиваоима и прпбама 
функципнисаоа, кпји представљају саставни и непдвпјиви дип извјештаја. 

IX-57. Прпбни рад и привременп прикључеое електране траје дп прибављаоа 
упптребне дпзвпле за пбјекат електране, а максималнп дп истека рпка 
дефинисанпг прпписима из пбласти грађеоа.  

9.11. Технички преглед електране и припадајућег расклппнпг ппстрпјеоа 

IX-58. Прпизвпђач ппднпси пргану кпји је издап грађевинску дпзвплу захтјев за 
технички преглед ради издаваоа упптребне дпзвпле за електрану са 
припадајућим расклппним ппстрпјеоем. 

IX-59. Прган надлежан за издаваое упптребне дпзвпле прганизује технички преглед и 
прпвпди прпцедуру закључнп са издаваоем упптребне дпзвпле за електрану. 

9.12. Трајнп прикључеое електране на дистрибутивну мрежу 

IX-60. За трајнп прикључеое електране на дистрибутивну мрежу Прпизвпђач ппднпси 
Захтјев за трајнп прикључеое електране на дистрибутивну мрежу на 
пдгпварајућем пбрасцу (стандардни пбразац Захтјева у Прилпгу VI Правилника). 
и прилаже: 
- кппију упптребне дпзвпле за пбјекат електране; 
- ппдатке п закљученим угпвприма. 

IX-61. Дистрибутер уз присуствп Прпизвпђача врши прикључеое електране на 
дистрибутивну мрежу, пд када ппчиое редпван ппгпн електране. 

IX-62. У перипду пд шест мјесеци накпн прибављаоа упптребне дпзвпле и трајнпг 
прикључеоа на дистрибутивну мрежу, Прпизвпђач је пбавезан прибавити 
дпзвплу за пбављаое дјелатнпсти (електране снаге веће пд 1 MW), те 
закључити угпвпр п прпдаји електричне енергије прпизведене у електрани са 
Пператпрпм система ппдстицаја или тргпвцем електричнпм енергијпм.  

9.13. Декларација п прикључку електране 

IX-63. Накпн извршенпг трајнпг прикључеоа на дистрибутивну мрежу, Дистрибутер 
издаје и дпставља Прпизвпђачу Декларацију п прикључку (стандардни пбразац 
Декларације у Прилпгу VI Правилника), кпја садржи: 
- ппдатке п власнику електране; 
- ппште ппдатке п електрани; 
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- инсталисану снагу електране; 
- мјестп прикључеоа на дистрибутивну мрежу; 
- тип прикључка; 
- ппдатке п прикључнпм впду; 
- ппдатке п мјерним мјестима; 
- ппдатке п расклппним уређајима; 
- преглед измјена тпкпм извпђеоа прикључка у пднпсу на услпве из 

Електрпенергетске сагласнпсти; 
- друге ппдатке значајне за идентификацију прикључка. 
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X ППГПН ЕЛЕКТРАНЕ 

10.1. Ппгпнскп упутствп п раду електране 

X-1. Дистрибутер и Прпизвпђач израђују Ппгпнскп упутствп п раду електране кпјим 
се прпписују пперативни аспекти паралелнпг рада електране са 
дистрибутивнпм мрежпм. 

X-2. Ппгпнскп упутствп чини саставни дип Угпвпра п приступу мрежи.  

10.2. Разграничеое пснпвних средстава 

X-3. Мјестп разграничеоа пснпвних средстава Дистрибутера и Прпизвпђача је 
каблпвска глава/завршница или затезни ппртал, на мјесту увпда прикључнпг 
впда у расклппнп ппстрпјеое/развпдни прмар електране. 

X-4. Прикључни впд, примппредајнп мјернп мјестп и прикључна ћелија/ппље на 
мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу, власништвп су Дистрибутера. 

X-5. Прикључна ћелија/ппље на мјесту прикључеоа електране, системска заштита и 
заштита прикључнпг впда, мјерни трансфпрматпри, те пстала мјерна мјеста у 
пбјекту електране, власништвп су Прпизвпђача. 

10.3. Надлежнпст за манипулације расклппним уређајима 

X-6. Прпизвпђач је надлежан за манипулације сппјним прекидачем  на мјесту 
прикључеоа електране, изузев електрана на средоем наппну кпје су укључене 
у систем даљинскпг надзпра и управљаоа Дистрибутера. 

X-7. У управљачким кругпвима сппјнпг прекидача на мјесту прикључеоа електране 
укључене у систем даљинскпг надзпра и управљаоа Дистрибутера, инсталира 
се преклппка ''лпкалнп/даљински'', кпјпм се врши избпр начина управљаоа и 
спречава даљинска кпнтрпла у случају избпра ппције лпкалнпг управљаоа. 

X-8. Прпизвпђач мпже вршити манипулације сппјним прекидачем искључивп уз 
претхпднп пдпбреое Дистрибутера. 

X-9. Управљаое растављачем за уземљеое у извпднпј ћелији/ппљу на мјесту 
прикључеоа електране у искључивпј је надлежнпсти Дистрибутера. 

10.4. Пвлашћеое за манипулације расклппним уређајима 

X-10. Прпизвпђач је дужан именпвати квалификпванп лице електрп струке 
пвлашћенп за вршеое манипулација у електранама и трансфпрматпрским 
станицама, п чему ће инфпрмисати Дистрибутера.  

X-11. Манипулације ппремпм у извпднпј ћелији/ппљу на мјесту прикључеоа 
електране мпже да врши искључивп пвлашћенп лице кпје је именпвап 
Прпизвпђач или пвлашћенп лице Дистрибутера. 
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X-12. Прпизвпђач је дужан без пдлагаоа инфпрмисати Дистрибутера п измјенама 
везаним за пвлашћеоа за манипулације у расклппнпм ппстрпјеоу. 

10.5. Приступ расклппнпм ппстрпјеоу и електрани 

X-13. Расклппнп ппстрпјеое електране мпра се држати закључаним. 

X-14. Приступ расклппнпм ппстрпјеоу електране дпзвпљен је искључивп 
квалификпваним лицима електрп струке Прпизвпђача и Дистрибутера, те 
псталим лицима уз пратоу квалификпваних лица. 

X-15. Прпизвпђач је дужан трајнп пмпгућити пвлашћенпм представнику 
Дистрибутера несметан приступ расклппним и заштитним уређајима у извпднпј 
ћелији/ппљу прикључнпг впда на мјесту прикључеоа електране и мјерним 
уређајима у расклппнпм ппстрпјеоу и електрани. 

10.6. Редпвнп пдржаваое и испитиваое 

X-16. Надлежнпст за пдржаваое прикључнпг впда, расклппне, мјерне и заштитне 
ппреме утврђује се према граници власништва пснпвних средстава 
Дистрибутера и Прпизвпђача. 

X-17. Прпизвпђач је дужан редпвнп пдржавати уређаје кпји су пптребни за паралелан 
рад са дистрибутивнпм мрежпм и у прпписаним рпкпвима кпнтрплисати 
исправнпст функципнисаоа сппјнпг прекидача и заштитних уређаја.   

X-18. Резултати испитиваоа се унпсе у ппсебан прптпкпл, кпји приказује резултате 
извршених испитиваоа и служи кап дпказ п редпвнп надгледанпм ппгпну. 

X-19. Резултати испитиваоа системске заштите и заштите прикључнпг впда мпрају 
бити распплпживи на захтјев пвлашћенпг представника Дистрибутера.  

10.7. Даљинскп управљаое и сигнализација 

X-20. За електране кпје су прикључене на средоенаппнску дистрибутивну мрежу, 
Прпизвпђач је дужан у реалнпм времену пбезбиједити даљински пренпс 
кпманди, мјереоа и сигнала између управљачкпг центра Дистрибутера и 
пбјекта електране.  

X-21. Кпманде кпје се пренпсе у реалнпм времену из управљачкпг центра 
Дистрибутера су: 
- укључеое/искључеое сппјнпг прекидача; 
- ппдешеое вриједнпсти активне снаге електране; 
- управљаое прпизвпдопм реактивне снаге. 

X-22. Дистрибутер даљински прпсљеђује захтијевану вриједнпст активне снаге 
електране, дпк је управљаое прпцеспм регулације активне снаге у искључивпј 
надлежнпсти Прпизвпђача. 

X-23. У прпцесу регулације наппна и прпизвпдое реактивне снаге, Дистрибутер 
даљински врши избпр режима рада и пп пптреби, у зависнпсти пд активнпг 
режима рада, мпже прпсљеђивати захтијевану вриједнпст наппна на мјесту 
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прикључеоа електране, прпизвпдое реактивне снаге или фактпра снаге 
електране. 

X-24. Мјереоа и сигнали кпји се пренпсе у реалнпм времену су: 
- активна снага кпју електрана предаје/преузима из дистрибутивне мреже; 
- реактивна снага кпју електрана предаје/преузима из дистрибутивне мреже; 
- наппн на мјесту прикључеоа електране; 
- уклппнп стаое сппјнпг прекидача на мјесту прикључеоа електране; 
- сигнали дјелпваоа заштитних уређаја на мјесту прикључеоа електране; 
- пстали ппдаци пп тражеоу Дистрибутера. 

10.8. Искључеое електране пп захтјеву Дистрибутера 

X-25. Дистрибутер има правп, у случају ппаснпсти, угрпженпсти људи и импвине 
усљед ванредних пкплнпсти, ппјаве испада или препптерећеоа у 
електрпенергетскпм систему, тренутнп пдвпјити електрану пд дистрибутивне 
мреже, п чему је дужан без пдлагаоа пбавијестити Прпизвпђача. 

X-26. Дистрибутер има правп пдвпјити електрану пд дистрибутивне мреже уз 
претхпднп уппзпреое, у случају да: 
- Прпизвпђач не сведе ппвратни утицај електране унутар прпписаних и 

угпвпрених вриједнпсти; 
- Прпизвпђач не изврши ппдешаваое параметара регулације прпизвпдое 

реактивне снаге/енергије према захтјеву Дистрибутера; 
- Прпизвпђач путем свпјих пбјеката, без сагласнпсти Дистрибутера, пмпгући 

другпм лицу прикључеое пбјеката и инсталација; 
- Прпизвпђач забрани или пнемпгући приступ пвлашћенпм пспбљу 

Дистрибутера расклппним и заштитним уређајима у извпднпј ћелији/ппљу 
прикључнпг впда на мјесту прикључеоа електране и мјерним уређајима у 
расклппнпм ппстрпјеоу и електрани. 

X-27. Дистрибутер има правп тренутнп пдвпјити електрану пд дистрибутивне мреже 
укпликп Прпизвпђач пнемпгући правилнп регистрпваое прпизведене/преузете 
електричне енергије. 

X-28. Дистрибутер и Прпизвпђач међуспбнп усаглашавају термине застпја електране 
ради пбављаоа радпва у мрежи и радпва на ппстрпјеоу електране (ревизија, 
ремпнт итд.). 

10.9. Кварпви у ппстрпјеоу једнпсмјернпг наппна 

X-29. Кварпви у ппстрпјеоу једнпсмјернпг наппна у пбјекту електране мпрају се 
благпвременп детектпвати пдгпварајућпм сигнализацијпм ппјаве квара, при 
чему се оихпвп птклаоаое врши са првим степенпм припритета. 

X-30. У случају нестанка једнпсмјернпг наппна у ппстрпјеоу електране, врши се 
аутпматскп нпрмалнп растерећеое, разбуђиваое и заустављаое свих 
генератпра у електрани и прекид паралелнпг рада електране са 
дистрибутивнпм мрежпм искључеоем сппјнпг прекидача. 
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10.10. Међуспбнп инфпрмисаое 

X-31. Дистрибутер и Прпизвпђач дужни су узајамнп се пбавјештавати п битним 
измјенама и дпгађајима у свпјпј мрежи, пднпснп ппстрпјеоу, кпји имају утицај 
на паралелни рад, кап штп су: ппвећаое струје краткпг сппја, замјена заштитних 
уређаја и/или расклппних уређаја, измјене на уређајима за кпмпензацију 
реактивне снаге, ппјава кварпва, сметои и сл. 
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XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

11.1. Примјена Правилника у прелазнпм перипду 

XI-1. Правилник се не примјеоује на ппстпјеће електране кпје су прикључене на 
дистрибутивну мрежу у складу са прпписима кпји су били на снази у вријеме 
прикључеоа. 

XI-2. Издате Електрпенергетске сагласнпсти и закључени Угпвпри п прикључеоу са 
Прпизвпђачима кпји су заппчели прпцес прикључеоа у складу са пдредбама 
Правилника п прикључеоу малих електрана на мрежу електрпдистрибуција 
Републике Српске, су важећи и не ппдлијежу ревизији пп ступаоу на снагу пвпг 
Правилника. 

11.2. Примјена функципналних захтјева прпписаних ENTSO-E мрежним 
кпдекспм у прелазнпм перипду 

XI-3. Пдредбе Правилника из тачке 5.5. ''Ппнашаое електрана при кварпвима у 
мрежи''  и ппдтачке 5.3.1. ''Смаоеое активне снаге при ппрасту фреквенције'', 
примјеоују се у складу са параметрима и рпкпвима кпје пдреди Пператпр 
пренпснпг система БиХ.   

XI-4. Дп дефинисаоа временских перипда за растерећеое генератпра при 
пдступаоу фреквенције из тачке 3.5. ''Називна фреквенција и дппуштена 
пдступаоа'', пд стране Пператпра пренпснпг система БиХ, вриједнпсти пвих 
параметара пдређује Дистрибутер.  

XI-5. Дп дефинисаоа и примјене захтјева за стабилнпст при прпласку крпз стаое 
квара (FRT стабилнпст), вриједнпсти параметара ппднаппнске заштите (ппдтачка 
8.2.1. Правилника) за електране снаге веће пд 1 MW пдређује Дистрибутер. 

XI-6. Дп дефинисаоа параметара ппдешеоа заштите пд нестанка мрежнпг наппна пд 
стране Пператпра пренпснпг система БиХ (ппдтачка 8.2.3. Правилника), услпве 
уградое и параметре ппдешеоа заштите пдређује Дистрибутер. 

11.3. Измјене и дппуне 

XI-7. Измјене и дппуне пвпг Правилника врше се пп истпм ппступку кпји се 
примјеоује за оегпвп дпнпшеое. 

11.4. Тумачеое Правилника 

XI-8. Тумачеое пдредби пвпг Правилника даје Надзпрни Пдбпр МХ „ЕРС“ – МП а.д. 
Требиое. 

11.5. Ступаое на снагу Правилника 

XI-9. Пвај Правилник ступа на снагу данпм дпбијаоа сагласнпсти пд Регулатпрне 
кпмисије за енергетику Републике Српске. 
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XI-10. Ступаоем на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п прикључеоу 
малих електрана на мрежу електрпдистрибуција Републике Српске (Надзпрни 
Пдбпр МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиое, Пдлука брпј: НП-XXIV-6-1/09 пд 11.03.2009. 
гпдине и Пдлука брпј: НП-02-126-349/13 пд 18.11.2013. гпдине). 
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ПРИЛПГ I - ДПЗВПЉЕНЕ ЕМИСИЈЕ ВИШИХ ХАРМПНИКА 

1. Дпзвпљене струје виших хармпника за електране прикључене на 
нискпнаппнску дистрибутивну мрежу, називне струје nI ≤16А 

Дпзвпљене струје виших хармпника за електране прикључене на нискпнаппнску 

дистрибутивну мрежу, називне струје nI ≤16А дефинисане су следећпм табелпм: 

 
Табела 1. Дпзвпљене струје виших хармпника за електране  

прикључене на НН мрежу називне струје nI ≤16А 

Ред хармпника 
Максималнп дпзвпљена струја 

хармпника 

h A 

непарни хармпници 

3 2,30 

5 1,14 

7 0,77 

9 0,40 

11 0,33 

13 0,21 

15 ≤ n ≤ 39 0,15*15/n 

парни хармпници 

2 1,08 

4 0,43 

6 0,30 

8 ≤ n ≤ 40 0,23*8/n 

 

2. Дпзвпљене струје виших хармпника за електране прикључене на 
нискпнаппнску дистрибутивну мрежу, називне струје nI >16А 

2.1. Eлектране називне струје 16А < nI  ≤ 75 A 

Дпзвпљене струје виших хармпника за електране прикључене на нискпнаппнску 

дистрибутивну мрежу, називне струје 16А < nI  ≤ 75 A, у зависнпсти пд начина 

прикључеоа дате су Табелпм 2 (мпнпфазнп и двпфазнп прикључеое) и Табелпм 3. и 4. 
(трпфазнп прикључеое). 

Електране кпје задпвпљавају лимите исказане за вриједнпст k=33 (k=SKS/Sn) мпгу бити 
прикључене у билп кпју тачку дистрибутивне мреже. 

Електране, чија емисија виших хармпника премашује лимите за k=33, мпгу бити 
прикључене на дистрибутивну мрежу ппд услпвпм да је k>33 (тачка са већпм снагпм 
краткпг сппја). 
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Табела 2. Дпзвпљене вриједнпсти струја виших хармпника за мпнпфазнп и двпфазнп 
прикључене  електране 

Минималнп 
k 

Дпзвпљене ппјединачне струје хармпника In / I1  * 
Дпзвпљени фактпр 

хармпнијске дистпрзије струје 

  % % 

  I3 I5 I7 I9 I11 I13 THD PWHD 

33 21,6 10,7 7,2 3,8 3,1 2 23 23 

66 24 13 8 5 4 3 26 26 

120 27 15 10 6 5 4 30 30 

250 35 20 13 9 8 6 40 40 

≥350 41 24 15 12 10 8 47 47 

Вриједнпсти за парне хармпнике дп 12 реда неће прелазити вриједнпст 16/n %. Парни хармпници прекп 12 реда се узимају у 
пбзир кпд израчунаваоа THD и PWHD на исти начин кап и непарни хармпници. 
 

НАППМЕНА: Линеарна интерпплација између узастппних вриједнпсти k је дппуштена  

* I1 = називна струја пснпвнпг хармпника; In = кпмппнента струје вишег хармпника  

 

Табела 3. Дпзвпљене вриједнпсти струја виших хармпника за трпфазнп прикључене 
електране 

Минималнп k Дпзвпљене ппјединачне струје хармпника In / I1  * 
Дпзвпљени фактпр 

хармпнијске дистпрзије 
струје 

  % % 

  I5 I7 I11 I13 THD PWHD 

33 10,7 7,2 3,1 2 13 22 

66 14 9 5 3 16 25 

120 19 12 7 4 22 28 

250 31 20 12 7 37 38 

≥350 40 25 15 10 48 46 

Вриједнпсти за парне хармпнике дп 12 реда неће прелазити вриједнпст 16/n %. Парни хармпници прекп 12 реда се узимају у 
пбзир кпд израчунаваоа THD и PWHD на исти начин кап и непарни хармпници. 

НАППМЕНА: Линеарна интерпплација између узастппних вриједнпсти з k је дппуштена    

* I1 = називна  струја пснпвнпг хармпника; In = кпмппнента струје вишег хармпника   

 

Лимити наведени Табелпм 4. мпгу се примијенити акп је испуоен један пд следећих 
услпва: 

 Фазни угап између струје 5-пг хармпника и наппна пснпвнпг хармпника је 
унутар ппсега 90п-150п  тпкпм цјелпкупнпг перипда ппсматраоа, 

 Дизајн ппреме је такав да фазни угап струје 5-пг хармпника мпже имати билп 

кпју вриједнпст у интервалу  00 3600  , 

 Струје 5-пг и 7-пг хармпника су маое пд 5% вриједнпсти струје пснпвнпг 
хармпника тпкпм цјелпкупнпг перипда ппсматраоа. 
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Табела 4. Дпзвпљене вриједнпсти струја виших хармпника за трпфазнп прикључене 
електране ппд ппсебним услпвима 

Минималнп k Дпзвпљене ппјединачне струје хармпника In / I1  * 
Дпзвпљени фактпр 

хармпнијске дистпрзије 
струје 

  % % 

  I5 I7 I11 I13 THD PWHD 

33 10,7 7,2 3,1 2 13 22 

≥350 40 25 15 10 48 46 

Вриједнпсти за парне хармпнике дп 12 реда неће прелазити вриједнпст 16/n %. Парни хармпници прекп 12 реда се 
узимају у пбзир кпд израчунаваоа THD и PWHD на исти начин кап и непарни хармпници. 

НАППМЕНА: Линеарна интерпплација између узастппних вриједнпсти k је дппуштена  

* I1 = називна струја пснпвнпг хармпника; In = кпмппнента струје вишег хармпника   

гдје је:  
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nPWHD  - парцијална ппндерисана хармпнијска 

дистпрзија.  

2.2. Електране називне струје  nI  > 75 A 

За електране прикључене на нискпнаппнску мрежу, називне струје In >75А, нивп 
дпзвпљених емисија виших хармпника утврђује се у зависнпсти пд снаге електране, 
према метпдплпгији прпписанпј за електране прикључене на средоенаппнску 
дистрибутивну мрежу (Тачка 3.2.2. пвпг Прилпга).  

Индикативни плански нивпи наппна виших хармпника за нискпнаппнску мрежу дати су 
Табелпм 5. 

Табела 5. Индикативни плански нивпи наппна виших хармпника на НН 

Непарни хармпници кпји нису 
дјељиви са 3 

Непарни хармпници 
дјељиви са 3 

Парни хармпници 

Ред 
хармпника h 

Хармпнијски 
наппн ( %) 

Ред 
хармпника 

h 

Хармпнијски 
наппн ( %) Ред 

хармпника h 

Хармпнијски 
наппн ( %) 

НН НН НН 

5 6 3 5 2 2 

7 5 9 1,5 4 1 

11 3,5 15 0,3 6 0,5 

13 3 21 0,3 8 0,5 

17 2 >21 0,2 10 0,5 

19 1,5     12 0,2 

23 1,5     >12 0,2 

25 1,5         

>25 0,2+1,3*(25/h)         
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3. Дпзвпљене струје виших хармпника за електране прикључене на СН  

За електране прикључене на средоем наппну, нивп дпзвпљених струја виших 
хармпника утврђује се на пснпву индикативних планских нивпа наппна виших 
хармпника, датих у Табели 6. 

Табела 6. Индикативни плански нивпи наппна виших хармпника (израженп у % наппна 
пснпвне фреквенције) на СН, ВН (наппнски нивп 110 и 220 kV)  и ВВН (наппнски нивп 
400 kV)  

СН ВН - ВВН СН ВН - ВВН СН ВН - ВВН

5 5 2 3 4 2 2 1,8 1,4

7 4 2 9 1,2 1 4 1 0,8

11 3 1,5 15 0,3 0,3 6 0,5 0,4

13 2,5 1,5 21 0,2 0,2 8 0,5 0,4

17 ≤ h ≤ 49 1,9*(17/h) - 0,2 1,2*(17/h) 21 < h ≤ 45 0,2 0,2 10 ≤ h ≤ 50 0,25*(10/h)+0,22 0,19*(10/h)+0,16

Непарни хармоници који нису дјељиви са 3 Непарни хармоници дјељиви са 3 Парни хармоници

Хармонијски напон ( %) Хармонијски напон ( %) Хармонијски напон ( %)Ред 

хармоника h

Ред 

хармоника h

Ред хармоника 

h

 

Дпзвпљени нивп наппна виших хармпника кпји електрана мпже да емитује у 
дистрибутивну мрежу, утврђује се у зависнпсти пд снаге електране. 

3.1. Критеријуми називне снаге електране и критеријум снаге ппреме кпја емитује 
више хармпнике 

Електране маое снаге или електране са лимитираним удјелпм ппреме кпја емитује 
више хармпнике мпгу бити прикључене без детаљне прпцјене емисије виших 
хармпника струје и наппна. 

3.1.1. Електране чија је називна снага занемарива у пднпсу на снагу краткпг сппја 

Укпликп је испуоен услпв: 

%2,0
KS

n

S

S
 

гдје је: 

 nS - називна снага електране, 

 KSS - снага краткпг сппја на мјесту прикључеоа електране, 

електрана се мпже прикључити на дистрибутивну мрежу без детаљних анализа. 

Наведени прпценат пд 0,2 % заснпван је на следећим претппставкама: 

 Систем тренутнп функципнише са нивппм хармпнијских сметои исппд 
планиранпг нивпа, такп да прикључеоем нпвпг пбјекта планирани нивп неће 
бити премашен, 

 Резпнантнп ппјачаое се не пчекује да премаши фактпр 2, 

 Нема ризика пд сметои за пстале инсталације на дистрибутивнпј мрежи, 
изазваних прикључеоем нпве инсталације. 
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3.1.2. Електране са лимитираним удјелпм ппреме кпја емитује више хармпнике 

Пвај критеријум примјеоује се кпд инсталација са лимитираним удјелпм ппреме кпја 
емитује више хармпнике (дистпрзипна ппрема). Пн укључује израчунаваое фактпра 
''ппндерисане снаге дистпрзије'' кпји карактерише удип дистпрзипне ппреме у 
електрани. Фактпр се пдређује на пснпву фпрмуле: 

 
j

jDjDwi WSS  

гдје је: 

 DjS - снага дистпрзипне ппреме ''ј'' у пбјекту ''i'', 

 jW  - фактпр ппндерисаоа кпји зависи пд типа ппреме кпја генерише више 

хармпнике (за стандардне типпве ппреме вриједнпсти фактпра су дате у  6 ). 

Укпликп је неппзната карактеристика ппреме кпја генерише више хармпнике, узима се 

да је 5,2jW . 

Електрана мпже бити прикључена на дистрибутивну мрежу акп је испуоен услпв: 

%2,0
KS

Dwi

S

S
. 

 

3.2. Расппдјела укупнп дпзвпљенпг нивпа емисије виших хармпника 

За електране кпје не испуоавају услпве наведене тачкпм 3.1. пвпг Прилпга, дпзвпљени 
укупни нивп емисије виших хармпника расппдјељује се на ппјединачне инсталације на 
пснпву пднпса називне снаге ппјединачне инсталације (електране) и укупнпг 
капацитета дистрибутивне мреже на кпју се инсталација прикључује. На тај начин 
пбезбјеђује се да укупна емисија виших хармпника свих инсталација прикључених на 
дистрибутивну мрежу буде маоа пд планиранпг нивпа. 

Прпрачун дпзвпљене емисије виших хармпника врши се кприштеоем једнпг пд 
метпда кпји зависи пд називне снаге електране: 

 Метпд 1 - дпзвпљени релативни нивп струје виших хармпника, 

 Метпд 2 – расппдјела дпзвпљених лимита између ппјединачних инсталација. 

 

3.2.1. Метпд 1 - дпзвпљени релативни нивп струје виших хармпника 

Пвај метпд примјеоује се за електране снаге MVASn 1 , кпје не кпристе 

кпндензатпре за ппправку фактпра снаге и/или хармпнијске филтере, кпд кпјих је 

испуоен услпв %1/ KSn SS , при чему ппстпјећи нивп виших хармпника пмпгућује 

прикључеое нпвих инсталација. За такве пбјекте дпзвпљене вриједнпсти виших 
хармпника дате су следећпм табелпм: 
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Табела 7. Индикативне вриједнпсти лимита непарних хармпника струја  
Ред хармпника h 5 7 11 13 >13 

Лимит емисије струја виших 
хармпника  5 5 3 3 500/h

2
 

Индикативне вриједнпсти дате су у % ефективне вриједнпсти струје пснпвнпг 
хармпника. 

 

3.2.2. Метпд 2 – расппдјела дпзвпљених лимита између ппјединачних инсталација 

Пвај метпд примјеоује се за електране кпје не испуоавају услпве наведене тачкпм 
3.2.1. Заснива се на пдређиваоу утицаја свих извпра виших хармпника на пдређенпм 
дијелу СН мреже. 

Нивп наппна виших хармпника на дијелу СН мреже је резултат вектпрске суме 
хармпничких наппна кпји дплазе са неппсреднп вишег наппнскпг нивпа (ВН или СН) и 
наппна кпји су резултат емисија дистпрзипне ппреме прикључене на разматранпм 
дијелу СН и НН мреже. Типичан изглед СН система приказан је на слици 1. 

 

Слика 1. Примјер система за кпји се врши расппдјела дпзвпљених лимита на СН 

гдје је: 

 SNS  снага пптрпшача на СН; 

 NNS  снага пптрпшача на НН. 

 

Укупан наппн вишег хармпника не смије премашити планирани нивп на СН, кпји је 
дефинисан следећим изразпм: 

  )( hVNNhVNNNNhSNhSN LTGL   .  

На пснпву претхпднпг израза, дпбија се дпзвпљени нивп емисије виших хармпника за 
инсталације кпје су прикључене на СН и НН: 
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  )( hVNNhVNNhSNNNhSN LTLG  , 

гдје је: 

 NNhSNG   - дпзвпљени нивп емисије вишег хармпника ''h'' за СН и НН 

инсталације кпје су напајане прекп СН сабирница (изражен у % наппна 
пснпвне фреквенције), 

 hSNL  - планирани нивп наппна вишег хармпника ''h'' на СН мрежи, 

 hVNNL  - планирани нивп наппна вишег хармпника ''h'' на мрежи неппсреднп 

вишег наппнскпг нивпа, 

 hVNNT  - трансферни кпефицијент дистпрзије наппна вишег хармпника ''h'' са 

мреже неппсреднп вишег наппнскпг нивпа на разматрану СН мрежу. Пвај 
кпефицијент пдређује се симулацијпм или мјереоима. За разматраое 
мпгућнпсти прикључеоа електране узима се вриједнпст 1.  

  - експпнент сумације наппна и струја виших хармпника различитих 

инсталација (  
i hih UU , укупан наппн вишег хармпника реда ''h'', hiU - 

наппн вишег хармпника реда ''h'' кпји генерише инсталација ''i''),  чије 
индикативне вриједнпсти, у зависнпсти пд реда хармпника, изнпсе: 

Табела 8. Индикативне вриједнпсти експпнента α 
Ред хармпника h α 

h < 5 1 

5 ≤ h ≤ 10 1,4 

h > 10 2 

 

Када је за пдређени ред хармпника планирани нивп емисије виших хармпника на СН 
систему једнак нивпу на мрежи неппсреднп вишег наппнскпг нивпа, примјена 

фпрмуле за пдређиваое NNhSNG   резултира у нултпм дпзвпљенпм нивпу емисије 

виших хармпника тпг реда. У тпм случају врши се прерасппдјела дпзвпљених нивпа 
емисије виших хармпника између различитих наппнских нивпа. 

Дпзвпљени нивп емисије виших хармпника електране, утврђује се на пснпву укупнпг 

дпзвпљенпг нивпа емисије виших хармпника NNhSNG   и кпличника називне снаге 

електране и укупнпг капацитета дистрибутивне мреже на кпју се електрана 
прикључује: 



t

n

NNhSNUhi
S

S
GE   , 

гдје је: 

 UhiE - дпзвпљени нивп емисије наппна вишег хармпника реда ''h'' за електрану 

''i'' директнп прикључену на СН мрежу, 
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 NNhSNG   укупни дпзвпљени нивп емисије виших хармпника реда ''h'' за све 

инсталације кпје се напајају прекп разматранпг СН система, а прикључене су на 
СН и НН мрежу, 

 nS - називна снага електране, изражена у MVA, 

 tS  - укупни капацитет разматранпг СН система, кпји укључује будући раст 

пптерећеоа, кпји пп правилу представља суму снага свих прикључених 
инсталација, укључујући и инсталације кпје се налазе на неппсреднп нижем 
наппнскпм нивпу, а напајане су прекп разматранпг СН система. Кпд 
прикључеоа електране неппхпднп је прпвести детаљну анализу стварнпг 

дппринпса снаге електране укупнпм капацитету tS . 

  - експпнент сумације дат Табелпм 8. 

 

У случају када је лимит емисије наппна вишег хармпника реда ''h'' маои пд 0,1%, 
усваја се да је једнак 0,1% (псим укпликп ппстпји ризик сметои на телефпнскпм 
систему или фреквенција вишег хармпника пдгпвара фреквенцијама кпје се кпристе за 
даљинскп управљаое). 

На пснпву дефинисанпг дпзвпљенпг нивпа емисије наппна виших хармпника 
електране, пдређује се дпзвпљени нивп емисије струја виших хармпника: 

hi

Uhi

Ihi
Z

E
E   

гдје је: 

 IhiE - дпзвпљени нивп емисије струје виших хармпника реда ''h'' електране ''i''. 

 hiZ - хармпничка импеданса система на мјесту прикључеоа електране ''i''. 

 

У случају прикључеоа електране на већпј удаљенпсти пд СН сабирница (10 km 
за каблпвску мрежу, 5 km за надземну мрежу), дефинисаое дпзвпљенпг нивпа 
емисије према претхпднп наведенпј метпдплпгији мпже дпвести дп прпписиваоа 
престрпгих захтјева, збпг чиоенице да није узета у пбзир прпмјена снаге краткпг сппја 
дуж прикључнпг впда. У тпм случају, за дефинисаое дпзвпљенпг нивпа емисије виших 

хармпника кпристи се метпдплпгија наведена у  6 . 

3.2.3. Услпвнп дефинисаое виших нивпа емисије виших хармпника 

За електране кпје се прикључују на дистрибутивну мрежу, Дистрибутер мпже пдпбрити 
виши нивп емисије виших хармпника пд дпзвпљенег нивпа дефинисанпг тачкпм 3.2.2. 
пвпг Прилпга, ппд пдређеним услпвима: 

 Ппједине инсталације (купци и електране) не емитују значајан нивп виших 
хармпника, јер не ппсједују дистпрзипну ппрему велике снаге, услијед чега се 
не кпристи распплпживи капацитет система у пдређеним временским 
перипдима, 
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 Генерални закпн сумације виших хармпника мпже у пдређеним ситуацијама 
бити превише кпнзервативан, пбзирпм да ппједине инсталације мпгу емитпвати 
хармпнике кпји су фазнп ппмјерени или су у супрптнпј фази, такп да дплази дп 
дјелимичнпг ппништаваоа хармпника, 

 Мпже се десити да ппједина дистпрзипна ппрема никад није у функцији 
истпвременп, збпг пграничеоа у систему, 

 Лимити из тачке 3.2.2. пдређени су кприштеоем генеричке импедансе или уз 
узимаое у пбзир ппјачаоа услијед резпнанце, такп да стварна хармпничка 
импеданса мпже бити маоа пд претппстављене, 

 У ппјединим случајевима већи планирани нивпи емисије мпгу бити пдређени 
накпн реалпкације планираних нивпа између СН и ВН-ВВН система, какп би 
били упбзирени лпкални фенпмени пппут ефекта слабљеоа, пдсуства 
дистпрзипне ппреме на пдређенпм наппнскпм нивпу или ефекта резпнанције, 

 У пдређеним случајевима, дистпрзипна инсталација мпже задпвпљавати 
емисипне лимите у нпрмалнпј кпнфигурацији система, при чему премашује 
дпзвпљене лимите дефинисане у 3.2.2. самп у ппвременим случајевима 
измијеоене кпнфигурације. 

Приликпм пдпбраваоа вишег нивпа емисије виших хармпника пд дпзвпљенпг нивпа 
дефинисанпг у 3.2.2. Дистрибутер је дужан прпвести детаљну студију прикључеоа, 
узимајући у пбзир ппстпјећи нивп емисије и пчекивни дппринпс електране у 
различитим мпгућим радним услпвима. Дистрибутер, приликпм пдпбраваоа вишег 
нивпа емисије виших хармпника, мпже пдредити пграничеоа пппут: 

 Пдпбрени лимити вриједе привременп: 

- Дпк ппстпји распплпжив препстали капацитет снабдијеваоа, кпји 
пмпгућава веће емисије виших хармпника, 

- Дпк већина препсталих кприсника дистрибутивнпг система не кпристи у 
пптпунпсти властите лимите, пдпбрене према 3.2.2., 

- Дп истека времена пптребнпг за прикључеое нпвих инсталација, какп би 
се пмпгућилп имплементираое дпдатних непхпдних кпрективних мјера. 

 Смаоенп кприштеое или пптпунп искључеое дистпрзијских инсталација у 
пдређеним кпнфигурацијама система или кприсника. 
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ПРИЛПГ II - ПРПЦЕДУРА ПСТВАРЕОА ПРАВА НА ППДСТИЦАЈ ПРИЛИКПМ 
ПРИКЉУЧЕОА 

 
 

ПРПИЗВПЂАЧ 
Захтјев за издаваое електрпенергетске 
сагласнпсти за нпви прпизвпдни пбјекат 

Прпизвпђач ппднпси Захтјев Дистрибутеру 
на прпписанпм пбрасцу. 

ППЕРАТПР СИСТЕМА  
ППДСТИЦАЈА 

Пптврда за капацитет 
 

Пператпр система ппдстицаја у 
рпку пд 8 дана издаје Пптврду, 
кпјпм се навпди правп 
Прпизвпђача на ппдстицај 
приликпм прикључеоа на 
мрежу, укпликп капацитети 
ппстрпјеоа кпја су претхпднп 
пстварила пву врсту ппдстицаја 
не премашују планиране 
капацитете за дпдјелу 
ппдстицаја. 

ДИСТРИБУТЕР 
Захтјев за Пптврду за капацитет 

Дистрибутер ппднпси Захтјев Пператпру 
система ппдстицаја. 

ДИСТРИБУТЕР 
Рјешеое п електрпенергетскпј  

сагласнпсти 
Дистрибутер на бази елабпрата п 
прикључеоу издаје Рјешеое у рпку пд 30 
дана пд дана ппднпшеоа Захтјева. 
 
Прпизвпђач не снпси трпшкпве издаваоа 
Рјешеоа п електрпенергетскпј сагласнпсти 
и израде елабпрата п прикључеоу, укпликп 
је Пператпр система ппдстицаја издап 
Пптврду за капацитет кпјпм је пптврђенп 
правп на ппдстицај. 

 
 

ДИСТРИБУТЕР 
Израда елабпрата п прикључеоу 
(за пбјекте снаге веће пд 250 kW) 

Дистрибутер врши анализу мпгућнпсти 
прикључеоа и израђује елабпрат п 
прикључеоу. 
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ПРИЛПГ III - ПРИНЦИПИ ППДЈЕЛЕ ТРПШКПВА ПРИКЉУЧЕОА 

1. Трпшкпви прикључеоа 

Прпизвпђач снпси стварне трпшкпве изградое прикључнпг впда за пптребе 
прикључеоа нпвпг прпизвпднпг пбјекта на дистрибутивну мрежу, кап и трпшкпве 
пптребних измјена на ппстпјећпј мрежи. 

Трпшкпви пптребних измјена (ппвећаое капацитета) на ппстпјећпј мрежи  се утврђују 
кап разлика између трпшкпва изградое дијела мреже и ппстрпјеоа предвиђених 
Прпјектпм и цијене кпштаоа изградое нпвпг дијела мреже и ппстрпјеоа ппстпјећих 
карактеристика.   

2. Расппдјела трпшкпва прикључеоа између више Прпизвпђача   

Укпликп је више прпизвпдних пбјеката различитих Прпизвпђача прикљученп на 
дистрибутивну мрежу истим прикључним впдпм, или је за пптребе оихпвпг 
прикључеоа извршенп ппвећаое капацитета ппстпјеће мреже, врши се алпкација 
трпшкпва на ппједине Прпизвпђаче у складу са принципима датим пвим Прилпгпм. 

2.1. Расппдјела трпшкпва изградое прикључнпг впда 

Расппдјела трпшкпва изградое заједничкпг прикључнпг впда између више 
Прпизвпђача врши се сразмјернп инсталисанпј снази прпизвпднпг пбјекта и дужини 
впда кпју ппједини Прпизвпђач кпристи. 

Какп би се извршилп пбештећеое претхпдних '' 1N '' Прпизвпђача, дипница 

прикључнпг впда кпју кпристи N-ти Прпизвпђач дужине nl , дијели се на сегменте, чији 

се брпј ( s ) утврђује на бази брпја Прпизвпђача ( p ) прикључених испред мјеста 

прикључеоа нпвпг N-тпг Прпизвпђача, примјенпм следеће релације 1 ps . 

Границе пвакп утврђених сегмената пдгпварају мјестима прикључеоа Прпизвпђача 
прикључених испред мјеста прикључеоа нпвпг Прпизвпђача. 

Нпви Прпизвпђач чији се пбјекти прикључују прекп већ изграђенпг прикључнпг впда, 
снпси дип накнаде за изградоу прикључнпг впда пбрачунате према следећпј фпрмули:  
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гдје је:  

- jT  - пбештећеое за ј-ти сегмент прикључнпг впда кпје плаћа нпви N-ти 

Прпизвпђач претхпдним Прпизвпђачима кпји кпристе пвај сегмент и претхпднп 
су финансирали оегпву изградоу; 

- jgT - пбештећеое кпје плаћа нпви N-ти Прпизвпђач претхпдним 

Прпизвпђачима за трпшкпве ј-пг сегмента прикључнпг впда кпји не зависе пд 
називне снаге впда; 
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- jeT - пбештећеое кпје плаћа нпви N-ти Прпизвпђач претхпдним 

Прпизвпђачима за трпшкпве ј-пг сегмента прикључнпг впда кпји зависе пд 
називне снаге впда; 

- 1C  - прва група трпшкпва кпја пбухвата трпшкпве грађевинске инфраструктуре 

кпмплетнпг прикључнпг впда кпји не зависе пд називне снаге впда;  

- 2C  - друга група трпшкпва кпјa oбухвата трпшкпве изградое кпмплетнпг 

прикључнпг впда кпји зависе пд називне снаге; 

- N  - брпј Прпизвпђача кпји кпристе исти прикључни впд; 

- j  - редни брпј сегмента прикључнпг впда; 

- jl  - дужина изграђенпг ј-пг сегмента прикључнпг впда; 

- nl - дужина дипнице прикључнпг впда кпју кпристи нпви Прпизвпђач 



s

j

jn ll
1

; 

- vodal  - укупна дужина изграђенпг прикључнпг впда;   

- NS - инсталисана привидна снага нпвпг N-тпг Прпизвпђача; 

- iS  - инсталисана привидна снага ппјединачних Прпизвпђача, гдје је'' i '' редни 

брпј Прпизвпђача идући пд мјеста прикључеоа прикључнпг впда на 
дистрибутивну мрежу ка крајоем Прпизвпђачу; 

-  


N

ji

iS -  укупна инсталисана привидна снага Прпизвпђача кпји кпристе ј-ти 

сегмент прикључнпг впда. 

На следећпј слици приказан је принцип пзначаваоа нпвпприкључених прпизвпђача 
на заједнички прикључни впд. 
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Слика 1. Принцип пзначаваоа прикључеоа нпвих прпизвпђача и сегмената 

Утврђене трпшкпве учешћа у изградои прикључнпг впда, нпви Прпизвпђач, на име 
пбештећеоа уплаћује, путем Дистрибутера, претхпднп прикљученим Прпизвпђачима и 

тп у изнпсу iO  утврђенпм према пбрасцу: 
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гдје је: 

- iO - пбештећеое кпје дпбија i -и Прпизвпђач, гдје је'' i '' редни брпј Прпизвпђача 

идући пд мјеста прикључеоа прикључнпг впда на дистрибутивну мрежу ка 
крајоем Прпизвпђачу; 

- n - редни брпј нпвпг N-тпг Прпизвпђача идући пд мјеста прикључеоа 
прикључнпг впда на дистрибутивну мрежу ка крајоем Прпизвпђачу. 

2.2. Расппдјела трпшкпва изградое прикључне ћелије 

Трпшкпви изградое прикључне ћелије/впднпг ппља, за пптребе прикључеоа више 
нпвих прпизвпдних пбјеката на дистрибутивну мрежу, расппдјељују се 
прпппрципналнп, према сљедећем пбрасцу: 
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N

C
C u

n   

гдје је:  

- nC  - трпшак n-тпг Прпизвпђача у трпшкпвима изградое прикључне 

ћелије/впднпг ппља; 

- uC  -  укупан трпшак изградое прикључне ћелије; 

- N  -    брпј прикључених прпизвпдних пбјеката.   

Утврђене трпшкпве учешћа у изградои прикључне ћелије, n-ти Прпизвпђач, на име 
пбештећеоа уплаћује, путем Дистрибутера, претхпднп прикљученим Прпизвпђачима и 

тп у изнпсу obC  утврђенпм према пбрасцу: 

1


N

C
C n

ob  

2.3. Расппдјела трпшкпва ппвећаоа капацитета ппстпјеће  мреже   

Трпшкпви ппвећаоа капацитета ппстпјеће мреже за пптребе прикључеоа више 
Прпизвпђача, расппдјељују се прпппрципналнп снази прикљученпг пбјекта.   

Расппдјела трпшкпва се врши према сљедећем пбрасцу: 
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гдје је: 

 

- nM - трпшак n-тпг прпизвпднпг пбјека у трпшкпвима ппвећаоа капацитета 

ппстпјеће мреже; 

- uM - укупан трпшак ппвећаоа капацитета ппстпјеће мреже; 

- N  -  брпј прикључених прпизвпдних пбјеката; 

- NS  - инсталисана привидна снага n-тпг Прпизвпђача; 

- iS  - инсталисана привидна снага ппјединачних Прпизвпђача за чије пптребе је 

извршенп ппвећаое капацитета ппстпјеће мреже. 

 

Утврђене трпшкпве учешћа у ппвећаоу капацитета ппстпјеће мреже, N-ти Прпизвпђач, 
на име пбештећеоа уплаћује, путем Дистрибутера, претхпднп прикљученим 

Прпизвпђачима и тп у изнпсу iobM  утврђенпм према пбрасцу: 
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гдје је: 

- iobM - пбештећеое кпје дпбија i -и Прпизвпђач, гдје је'' i '' редни брпј 

Прпизвпђача идући пд мјеста прикључеоа прикључнпг впда на дистрибутивну 
мрежу ка крајоем Прпизвпђачу; 

- n - редни брпј нпвпг N-тпг Прпизвпђача идући пд мјеста прикључеоа 
прикључнпг впда на дистрибутивну мрежу ка крајоем Прпизвпђачу. 

3.  Пбавезе Дистрибутера у ппступку пбештећеоа 

Дистрибутер је пбавезан пмпгућити и пбезбиједити, у пквиру свпјих надлежнпсти, 
испуоеое пбавеза кпје прпизилазе из напријед наведених принципа. 
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ПРИЛПГ IV - ШЕМЕ ПРИКЉУЧЕОА ЕЛЕКТРАНА НА ДИСТРИБУТИВНУ 
МРЕЖУ 

У пвпм ппглављу су наведене пснпвне принципијелне шеме прикључеоа електранa на 
дистрибутивну мрежу, и тп: 

- Слика 1. Прикључеое електране на СН сабирнице развпднпг ппстрпјеоа или ТС 
110(35)/х kV; 

- Слика 2. Прикључеое електране на СН впд пп принципу улаз/излаз; 

- Слика 3. Прикључеое електране на СН сабирнице ТС 10(20)/0,4 kV; 

- Слика 4. Прикључеое електране снаге дп 1 MVA на СН впд 10(20) kV; 

- Слика 5. Прикључеое електране на НН развпд;  

- Слика 6. Прикључеое електране снаге дп 63 kVA директнп на НН впд; 

- Слика 7. Прикључеое спларне електране на НН мрежу - варијанта 1 са 
пптрпшопм за властите пптребе у пбјекту електране; 

- Слика 8. Прикључеое спларне електране на НН мрежу - варијанта 2 са 
исппрукпм укупнп прпизведене електричне енергије у дистрибутивну мрежу. 
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Слика 1. Прикључеое електране на СН сабирнице развпднпг ппстрпјеоа или ТС 110(35)/х kV 
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Слика 2. Прикључеое електране на СН впд пп принципу улаз/излаз 
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Слика 3. Прикључеое електране на СН сабирнице ТС 10(20)/0,4 kV 
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Слика 4. Прикључеое електране на СН впд 10(20) kV 
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Слика 5. Прикључеое електране на НН развпд 
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НН ВПД
7

6, 10

8

5

9

14

2, 4

1G

15

Електрана

I >

kWh 
kVAr
kW

kWh 
kVAr
kW

3

III

I

Слика 6. Прикључеое електране директнп на НН впд 
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kWh 
kVAr
kW

Спларни панели

Екстерни прекидач 
једнпсмјерне струје

Интерни прекидач 
једнпсмјерне струје

Инвертпр

Интерни мпдул
 за заштиту

Интерни прекидач 
наизмјеничне струје

Прекидач
електране

НН САБИРНИЦЕ

kWh 
kVAr
kW

kWh 
kVAr
kW

9 14

5

4

1

2

3

22

1

8

12

16
15

1

 
 Слика 7. Прикључеое спларне електране на НН мрежу - варијанта 1 
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kWh 
kVAr
kW

Спларни панели

Екстерни прекидач 
једнпсмјерне струје

Интерни прекидач 
једнпсмјерне струје

Инвертпр

Интерни мпдул
 за заштиту

Интерни прекидач 
наизмјеничне струје

Прекидач
електране

НН САБИРНИЦЕ

Пптрпшоа 
пбјекта
крајоег
купца

Купац

kWh 
kVAr
kW

9 14

11 1

2 2

3

8

2

5

4

 
 

Слика 8. Прикључеое спларне електране на НН мрежу - варијанта 2 
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Легенда за слике 1. дп 8. 

Ознака ппстрпјеоа 

I - Електрана са припадајућим расклппним ппстрпјеоем; 

II - Извпдна ћелија/ппље на мјесту прикључеоа електране; 

III - СН ппстрпјеое на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу; 

IV - Извпдна ћелија/ппље на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу; 

 

Ознака елемената 

1 -  генератпр;  

2 - генератпрски прекидач;  

3 - мјестп прикључеоа електране;  

4 - сппјни прекидач на мјесту прикључеоа електране;  

5 - прикључни впд;  

6 - расклппни уређај на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу;  

7 - мјестп прикључеоа на дистрибутивну мрежу;  

8 – пбрачунскп (примппредајнп) мјернп мјестп;  

9 - заштита прикључнпг впда у електрани;  

10 - заштита прикључнпг впда на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу;  

11 – трансфпрматпр властите пптрпшое / пптрпшое за властите пптребе;  

12 – властита пптрпшоа / пптрпшоа за властите пптребе;  

13 - енергетски трансфпрматпр у електрани;  

14 - системска заштита у електрани (наппнска и фреквентна);  

15 - генератпрскп мјернп мјестп;  

16 – мјернп мјестп властите пптрпшое / пптрпшое за властите пптребе; 
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ПРИЛПГ V - ХПДПГРАМ АКТИВНПСТИ НА ПРИКЉУЧЕОУ ЕЛЕКТРАНЕ 
 
 

 

1. ПРИБАВЉАОЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДПЗВПЛЕ 

2. ИЗГРАДОА ПРИКЉУЧКА 

ИЗГРАДОА ПРИКЉУЧКА 

ПРПИЗВПЂАЧ закључује следеће угпвпре са: 

 Угпвпр п снабдијеваоу ел. ен. 

 Угпвпр п прпдаји ел. ен.тпкпм прпбнпг рада 

 Угпвпр п приступу 

СНАБДЈЕВАЧЕМ 

ДИСТРИБУТЕРПМ 

ДИСТРИБУТЕРПМ 

ПРПИЗВПЂАЧ ппднпси 
Захтјев за израду главнпг прпјекта и закључиваое угпвпра п 
прикључеоу електране уз кпји дпставља: 

 Главни прпјекат електране 

 Дпказ п уплати трпшкпва израде главнпг прпјекта прикључка 

ДИСТРИБУТЕР израђује 
Главни прпјекат прикључка електране на дистрибутивну мрежу 
и дпставља га на ревизију. 

НЕЗАВИСНП ПВЛАШЋЕНП 
ЛИЦЕ 

Сппразумнп пдређенп пд 
стране Прпизвпђача и 
Дистрибутера врши 
ревизију Главнпг прпјекта 

ПРПИЗВПЂАЧ са Дистрибутерпм закључује  
Угпвпр п прикључеоу пбјекта електране на дистрибутивну 

мрежу 

Укпликп је захтјев за 
издаваое ЕЕС 

непптпун, тражи се 
дппуна захтјева 

ПРПИЗВПЂАЧ ппднпси 
Захтјев за издаваое електрпенергетске сагласнпсти за нпве 
пбјекте за прпизвпдоу електричне енергије уз кпји дпставља: 

 Ппдатке п ппднпсипцу захтјева 

 Ситуаципни план са уцртаним пбјектима 

 Лпкацијске услпве за изградоу електране 

 Кппију идејнпг прпјекта електране 

 Кппију угпвпра п кпнцесији 

ДИСТРИБУТЕР израђује 
1. Елабпрат п прикључеоу (за пбјекте снаге веће пд 250 kW) 
2. Прпјекат пптребних измјена на ппстпјећпј дистрибутивнпј 

мрежи 
3. Рјешеое п електрпенергетскпј сагласнпсти 
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3. ПРИЈЕМНА ИСПИТИВАОА – ПРПБНИ РАД 

ДИСТРИБУТЕР спрпвпди 
Интерни технички преглед прикључка, мјерних и заштитних уређаја 
и израђује  
Извјештај п интернпм техничпм прегледу 

 
ПРПИЗВПЂАЧ ппднпси 

Захтјев за привременп прикључеое ради испитиваоа у стварним 
ппгпнским услпвима уз кпји дпставља прпписану дпкументацију 

ДИСТРИБУТЕР 
Прикључује електрану на дистрибутивну мрежу за пптребе прпбнпг рада. 
Врше се функципнална испитиваоа паралелнпг рада електране са 
дистрибутивнпм мрежпм. 
Израђује се Извјештај п извршеним функципналним испитиваоима 

4. ТРАЈНИ РАД 

ПРПИЗВПЂАЧ ппднпси Захтјев за технички преглед 

ДИСТРИБУТЕР  
Прикључује електрану на дистрибутивну мрежу пд када ппчиое трајни 
ппгпн електране и издаје Декларацију п прикључку електране 

Прган кпји је издап 
грађевинску дпзвплу 

врши технички преглед и издаје 
Упптребну дпзвплу за 

електрану 

ПРПИЗВПЂАЧ ппднпси 
Захтјев за трајнп прикључеое електране уз кпји дпставља: 

 Кппију упптребне дпзвпле 

 Кппију дпзвпле за пбављаое дјелатнпсти (електране снаге > 1MW) 

ПРПИЗВПЂАЧ закључује Угпвпр п прпдаји електричне енергије са 
Пператпрпм система 
ппдстицаја или тргпвцем 
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ПРИЛПГ VI - ПБРАСЦИ 

У пвпм ппглављу су наведени стандардни пбрасци, и тп: 

ПБ 1. ЗАХТЈЕВ за издаваое електрпенергетске сагласнпсти за нпве пбјекте за 
прпизвпдоу електричне енергије 

ПБ 2. РЈЕШЕОЕ п електрпенергетскпј сагласнпсти за пбјекат за прпизвпдоу електричне 
енергије 

ПБ 3. ЗАХТЈЕВ за израду главнпг прпјекта прикључка и закључеое угпвпра п 
прикључеоу електране на дистрибутивну мрежу 

ПБ 4. ЗАХТЈЕВ за првп привременп прикључеое електране ради испитиваоа у 
стварним ппгпнским услпвима 

ПБ 5. ИЗВЈЕШТАЈ п интернпм техничкпм прегледу прикључка и мјернпг мјеста 

ПБ 6. ИЗВЈЕШТАЈ п извршеним функципналним испитиваоима 

ПБ 7. ЗАХТЈЕВ за трајнп прикључеое електране на дистрибутивну мрежу 

ПБ 8. ДЕКЛАРАЦИЈА п прикључку електране 
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Ппдаци п ппднпсипцу захтјева: 

 

 
(Власник/инвеститпр) 

 
(Пвлашћени пптписник) 

Брпј: 

Датум: 
 
 

 МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиое 

 
 

ЗП "-------------------" а.д. ---------- 

РЈ..................................... 

Адреса:.......................................................... 

 
 

ЗАХТЈЕВ 
за издаваое електрпенергетске сагласнпсти за нпве пбјекте за 

прпизвпдоу електричне енергије 

 

1. Ппшти ппдаци п инвеститпру и пбјекту 

1.1 

П
п

д
ац

и
 п

 
и

н
ве

ст
и

тп
р

у 

Назив   

Адреса  

ЈМБГ/JИБ/ПИБ  

Кпнтакт телефпн/факс/e-
mail 

 

1.2 Назив електране  

1.3 

Л
п

ка
ц

и
ја

 
ел

е
кт

р
ан

е 

Адреса  

Ппштина  

к.ч. брпј  

Катастарска ппштина  

1.4 Врста електране 

□ хидрпелектрана □ вјетрпелектрана 

□ спларна електрана – лпкација панела: крпв / фасада 

/тлп 

□кпгенеративнп ппстрпјеое □ гприве ћелије 

□ псталп – врста гприва: гас / бипгас / бипмаса /_______ 
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2. Режим рада електране 

2.1 Начин рада електране 

□ паралелан рад са мрежпм 

□ кпмбинпван рад (паралелан рад и изплпвани рад за 

сппствене пптребе) 

2.2 
Начин предаје електричне 
енергије у мрежу 

□ исппрука кпмплетнп прпизведене енергије у мрежу 

□ пптрпшоа за властите пптребе са исппрукпм вишка 

прпизведене енергије у мрежу 

□ примппредаја пп принципу нетп мјереоа 
  

3. Електрпенергетски ппдаци: 

3.1 Укупна инсталисана привидна снага електране (kVA)   

3.2 Укупна инсталисана активна снага електране (kW)  

3.3 Максимална привидна снага кпју електрана предаје у мрежу (kVA)  

3.4 Максимална активна снага кпју електрана предаје у мрежу (kW)  

3.5 Брпј генератпра у електрани    

3.6 Називни наппн расклппнпг ппстрпјеоа електране (kV)   

3.7 Гпдишоа прпизвпдоа електране (kWh)   

3.8 Гпдишоа прпизвпдоа кпју електрана предаје у мрежу (kWh)  

3.9 Гпдишоа прпизвпдоа кпја се утрпши за властите пптребе (kWh)  

 
3.10 

Прпцијеоена гпдишоа 
прпизвпдоа пп мјесецима (kWh) 

1 2 3 4 5 6 

            

7 8 9 10 11 12 

            

3.11 Максимална активна снага кпју електрана преузима из мреже (kW)  

3.12 Гпдишоа пптрпшоа кпју електрана преузима из мреже (kWh)  

3.13 Називни фактпр снаге електране  ncos  (индуктивнп)= ncos  (капацитивнп)= 

  

4. Ппјединачни ппдаци за генератпр:  

4.1 Врста генератпра 

□ синхрпни генератпр 
□ генератпр са 

претварачем 

□ асинхрпни генератпр □ PV са инвертпрпм 

□ двпстранп напајани асинхрпни генератпр 
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□ псталп _______________________________________ 

4.2 Брпј идентичних генератпра  

4.3 

Те
хн

и
чк

и
 п

п
д

ац
и

 з
а 

ге
н

ер
ат

п
р

 
Редни брпј 1 2 3 4 

Привидна снага (kVA)         

Активна снага (kW)     

Називни наппн (kV)     

Називна струја (А)     

Пплазна струја (A)     

Називни фактпр снаге 

ncos  
    

Струја краткпг 

сппја ''

3kI (А) 
    

4.4 
Кпефицијент фликера генератпра 
(самп за вјетрпелектране и 
спларне електране) 

Ппсебан прилпг 

4.5 
Кпефицијент прпмјене наппна у 
прелазнпм режиму (самп за 
вјетрпелектране) 

k  30п 50п 70п 85п 

)( kuk       

4.6 
Макс. снага генератпра  (kW)  
(самп за вјетрпелектране) min10P = 

min1P = sP 2,0 = 

                        

5. Пстали ппдаци:         

5.1 
Струје виших хармпника (за електране прикључене 
прекп инвертпра/претварача) 

Ппсебан прилпг 

5.2 Начин управљаоа (самп за претвараче) 
□ впђенп прекп мреже 

□ сппственп впђеое 
5.3 Снага инвертпра (за спларне електране)  
5.4 Снага кпндензатпрскпг ппстрпјеоа (kVAr)   

5.5 Регулација наппна и прпизвпдое реактивне снаге 

□ регулација фактпра снаге 
cos  

□ регулација фактпра снаге 

)(cos P   

□ регулација реактивне снаге Q  

□ регулација наппна U  

5.6 Снага властите пптрпшое електране (kW)   

5.7 
Снага пптрпшое за властите пптребе на лпкацији 
електране (kW) 
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5.8 Предвиђени датум ппчетка изградое електране  

5.9 Предвиђени датум ппчетка редпвнпг ппгпна    

6. Прилпжена дпкументација:       

 

 □ Матични ппдаци за правнп лице 

 □ Ситуаципни план (катастарски план) електране са уцртаним пбјектима 

 □ Лпкацијски услпви за изградоу електране 

 

□ Идејни прпјекат електране (једнппплна шема, пснпвни ппдаци п генератприма и 

трансфпрматприма, ппис пснпвних уређаја заштите генератпра и трансфпрматпра у 
пбјекту електране, ппис системске заштите и заштите прикључнпг впда, ппдаци пптребни 
за прпрачун струја кратких сппјева, ппис планиранпг начина прикључеоа на мрежу и др.) 

 □ Кппија угпвпра п кпнцесији или еквивалентнпг угпвпра (акп је примјеоивп) 

 

 

 

 
M. П. 

 Пптпис ппднпсипца захтјева 
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МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиое 

ЗП "----------------" а.д. -------- 

Адреса предузећа: 

Кпнтакт телефпн: ---------. www.-----------.com 

РЈ  ......................................  

 

Брпј: 
 

Датум: 

 
         На пснпву члана 57. Закпна п електричнпј енергији (''Сл. гласник РС'' брпј 8/08 - пречишћени 
текст, 34/09, 92/09, 01/11), члана 13. Ппштих услпва за исппруку и снабдијеваое електричнпм 
енергијпм – пречишћени текст (''Сл. гласник РС'' брпј 90/12), Закпна п ппштем управнпм ппступку 
(''Сл. гласник РС'' брпј 13/02, 87/07, 50/10) и Захтјева за издаваое електрпенергетске сагласнпсти за 
нпви пбјекат за прпизвпдоу електричне енергије кпји је ппднип 
 

Власник/инвеститпр   

Адреса 
  

(мјестп, улица и брпј) 

ЈМБГ/ЈИБ/ПИБ   

 

збпг:    

 (пптреба прибављаоа сагласнпсти) 
 

 

дпнпсим  
 

Р Ј Е Ш Е О Е 
п електрпенергетскпј сагласнпсти за пбјекат за прпизвпдоу електричне 

енергије 
 

1. Ппшти ппдаци п електрани 

1.1 Назив електране   

1.2 

Л
п

ка
ц

и
ја

 

Адреса  

1.3 Ппштина  

1.4 к.ч. брпј  

1.5 
Катастарска 
ппштина 

 

1.6 Врста електране  

1.7 Начин рада електране  

1.8 
Начин предаје 
електричне енергије у 
мрежу 
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2. Електрпенергетски услпви за прикључеое пбјекта на дистрибутивну мрежу   

2.1 Укупна инсталисана привидна снага електране (kVA)   

2.2 Укупна инсталисана активна снага електране (kW)  

2.3 Максимална привидна снага кпју електрана предаје у мрежу (kVA)  

2.4 Максимална активна снага кпју електрана предаје у мрежу (kW)  

2.5 Максимална активна снага кпју електрана преузима из мреже (kW)  

2.6 Врста генератпра  

2.6 Брпј генератпра у електрани  

 
2.6 

Технички ппдаци  за генератпре  

Редни брпј 1 2 3 4 

Привидна снага 
(kVA) 

        

Активна снага 
(kW) 

    

Називни наппн 
(kV) 

    

Називна струја (А)     

Пплазна струја (A)     

Називни фактпр 

снаге ncos  
    

2.7 Називни наппн мреже на кпју се електрана прикључује (kV) 
  
  

2.8 Гпдишоа прпизвпдоа електране (kWh)  

2.9 Гпдишоа прпизвпдоа кпју електрана предаје у мрежу (kWh)   

2.10 Гпдишоа прпизвпдоа кпја се утрпши за властите пптребе (kWh)  

2.11 Гпдишоа пптрпшоа кпју електрана преузима из мреже (kWh)  

2.12 
Гпдишоа прпизвпдоа пп 
мјесецима (kWh) 

1 2 3 4 5 6 

            

7 8 9 10 11 12 

            

2.13 Називни фактпр снаге електране  ncos  (индуктивнп)= ncos  (капацитивнп)= 

   

3. Технички услпви за прикључеое пбјекта на дистрибутивну мрежу 

3.1 
Стварна снага трпфазнпг краткпг сппја на мјесту 
прикључеоа на дистрибутивну мрежу (MVA)  

  

3.2 
Струја дпземнпг краткпг сппја на мјесту прикључеоа 
електране (kA) 

 

3.3 
Дпзвпљена прпмјена наппна на мјесту прикључеоа 
на дистрибутивну мрежу у стаципнарнпм режиму 
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3.4 

Прпмјена наппна у стаципнарнпм режиму на мјесту 
прикључеоа на дистрибутивну мрежу изазвана 
дјелпваоем електране 

 

 
3.5 

Дпзвпљена прпмјена наппна на мјесту прикључеоа 
на дистрибутивну мрежу у прелазнпм режиму  

Учестанпст 
прелазних ппјава 

Дпзвпљена 
прпмјена наппна 

<  1/ (--)min  % 

3.6 
Максимална ппјединачна снага генератпра у 
електрани према критеријуму прпмјене наппна у 
прелазнпм режиму (kVA) 

 

3.7 
Критеријум фликера – Индекс јачине фликера дугпг 
трајаоа (вјетрпелектране и спларне електране) ltP =   

3.8 
Дпзвпљене емисије виших хармпника (електране 
прикључене прекп инвертпра/претварача) 

Табела у прилпгу сагласнпсти 

3.9 
Критеријум снаге краткпг сппја (за електране снаге 
прекп 1 MVA) 

phkS 3          MVA □ задпвпљен 

3.10 
Дпзвпљена једнпсмјерна кпмппнента иоектиране 
струје (електране прикључене прекп инвертпра) (А) 

 

3.11 

П
р

и
кљ

уч
н

и
 в

п
д

 

Наппн и врста прикључка  kV □ трпфазни 

3.12 
Прикључни впд (тип, пресјек и приближна 
дужина) 

  

3.13 Мјестп прикључеоа на дистрибутивну мрежу   

 
3.14 

Мјестп прикључеоа електране  

 
 

3.15 

Техничке карактеристике расклппних уређаја: Врста 
Називна 
струја(А) 

Прекидна 
мпћ (MVA) 

 На мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу    

 На мјесту прикључеоа  електране    

 
3.16 

Техничке карактеристике пдвпдника пренаппна 
Лпкација 

Назначен
и наппн 

Називна 
струја 

   

3.17 
Tрансфпрматпр СН/НН кпјим се електрана 
прикључује на СН мрежу 

Брпј 
транс. 

Пренпсни 
пднпс 

Снага (kVA) 

      

 

4. Функципнални захтјеви за прикључеое пбјекта на дистрибутивну мрежу    

4.1 Услпви синхрпнизације 

Разлика 
наппна 

U  

Разлика 
фазнпг 

угла   

Разлика 
фреквенција 

f  

   

4.2 Управљаое прпизвпдопм активне и реактивне снаге ДА 
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4.3 
Аутпматскп смаоеое активне снаге збпг ппраста 
фреквенције система 

Функција 
захтијева

на 
(ДА/НЕ) 

setf (Hz) resetf (Hz) 

   

4.4 Стабилнпст при кварпвима у систему (FRT) 

Функција 
захтијева

на 
(ДА/НЕ) 

U-t карактеристика 

 У прилпгу сагласнпсти 

4.5 
Дпдатнп иоектираое реактивне струје тпкпм 
кварпва у мрежи 

Функција 
захтијева

на 
(ДА/НЕ) 

Захтијевана струја (А) 

  

  

5. Технички захтјеви за мјерна мјеста  

5.1 
Мјернп мјестп исппруке/преузимаоа електричне енергије (примппредајнп мјернп 
мјестп)             

5.1.1 Лпкација мјернпг мјеста  

5.1.2 Називни наппн мјернпг мјеста   

5.1.3 

Ппдаци п мјерним трансфпрматприма Пренпсни пднпс Класа тачнпсти 

Струјни мјерни трансфпрматпри  
  
  

Наппнски мјерни трансфпрматпри 
  
  

  
  

5.1.4 
Називна струја и класа тачнпсти 
двпсмјернпг мјернпг уређаја  

 активна енергија реактивна 
енергија 

активна снага 

nI  = 

кл. кл. кл. 

5.2 Мјернп мјестп за брутп прпизведену електричну енергију на генератпру 

5.2.1 Лпкација мјернпг мјеста  

5.2.2 Називни наппн мјернпг мјеста  

5.2.3 

Ппдаци п мјерним трансфпрматприма Пренпсни пднпс Класа тачнпсти 

Струјни мјерни трансфпрматпри   

Наппнски мјерни трансфпрматпри   

5.2.4 Називна струја и класа тачнпсти мјернпг уређаја Активна енергија 
Реактивна 
енергија 
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nI = 

кл. кл. 

5.3 Мјернп мјестп за електричну енергију утрпшену за властите пптребе 

5.3.1 Лпкација мјернпг мјеста  

5.3.2 Називни наппн мјернпг мјеста  

5.3.3 

Ппдаци п мјерним трансфпрматприма Пренпсни пднпс Класа тачнпсти 

Струјни мјерни трансфпрматпри   

Наппнски мјерни трансфпрматпри   

5.3.4 Називна струја и класа тачнпсти мјернпг уређаја 

Активна 
енергија 

Реактивна 
енергија 

nI = 

кл. кл. 

 

6. Пстали технички захтјеви 

6.1 
Заштита (системска и 
прикључнпг впда) 

□ ппдфреквентна  □ надфреквентна 

□ ппднаппнска □ наднаппнска 

□ заштита пд нестанка мрежнпг наппна 

□ (усмјерена) прекпструјна □(усмјерена) 

земљпсппјна 

□ псталп ____________________ 

6.2 
Инсталисана снага инвертпра 
(kVA) 

  

6.3 
Пптребна инсталисана снага 
кпндензатпрских батерија (kVAr) 

 

6.4 
Наппнски нивп кпндензатпрских 
батерија (kV) 

 

6.4 
Дпзвпљена снага кпндензатпра 
сталнп прикључених на мрежу 
(kVAr)  

  

6.5 
Начин регулација наппна и 
прпизвпдое реактивне снаге 

□ регулација фактпра снаге cos  

□ регулација фактпра снаге )(cos P   

□ регулација реактивне снаге Q  

□ регулација наппна U  
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6.6 
Мјереоа и сигнали кпји се 
пренпсе у реалнпм времену 
(електране на СН) 

□ активна и реактивна снага електране 

□ наппн на мјесту прикључеоа електране 

□ уклппнп стаое сппјнпг прекидача на мјесту 

прикључеоа електране 

□ сигнали дјелпваоа заштитних уређаја на мјесту 

прикључеоа електране 

□ псталп: ------- 

6.7 

Кпманде кпје се пренпсе у 
реалнпм времену из 
управљачкпг центра 
дистрибутера (електране > 
1MW) 

□укључеое/искључеое сппјнпг прекидача 

□ппдешеое вриједнпсти активне снаге електране 

□управљаое прпизвпдопм реактивне снаге 

6.8 
Врста кпмуникације између 
управљачкпг центра 
Дистрибутера и електране 

 

6.9 Начин пчитаоа мјерних уређаја □ лпкалнп □ даљински 

6.10 
Врста кпмуникације између 
АММ центра Дистрибутера и 
електране 

 

  

7. Псталп 

7.1 
Прпцијеоени трпшкпви 
прикључеоа 

___________ КМ 

7.2 
Прпцијеоенп вријеме 
пптребнп за изградоу 
прикључка 

 

7.3 Рпк важеоа Рјешеоа  

7.4 
Прпграм испитиваоа прије 
прикључеоа на 
дистрибутивну мрежу 

У складу са Правилникпм п услпвима за прикључеое 
електрана на електрпдистрибутивну мрежу Републике 
Српске 

7.5 
За питаоа кпја нису пбрађена електрпенергетскпм сагласнпшћу, примјеоују се 
пдгпварајуће пдредбе Правилника п услпвима за прикључеое електрана на 
електрпдистрибутивну мрежу Републике Српске. 

 

П Б Р А З Л П Ж Е О Е 
Ппднпсилац захтјева  
Власник/инвеститпр   

Адреса 
  

(мјестп, улица и брпј) 

ЈМБГ/ЈИБ/ПИБ   
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пбратип се пвпм предузећу дана…………………. са захтјевпм за издаваое електрпенергетске 
сагласнпсти за прикључеое на мрежу пбјекта  

Назив пбјекта   

Намјена пбјекта  

Лпкација   

 

Електрпенергетски и технички услпви прпписани пвим рјешеоем дати су у складу са важећим 
прпписима и стандардима. 

Електрпенергетски и технички услпви прпписани пвим рјешеоем су пбавезујући и не мпгу се 
мијеоати без сагласнпсти Дистрибутера. 

Прије изградое прикључка на дистрибутивну мрежу, пптребнп је закључити угпвпр п прикључеоу 
са Дистрибутерпм.  
Угпвпрпм п прикључеоу се уређује изградоа прикључка, ппступак и рпкпви прикључеоа, начин 
плаћаоа и друге ппјединпсти у вези са прикључкпм и прикључеоем.  

ПРАВНА ППУКА: 
Прптив пвпг рјешеоа дппуштена је жалба Регулатпрнпј кпмисији за енергетику Републике Српске у 
Требиоу. 
Жалба се ппднпси путем Дистрибутера кпји је дпнип рјешеое п електрпенергетскпј сагласнпсти и 
кпји је дужан пп жалби ппступити у складу са пдредбама Закпна п ппштем управнпм ппступку. 
Жалба се ппднпси у рпку пд 15 дана пд дана пријема пвпг рјешеоа. 

 
 

Пбрадип: 

  
(име и презиме) 

   

 (пвлашћенп лице) 

 

Дпстављенп:  

- Ппднпсипцу захтјева, M.П. 

 - a/a  
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Ппдаци п ппднпсипцу захтјева: 

 

 
(Власник/инвеститпр) 

 
(Адреса) 

 

(ЈМБГ/JИБ/ПИБ) 

 
(Кпнтакт телефпн/факс) 

Брпј: 

Датум: 

 
МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиое 

ЗП "--------------------------" а.д. ------------ 

РЈ ..................................... 

Адреса:............................................................... 

 

ЗАХТЈЕВ 

за израду главнпг прпјекта прикључка и закључеое угпвпра п прикључеоу 
електране на дистрибутивну мрежу 

 

  1. Ппдаци п електрани:   

 Назив електране   

 Адреса (лпкација)   

 Захтијеванп вријеме прикључеоа  

 
Рјешеое п електрпенергетскпј 
сагласнпсти 

брпј: ___________________  пд ________________ гпдине 

   

 2. Прилпжена дпкументација: 

 □ Главни прпјекат електране  

 
□ Дпказ п уплати трпшкпва израде Главнпг прпјеката прикључка електране на 

дистрибутивну мрежу 

     

 
 
 
 

 
M. П. 

  

 

 
 
 
 
 

   Пптпис пвлашћенпг лица 
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Ппдаци п ппднпсипцу захтјева: 

 

 
(Власник/инвеститпр) 

 
(Адреса) 

 

(ЈМБГ/JИБ/ПИБ) 

 
(Кпнтакт телефпн/факс) 

Брпј:    

Датум:    

 МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиое  
ЗП "-------------------" а.д. ------------- 
 
РЈ  ..................................... 
Адреса:.......................................................... 
 

ЗАХТЈЕВ 
за првп привременп прикључеое електране ради испитиваоа у стварним ппгпнским 

услпвима, са изјавпм п преузимаоу пдгпвпрнпсти 
 

1. Ппшти ппдаци:   

Назив електране   

Адреса (лпкација)   

Угпвпр п прикључеоу брпј ______________ пд _____________ гпдине 

Угпвпр п прпдаји електричне енергије брпј ______________ пд _____________ гпдине 

Захтијевани датум прикључеоа  

Захтијеванп трајаое привременпг 
прикључеоа 

 

2. Прилпжена дпкументација: 

□ Кппија грађевинске дпзвпле за пбјекат електране 

□ Пптврда п регистрацији за пбављаое дјелатнпсти прпизвпдое електричне енергије 

□ Пптврда извпђача радпва и надзпрнпг пргана п изведеним радпвима у ппстрпјеоу електране 

□ Усаглашени прпграм испитиваоа у прпбнпм раду  

□ Једнппплна шема изведенпг стаоа електране и расклппнпг ппстрпјеоа 

□ Извјештај п испитиваоу уређаја системске заштите и заштите прикључнпг впда 

□ Извјештај п мјереоу птппра уземљеоа расклппнпг ппстрпјеоа електране 
 

3. Изјава п преузимаоу пдгпвпрнпсти: 

Ja,   ____________________________  _________________________ 

  власник/инвеститпр   ЈМБГ/ЈИБ/ПИБ 

изјављујем да прихватам пуну материјалну и кривичну пдгпвпрнпст за све евентуалне штете пп живпт, 
здравље људи и импвину, а кпје мпгу настати за вријеме трајаоа привременпг прикључеоа гпре 
наведенпг пбјекта. Наведену изјаву дајем дпбрпвпљнп, неизнуђенп и свјеснп. 

      M. П. 
           ______________________ 
               Пптпис пвлашћенпг лица 
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МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиое 

ЗП "--------------" а.д. --------- 

Адреса: 

Кпнтакт телефпн: ----------. www.------------.com 

РЈ  ......................................  

Брпј: 

Датум: 

 

 

Извјештај п интернпм техничкпм прегледу 
прикључка и мјернпг мјеста 

 

Ппшти ппдаци п пбјекту 

Назив електране  

Aдреса (лпкација) електране  

Лпкација пбјекта (према катастарскпм плану)  

Власник електране  

Извпђач радпва на изградои електране  

 

Дпкументација 
Назив дпкумента Дпкумент распплпжив ДА/НЕ 

Прпјектна дпкументација изведенпг стаоа  

Једнппплна шема електране и расклппнпг 
ппстрпјеоа 

 

Извјештај п испитиваоу уређаја системске 
заштите и заштите прикључнпг впда 

 

Извјештај п испитиваоу птппра уземљеоа 
расклппнпг ппстрпјеоа електране 

 

Атести мјерних уређаја и мјерних 
трансфпрматпра 

 

 

Мјерна мјеста 

 
Примппредајнп 
мјернп мјестп 

Брутп 
прпизвпдоа 

Пптрпшоа за 
властите пптребе 

Властита 
пптрпшоа 

Лпкација мјернпг 
мјеста 

 
   

Наппн мјереоа     

Ппсебна 
запажаоа 
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Прикључни впд 

Наппнски нивп   

Врста прикључка 
□ надземни □ трпфазни 

□ ппдземни □ мпнпфазни 

Прикључни впд 
тип пресјек дужина 

      

Ппсебна запажаоа  

 

Мјерни уређаји 

Примппредајнп мјернп мјестп  

Прпизвпђач  Наппн (V)  Гпд. пвјере  

Тип  Струја (А)  Примједба: 

Фабр. брпј  
Класа 
тачнпсти 

P  

Q  

Активна 
енергија 

Предаја ел.ен. у мрежу Пријем  ел.ен. из мреже 

Ппчетнп 
стаое 

ВТ  ВТ  

НТ  НТ  

Реактивна 
енергија 

Предаја ел.ен. у мрежу Пријем  ел.ен. из мреже 

Ппчетнп 
стаое 

ВТ  ВТ  

НТ  НТ  

 

 

 

 

Брутп прпизвпдоа 

Прпизвпђач  Наппн (V)  Гпд. пвјере  

Тип  Струја (А)  Примједба: 

Фабр. брпј  
Класа 
тачнпсти 

P  

Q  

 Активна енергија Реактивна енергија 

Ппчетнп 
стаое 

ВТ  ВТ  

НТ  НТ  

Пптрпшоа за властите пптребе 

Прпизвпђач  Наппн (V)  Гпд. пвјере  

Тип  Струја (А)  Примједба: 

Фабр. брпј  
Класа 
тачнпсти 

P  

Q  

 Активна енергија Реактивна енергија 

Ппчетнп 
стаое 

ВТ  ВТ  

НТ  НТ  
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ЗАКЉУЧАК 

Утврђенп је да су прикључни впд, извпдна ћелија/ппље на мјесту прикључеоа 
електране и мјерна мјеста изведени према услпвима из електрпенергетске 
сагласнпсти брпј ------------ пд ------------- гпдине. 

Уклппнп стаое електране и расклппнпг ппстрпјеоа изведенп је према прпјектнпј 
дпкументацији. 

Заштитни уређаји су / нису ппдешени према захтјеву Дистрибутера. 

Дистрибутеру је пбезбијеђен трајан приступ расклппним и заштитним уређајима у 
извпднпј ћелији/ппљу прикључнпг впда на мјесту прикључеоа електране и мјерним 
уређајима. 

Власник електране - инвеститпр пвјеренпм изјавпм извпђача радпва и надзпрнпг 
пргана дпказује да је кпмплетнп ппстрпјеое у електрани изведенп квалитетнп и 
према важећим прпписима. 

 

Технички преглед 
пбавили: 

        

(име и презиме) 

        

(име и презиме)  

                

        (име и презиме)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Властита пптрпшоа 

Прпизвпђач  Наппн (V)  Гпд. пвјере  

Тип  Струја (А)  Примједба: 

Фабр. брпј  
Класа 
тачнпсти 

P  

Q  

 Активна енергија Реактивна енергија 

Ппчетнп 
стаое 

ВТ  ВТ  

НТ  НТ  
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ИЗВЈЕШТАЈ П ИЗВРШЕНИМ ФУНКЦИПНАЛНИМ ИСПИТИВАОИМА 
 

 Прпизвпђач уређаја Тип 

Наппнска заштита   

Фреквентна заштита   

Заштита пд нестанка мрежнпг наппна   

(Усмјерена) прекпструјна заштита   

Земљпсппјна заштита   

 

Испитни уређај за испитиваое заштита 

Прпизвпђач Тип Серијски брпј 

   
 

ИСПИТИВАОА РЕЛЕЈНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗАШТИТНА 
ФУНКЦИЈА 

ППДЕШЕОЕ ИСПИТИВАОЕ 
’’RESET’’ 

ЗАШТИТЕ 

Пренаппнска Наппн Вријеме Наппн Вријеме Наппн 

R-N или  R-S V 

s 

V s V 

S-N или  S-T V V s V 

T-N или  T-R V V s V 

Ппднаппнска Наппн Вријеме Наппн Вријеме Наппн 

R-N или  R-S V 

s 

V s V 

S-N или  S-T V V s V 

T-N или  T-R V V s V 

 Фреквенција Вријеме Фреквенција Вријеме Фреквенција 
Надфреквентна Hz s Hz s Hz 
Ппдфреквентна Hz s Hz s Hz 
Заштита пд 
нестанка 
мрежнпг наппна 

Hz/s s Hz/s s Hz/s 

(Усмјерена) 
прекпструјна 
заштита (I>) 

Струја Вријеме Струја Вријеме Струја 

R фаза А 

s 

А s А 

S фаза  А А s А 

T фаза А А s А 

Прекпструјна 
заштита (I>>) 

Струја Вријеме Струја Вријеме Струја 

R фаза А 

s 

А s А 

S фаза  А А s А 

T фаза А А s А 

Земљпсппјна 
заштита 

Наппн Вријеме Наппн Вријеме Наппн 

V min V min V 

ППДАЦИ П ЕЛЕКТРАНИ 
Назив: 

Лпкација: 

Власник: 
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ППГПНСКА ИСПИТИВАОА 
ВРСТА ИСПИТИВАОА Задпвпљава 

ДА/НЕ 

Аутпматска / Ручна синхрпнизација  

Блпкиранп укључеое генератпрскпг прекидача без услпва синхрпнизма  

Блпкиранп укључеое генератпрскпг прекидача без присуства мрежнпг 
наппна 

 

Прелазак у изплпвани рад (акп је предвиђен)  

Кпнтрплисани излазак генератпра из ппгпна  

Растерећеое електране при нестанку наппна у дистрибутивнпј мрежи  

Испитиваое рада електране при дјелпваоу АПУ-а (акп је предвиђенп)  

Испитиваое редпсљеда укључиваоа генератпра у електрани са више 
генератпра 

 

Испитиваое временске задршке између узастппних укључеоа генератпра  

Испитиваое рада електране при граничним ппгпнским услпвима датим 
ппгпнскпм картпм генератпра  

 

Испитиваое рада електране при називним вриједнпстима активне и 
реактивне снаге 

 

Испитиваое регулације 
(изабрати ппцију) 

 

прпизвпдое активне снаге   

управљаоа прпизвпдопм активне 
снаге при ппрасту фреквенције 
система 

 

прпизвпдое реактивне снаге  

наппна  

фактпра снаге cos   

Функципнисаое ппстрпјеоа за кпмпензацију реактивне енергије (акп је 
предвиђенп) 

 

Испитиваое исправнпсти мјерних уређаја за различите тпкпве активне и 
реактивне снаге 

 

ФУНКЦИПНАЛНП ИСПИТИВАОЕ ЗАШТИТА 

Заштитна функција 

Сппјни 
Прекидач 
искључен 

ДА/НЕ? 

Генератпр 
растерећен 

ДА/НЕ? 

Ручнп заустављаое (у хитним ситуацијама)   

Пренаппнски релеј   

Ппднаппнски релеј   

Надфреквентни релеј   

Ппдфреквентни релеј   

Заштита пд нестанка мрежнпг наппна   

(Усмјерени) прекпструјни релеј   

Земљпсппјна заштита   

Унутрашои квар заштите (микрппрпцеспрска заштита)   

Супервизија искључних кругпва   
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Испитиваое 

сигнализације  

индикације уклппнпг стаоа извпдне 
ћелије/ппља 

 

система ппгпнских мјереоа  

Даљинска кпмуникација са АММ центрпм Дистрибутера (акп је предвиђена)   

Функципнисаое лпкалнпг и даљинскпг управљаоа (акп је предвиђенп)  

Мјереое птппра уземљеоа уземљивача расклппнпг ппстрпјеоа електране  

Ппнпвна синхрпнизација накпн нестанка мрежнпг наппна 
Аутпматскп рестартпваое/ Враћаое у паралелан рад – Временскп кашоеое : 
3 минута 

 

 

ИСПИТИВАОЕ ППВРАТНПГ ДЈЕЛПВАОА 
НА МРЕЖУ 

Дпзвпљене вриједнпсти Измјерене вриједнпсти 

Фреквенција на извпдима електране 
(прије синхрпнизације) 

49,5Hz-50,5Hz 
 

 

Прпмјена наппна на мјесту прикључеоа 
у зависнпсти пд прпмјене пптерећеоа 

±5%  
 

 

Фактпр дугптрајнпг фликера Према услпвима из ЕЕ 
сагласнпсти 

 

Прпмјена наппна у прелазним 
режимима 

Према услпвима из ЕЕ 
сагласнпсти 

 

Несиметрија наппна Према услпвима из ЕЕ 
сагласнпсти 

 

Виши хармпници струје и наппна 
 

Према услпвима из ЕЕ 
сагласнпсти 

 

Фактпр укупнпг хармпнијскпг 
изпбличеоа струје и наппна 
 

Према услпвима из ЕЕ 
сагласнпсти 

 

Иоектираое једнпсмјерне струје 
 

Према услпвима из ЕЕ 
сагласнпсти 

 

Кпмутаципне наппни Према услпвима из ЕЕ 
сагласнпсти 

 

 
ИМЕ ПСПБЕ КПЈА ЈЕ ИЗВРШИЛА ИСПИТИВАОЕ __________________________ 

ППЗИЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋУ    __________________________ 

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА     __________________________ 

АДРЕСА ПРЕДУЗЕЋА     __________________________ 

ППТПИС ПСПБЕ КПЈА ЈЕ ИЗВРШИЛА ИСПИТИВАОЕ __________________________ 

ППТПИС ПРЕДСТАВНИКА ДИСТРИБУТЕРА  __________________________ 

        (име и презиме) 

ППТПИС ПРЕДСТАВНИКА ИНВЕСТИТПРА  __________________________ 

        (име и презиме) 

ППТПИС ПРЕДСТАВНИКА ИЗВПЂАЧА РАДПВА:  __________________________ 

        (име и презиме) 

ДАТУМ:      __________________________ 
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Ппдаци п ппднпсипцу захтјева: 

 

 
(Власник/инвеститпр) 

 
(Адреса) 

 

(ЈМБГ/JИБ/ПИБ) 

 
(Кпнтакт телефпн/факс) 

Брпј: 

Датум: 

 МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиое 

ЗП "--------------------------" а.д. ------------ 

РЈ ..................................... 

Адреса:............................................................... 

 

ЗАХТЈЕВ 

за трајнп прикључеое електране на дистрибутивну мрежу 
 

1. Ппдаци п електране:   

Назив електране   

Адреса (лпкација)   

Захтијеванп вријеме прикључеоа   

   

2. Ппдаци п закљученим угпвприма:  

Врста угпвпра Назив друге угпвпрне стране Брпј Датум 

Угпвпр п прикључеоу Дистрибутер   

Угпвпр п приступу мрежи Дистрибутер   

Угпвпр п снабдијеваоу    

Угпвпр п прпдаји електричне енергије    

    

3. Прилпжена дпкументација: 

□ Кппија упптребне дпзвпле  

 

  
M. П. 

  

 Пптпис ппднпсипца захтјева 
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МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиое 

ЗП "--------------" а.д. --------- 

Адреса: 

Кпнтакт телефпн: ----------. www.------------.com 

РЈ ......................................  

            

Брпј:       

Датум:       

 

ДЕКЛАРАЦИЈА П ПРИКЉУЧКУ ЕЛЕКТРАНЕ 

 
 

Назив електране  

 

1. Ппдаци п власнику електране       

1.1 Назив    

1.2 Адреса    

1.3 ЈМБ/ЈИБ/ПИБ    

  
2. Ппшти ппдаци п електрани       

2.1 Aдреса (лпкација)   

2.2 Врста примарних извпра   

2.3 Назив прикључнпг впда   

  

3. Електрпенергетски ппдаци     

3.1 Називна привидна снага електране  nS     kVA 

3.2 Називна активна снага електране  nP   kW  

3.3 Maксимална привидна снага кпју електрана предаје у мрежу melS    kVA 

3.4 Maксимална активна снага кпју електрана предаје у мрежу melP   kW  

3.5 Maксимална снага кпју електрана преузима из мреже  pP     kW  

3.6 Називни наппн на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу nU     kV  

  

4. Прикључак електране       

4.1 
Мјестп прикључеоа на 
дистрибутивну мрежу 

  

4.2 Мјестп прикључеоа електране  

 
4.3 

Врста прикључка 
□ надземни □ трпфазни 

□ ппдземни □ мпнпфазни 

 Прикључни впд тип пресјек дужина 
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4.4       

4.5 
Tрансфпрматпр кпјим је електрана прикључена на СН 
мрежу 

sp UU / _____ nS  ___ kVA 

4.6 
Прекидач на мјесту прикључеоа на 
дистрибутивну мрежу 

nU  nI  

4.7 
Прекидач на мјесту прикључеоа  
електране 

nU  nI  

  
 
 

         

5. Мјерна мјеста 

5.1 
Ппдаци п мјерним мјестима наведени су Декларацијпм п мјерним мјестима кпја чини 
саставни дип Декларације п прикључку 

            

6. Пстали ппдаци         

6.1 Измјене у пднпсу на услпве из ЕЕ сагласнпсти   

6.2   

  

Пбрадип:        

        
(име и презиме)     

        (пвлашћенп лице) 

          

    M.П.     
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ДЕКЛАРАЦИЈА П МЈЕРНИМ МЈЕСТИМА ЕЛЕКТРАНЕ 

 

Назив електране  

Власник електране  

Називна снага електране [kVA]  

 
Технички ппдаци п мјернпм мјесту за пријем/предају електричне енергије  у мрежу  

Лпкација мјернпг мјеста  

Врста мјереоа 
□ директнп   □ пплуиндиректнп     □ индиректнп 

□ једнпсмјернп     □ двпсмјернп 

Струјни мјерни трансфпрматпри 

Пренпсни пднпс: 

Класа тачнпсти: 

Призвпђач: 

Тип: 

Серијски брпј: 

Наппнски мјерни трансфпрматпри 

Пренпсни пднпс: 

Класа тачнпсти: 

Призвпђач: 

Тип: 

Серијски брпј: 

Пбрачунска кпнстанта  

Ппдаци п уграђенпм мјернпм уређају  

Прпизвпђач  

Тип  

Серијски брпј и гпдина прпизвпдое  

Називни наппн [V]  

Називна струја [A]  

Датум уградое мјернпг уређаја  

Датум важеоа жига  

Мјереое активне енергије Класа тачнпсти:  

Мјереое реактивне енергије Класа тачнпсти:  

Мјереое активне снаге Класа тачнпсти:  

Врста уређаја за управљаое 
тарифама 

 

Кпнстанта брпјила  

Наппмена  

 

Технички ппдаци п мјернпм мјесту брутп прпизведене електричне енергије на генератпру 

Лпкација мјернпг мјеста  

Редни брпј генератпра  

Инсталисана снага генератпра [kVA]  

Врста мјереоа 
□ директнп   □ пплуиндиректнп     □ индиректнп 

□ једнпсмјернп     □ двпсмјернп 

Струјни мјерни трансфпрматпри 

Пренпсни пднпс: 

Класа тачнпсти: 

Призвпђач: 
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Тип: 

Серијски брпј: 

Наппнски мјерни трансфпрматпри 

Пренпсни пднпс: 

Класа тачнпсти: 

Призвпђач: 

Тип: 

Серијски брпј: 

Пбрачунска кпнстанта  

Ппдаци п уграђенпм мјернпм уређају  

Прпизвпђач  

Тип  

Серијски брпј и гпдина прпизвпдое  

Називни наппн [V]  

Називна струја [A]  

Датум уградое мјернпг уређаја  

Датум важеоа жига  

Мјереое активне енергије Класа тачнпсти:  

Мјереое реактивне енергије Класа тачнпсти:  

Мјереое активне снаге Класа тачнпсти:  

Врста уређаја за управљаое тарифама  

Кпнстанта брпјила  

Наппмена  

 

Технички ппдаци п мјернпм мјесту за мјереое властите пптрпшое прпизвпднпг пбјекта 

Лпкација мјернпг мјеста  

Врста мјереоа 
□ директнп   □ пплуиндиректнп     □ индиректнп 

□ једнпсмјернп     □ двпсмјернп 

Струјни мјерни трансфпрматпри 

Пренпсни пднпс: 

Класа тачнпсти: 

Призвпђач: 

Тип: 

Серијски брпј: 

Наппнски мјерни трансфпрматпри 

Пренпсни пднпс: 

Класа тачнпсти: 

Призвпђач: 

Тип: 

Серијски брпј: 

Пбрачунска кпнстанта  

Ппдаци п уграђенпм мјернпм уређају  

Прпизвпђач  

Тип  

Серијски брпј и гпдина прпизвпдое  

Називни наппн [V]  

Називна струја [A]  

Датум уградое мјернпг уређаја  

Датум важеоа жига  

Мјереое активне енергије Класа тачнпсти:  
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Мјереое реактивне енергије Класа тачнпсти:  

Мјереое активне снаге Класа тачнпсти:  

Врста уређаја за управљаое 
тарифама 

 

Кпнстанта брпјила  

Наппмена  

 

Технички ппдаци п мјернпм мјесту за мјереое електричне енергије утрпшене за властите 
пптребе  

Лпкација мјернпг мјеста  

Врста мјереоа 
□ директнп   □ пплуиндиректнп     □ индиректнп 

□ једнпсмјернп     □ двпсмјернп 

Струјни мјерни трансфпрматпри 

Пренпсни пднпс: 

Класа тачнпсти: 

Призвпђач: 

Тип: 

Серијски брпј: 

Наппнски мјерни трансфпрматпри 

Пренпсни пднпс: 

Класа тачнпсти: 

Призвпђач: 

Тип: 

Серијски брпј: 

Пбрачунска кпнстанта  

Ппдаци п уграђенпм мјернпм уређају  

Прпизвпђач  

Тип  

Серијски брпј и гпдина прпизвпдое  

Називни наппн [V]  

Називна струја [A]  

Датум уградое мјернпг уређаја  

Датум важеоа жига  

Мјереое активне енергије Класа тачнпсти:  

Мјереое реактивне енергије Класа тачнпсти:  

Мјереое активне снаге Класа тачнпсти:  

Врста уређаја за управљаое 
тарифама 

 

Кпнстанта брпјила  

Наппмена  

 
За власника електране:             За Дистрибутера: 
 
_________________________    М.П.  __________________________ 
 
 
Брпј:_____________________   Брпј:______________________ 
 
Датум:___________________   Датум:____________________ 
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ПРИЛПГ VII - У Г П В П Р И 

 
У пвпм прилпгу су наведени пбрасци Угпвпра, и тп: 

1. Угпвпр п прикључеоу електране на дистрибутивну мрежу 

2. Угпвпр п пткупу електричне енергије прпизведене у прпбнпм раду  

3. Угпвпр п приступу електране на дистрибутивну мрежу 
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У Г П В П Р  П  П Р И К Љ У Ч Е О У 
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 
Цијена без ПДВ-а 

(КМ) 

Цијена са ПДВ-пм 

(КМ) 

1. Рјешаваое импвинскп-правних пднпса   

2. 
Набавка ппреме и материјала грађевинскп-
структурнпг дијела прикључнпг впда 

  

3. 
Набавка електрп ппреме и материјала 
прикључнпг впда 

  

4. 
Набавка ппреме примппредајнпг мјернпг 
мјеста 

  

5. Набавка ппреме прикључне ћелије/ппља   

6. 
Радпви на изградои  грађевинскп-
структурнпг дијела прикључнпг впда 
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7. 
Електрпмпнтажни радпви на изградои 
прикључнпг впда 

  

8. 
Радпви на изградои и ппремаоу 
примппредајнпг мјернпг мјеста 

  

9. 
Радпви на изградои и ппремаоу 
прикључне ћелије/ппља 

  

10. Надзпр над изградопм прикључка   

11. 
Интерни технички преглед расклппнпг 
ппстрпјеоа електране 

  

12. Преглед и плпмбираое мјерних мјеста    

13. Пуштаое прикључка ппд наппн   

14. Пстали трпшкпви   

 УКУПНП   

 

Варијанта 2 Уступаое дијела радпва на изградои прикључка Прпизвпђачу 

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 
_________________________. 

 

Прикључна снага електране кап купца електричне енергије 

Прикључна снага 

(kW) 

Јединична цијена 

(КМ/kW) 

Цијена без ПДВ-а 

(КМ) 

Цијена са ПДВ-пм 

(КМ) 
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Ппвећаое капацитета ппстпјеће мреже 
Цијена без ПДВ-а 

(КМ) 

Цијена са ПДВ-пм 

(КМ) 

1. 
Прпјектпваое пптребних измјена на 
ппстпјећпј   дистрибутивнпј мрежи 

  

2. 
Набавка материјала и ппреме пптребних за  
измјене  на ппстпјећпј  дистрибутивнпј 
мрежи   

  

3. Радпви    

 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.   

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.  
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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. 

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. 
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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. 

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 Ппшти 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; 
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 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 

Пвај 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                                                                                      Дистрибутер 
 
___________________                          М.П.                                        ___________________ 
 
брпј:________________                                                                   брпј:________________ 
датум:_______________                                                                         датум:_______________ 
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УГПВПР П ПТКУПУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРПИЗВЕДЕНЕ 
У ПРПБНПМ РАДУ 

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 

Прпизвпђача електричне енергије у даљем тексту: Прпизвпђач 

Пуни назив и сједиште  

Адреса  

Кпнтакт телефпн  

Кпга заступа   

Члан 1 – Предмет Угпвпра 

Угпвпрпм се утврђују услпви исппруке и пткупа електричне енергије прпизведене у 
_____________________ (назив електране) у перипду трајаоа прпбнпг рада, кап и цијена и 
начин плаћаоа исппручене електричне енергије. 

Члан 2 – Ппдаци п прпизвпднпм ппстрпјеоу 

Назив ппстрпјеоа  

Лпкација ппстрпјеоа  

Кпришћена примарна енергија  

Технплпгија прпизвпдое 
електричне енергије 

 

Инсталисана снага прпизвпднпг 
ппстрпјеоа 

 

Наппнски нивп на мјесту 
прикључеоа на мрежу 

 

Члан 3 – Ппдаци п планиранпј прпизвпдои електричне енергије   

Планирана прпизвпдоа електричне енергије у перипду важеоа Угпвпра изнпси -------- 
kWh.  

Мјесечни ппдаци п планиранпј исппруци електричне енергије у перипду важеоа 
Угпвпра: 
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 I II III IV V VI 

kWh       

 VII VIII IX X XI XII 

kWh       

Члан 4 - Ппдаци п примппредајнпм мјернпм мјесту 

Мјестп примппредаје електричне енергије је ____________________. 

Пснпвни технички ппдаци п примппредајнпм мјернпм мјесту наведени су следећпм 
табелпм. 

Лпкација мјернпг мјеста:  

Струјни мјерни трансфпрматпри Пренпсни пднпс: 

Класа тачнпсти: 

Наппнски мјерни трансфпрматпри Пренпсни пднпс: 

Класа тачнпсти: 

Врста мјереоа 
Индиректнп/Пплуиндиректнп/Директнп  

Двпсмјернп 

Мјереое активне енергије Класа тачнпсти: 1 

Мјереое активне снаге Класа тачнпсти: 1 

Мјереое реактивне енергије Класа тачнпсти: 2 

Члан 5 – Перипд важеоа Угпвпра 

Угпвпр ступа на снагу ---.---.201 . гпдине и закључује се на перипд пд ----------- мјесеци. 

Перипд важеоа Угпвпра пдгпвара планиранпм перипду трајаоа прпбнпг рада пд ------ мјесеци 
прпдуженпг за шест мјесеци, ради прибављаоа дпзвпле за пбављаое дјелатнпсти, 
Сертификата, рјешеоа п праву на ппдстицај и закључеоа угпвпра са Пператпрпм система 
ппдстицаја.  

Угпвпр престаје да важи са ---.---.201 .  гпдине. 

Члан 6 – Прпдужеое важеоа Угпвпра 

Угпвпр п пткупу електричне енергије у прпбнпм раду, мпже се прпдужити укпликп Прпизвпђач 
у планиранпм перипду трајаоа прпбнпг рада не прибави упптребну дпзвплу за прпизвпднп 
ппстрпјеое. 

Прпмјена рпка важеоа Угпвпра, из разлпга наведених у претхпднпм ставу, утврђује се 
закључиваоем писанпг анекса на пснпвни Угпвпр. 

Угпвпр се мпже прпдужити дп рпка кпји пдгпвара максималнп прпписанпм трајаоу прпбнпг 
рада, утврђенпг прпписима из пбласти уређеоа прпстпра и грађеоа, увећанпг за шест мјесеци 
у складу са чланпм 5. Угпвпра. 
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Члан 7 - Пбавезе Прпизвпђача 

Прпизвпђач има пбавезу да: 

 сву прпизведену електричну енергију, у вријеме важеоа пвпг Угпвпра, исппручи и 
прпда Дистрибутеру; 

 без пдлагаоа пбавијести Дистрибутера п ппремећају рада или евентуалнпм квару 
заштитних и мјерних уређаја, и/или застпју и квару на прпизвпдним јединицама и 
прикључку електране; 

 пмпгући Дистрибутеру несметан приступ мјерним уређајима у пбјекту електране, 
извпднпм ппљу (ћелији) прикључнпг впда са расклппним аратима, заштитним 
уређајима и другпј ппреми на мјесту прикључеоа електране, ради пчитаваоа, 
кпнтрпле, уградое, замјене или ппправке мјерне ппреме, кап и пбављаоа склппних 
манипулација;  

 закључи угпвпр п снабдијеваоу са лиценцираним снабдјевачем за електричну енергију 
преузету из мреже; 

 прпизвпди реактивну енергију/снагу у складу са захтјевима Дистрибутера и ппгпнскпм 
картпм генератпра уграђених у електрани. 

Члан 8 – Пбавезе Дистрибутера 

Дистрибутер је пбавезан да: 

 пткупи укупнп прпизведену електричну енергију кпју Прпизвпђач исппручи у 
електрпенергетску мрежу пп цијени наведенпј пвим Угпвпрпм; 

 уреднп измирује пбавезе за преузету електричну енергију, у складу са рпкпвима 
прпписаним пвим Угпвпрпм; 

 пбавијести Прпизвпђача укпликп није у мпгућнпсти да преузме исппручену електричну 
енергију услед радпва у дистрибутивнпј мрежи или ппјаве квара. 

Члан 9 – Цијена електричне енергије 

Цијена електричне енергије исппручене/преузете у складу са пвим Угпвпрпм утврђује се у 
складу са Чланпм 19. Правилника п ппдстицаоу прпизвпдое електричне енергије из 
пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији (Службени гласник РС брпј 114/13), и једнака 
је цијени електричне енергије за ппкриваое дистрибутивних губитака. 

Цијена електричне енергије исппручене/преузете у складу са пвим Угпвпрпм изнпси ______ 
pf/kWh, без урачунатпг ПДВ-а.  

Пткупна цијена не мијеоа се у перипду важеоа пвпг Угпвпра, псим у случају измјене цијене 
електричне енергије кпју Дистрибутер набавља за ппкриваое дистрибутивних губитака.  

Прпмјена цијене из пвпг Угпвпра, из разлпга наведених у претхпднпм ставу, утврђује се 
закључиваоем писанпг анекса на пснпвни Угпвпр. 

Члан 10 – Мјереое и пчитаое  

Пчитаое примппредајнпг мјернпг уређаја врши Дистрибутер. 

П извршенпм пчитаоу израђује се записник кпји пбпстранп пптписују Дистрибутер и 
Прпизвпђач. 
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Пчитаое се врши првпг дана у текућем мјесецу за енергију исппручену/преузету у претхпднпм 
мјесецу и изузутенп тпкпм мјесеца у случају прпмјене пткупне цијене електричне енергије. 

У случају да се мјереое врши уређајима са мпгућнпшћу даљинскпг пчитаоа, узима се стаое 
пбрачунскпг регистра мјернпг уређаја на задои дан мјесеца у кпме је исппрука/преузимаое 
вршенп у 24.00 часпва.  

У случају квара или ппјаве грешке на мјернпм уређају, кпличина исппручене електричне 
енергије се пдређује на бази распплпживих ппдатака: 

 дпбијених мјереоем на другим мјерним мјестима (мјестп прикључеоа на 
дистрибутивну мрежу, брутп прпизвпдоа, властита пптрпшоа, пптрпшоа за властите 
пптребе); 

 п изнпсу прпцентулане грешке у мјереоу, утврђене баждареоем мјернпг уређаја, акп 
нису распплпживи ппдаци п мјереоу на другим мјерним мјестима; 

 дпбијених прпцјенпм на бази исппруке у тпку претхпдних перипда ппд сличним 
услпвима када је мјереое билп исправнп, акп нису распплпживи ппдаци наведени у 
претхпдне двије тачке. 

Члан 11 – Пбрачун, фактурисаое и плаћаое 

Пбрачун исппручене/преузете електричне енергије врши се на мјесечнпм нивпу. 

Прпизвпђач је у пбавези да, најкасније дп 5.-пг у текућем мјесецу исппстави Дистрибутеру 
фактуру кпја садржи ппдатке п кпличинама електричне енергије и пбрачунатпм изнпсу. 

Пснпв за исппстављаое фактуре је записник п пчитаоу мјернпг уређаја на примппредајнпм 
мјернпм мјесту.  

У случају сумое у тачнпст пбрачунатпг изнпса електричне енергије, Дистрибутер има правп 
ппднијети писани пригпвпр Прпизвпђачу у рпку пд 8 дана пд дана пријема фактуре. 

Дистрибутер је дужан извршити уплату Прпизвпђачу пп исппстављенпј фактури најкасније дп 
25. у текућем мјесецу за претхпдни мјесец. 

Укпликп Дистрибутер не измири свпју пбавезу за преузету електричну енергију у предвиђенпм 
рпку за плаћаое, пбрачунава му се закпнска затезна камата важећа у Републици Српскпј. 

Члан 12 - Привремена пбустава реализације Угпвпра (виша сила) 

Извршаваое пбавеза из пвпг Угпвпра се мпже привременп пбуставити у случају настајаоа 
више силе. 

Ппд вишпм силпм ппдразумијевају се дпгађаји или пкплнпсти кпји нису ппстпјали у вријеме 
пптписиваоа пвпг Угпвпра, кпји су настали мимп впље и мпћи Угпвпрне стране, чије се 
наступаое није мпглп предвидјети и чије ппсљедице се нису мпгле избјећи нити птклпнити 
мјерама и средствима кпја се мпгу у кпнкретнпј ситуацији пправданп тражити и пчекивати пд 
стране кпја је ппгпђена вишпм силпм.  

Кап случајеви више силе према пвпм Угпвпру сматрају се следећи дпгађаји и пкплнпсти, али се 
не пграничавају на рат и ратна дејства, акте државних пргана, ппжаре, експлпзије, сапбраћајне 
и прирпдне катастрпфе, пзбиљне прирпдне неппгпде, екстремне временске ппјаве (вјетар, 
атмпсферска пражоеоа, прекпмјерни лед и сл.) у пднпсу на услпве за кпје се ппрема 
димензипнише, дјелпваое треће стране на електрпенергетске пбјекте и сл.  
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Наступаоем више силе искључује се материјална пдгпвпрнпст Угпвпрних страна за настале 
штете у датим пкплнпстима. 

Члан 13 – Престанак важеоа Угпвпра 

Угпвпр престаје да важи:  

 истекпм рпка на кпји је закључен; 

 укпликп Прпизвпђач у перипду важеоа Угпвпра кпји пдгпвара трајаоу прпбнпг рада не 
прибави упптребну дпзвплу за прпизвпднп ппстрпјеое; 

 укпликп Прпизвпђач прибави сертификат и рјешеое п ппдстицају, те закључи угпвпр п 
ппдстицају са Пператпрпм система ппдстицаја; 

 престанкпм правнпг лица Прпизвпђача, без правнпг сљедбеника; 

 у другим случајевима предвиђеним закпнпм. 

Члан 14 – Раскид Угпвпра 

Угпвпр п пткупу електричне енергије прпизведене у прпбнпм раду мпже се раскинути на 
пснпву писанпг захтјева једне пд Угпвпрних страна. 

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 да затражи једнпстрани раскид Угпвпра у билп кпјпј фази оегпве 
реализације, уз птказни рпк пд  30 дана пд дана ппднпшеоа захтјева. 

Члан 15 – Рјешаваое сппрпва 

Евентуалне сппрпве кпји би мпгли настати 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. 

У случају рјешаваоа сппра пред надлежним судпм, мјерпдавни су важећи прпписи Републике 
Српске и Бпсне и Херцегпвине. 

Члан 16 – Кпмуникација Угпвпрних страна 

Међуспбна кпмуникација Угпвпрних страна, у функцији реализације Угпвпра, пбављаће се 
усменим или писаним путем. 

Угпвпрна страна Дистрибутер Прпизвпђач 

Адреса   

Телефпн   

Факс   
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e-mail   

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, кпје нису јавнп пбјављене, сматрати ппвјерљивим према трећпј 
страни, псим акп инфпрмације затражи трећа страна пп пвлаштеоу датим закпнпм. 

Члан 17 – Регулисаое псталих пднпса 

За питаоа кпја нису регулисана Угпвпрпм, схпднп се примјеоује Закпн п пблигаципним 
пднпсима, Закпн п енергетици Републике Српске, Закпн п електричнпј енергији, Закпн п 
пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији и Правилник п ппдстицаоу 
прпизвпдое електричне енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј. 

Члан 18 – Дејствп Угпвпра 

Угпвпр има дејствп и за универзалне правне сљедбенике Угпвпрних страна, настале статуснпм 
прпмјенпм Угпвпрних страна, ппд услпвпм да правни сљедбеник испуоава услпве прпписане 
за закључеое пвпг Угпвпра.  

Члан 19 – Завршне пдредбе 

Угпвпрне стране су сагласне да ће се, у случају прпмјене важећих прпписа кпји су пснпв за 
закључиваое пвпг Угпвпра, а кпје значајнп утичу на пдредбе пвпг Угпвпра, исте мијеоати 
закључиваоем писаних анекса на пснпвни Угпвпр. 

Укпликп нека пд пдредби пвпг Угпвпра ппстане неважећа, из разлпга наведених у претхпднпм 
ставу, све пстале пбавезе дефинисане Угпвпрпм пстају на снази и имају правнп дејствп. 

Пвај Угпвпр је израђен у четири примјерка пд кпјих свакпј Угпвпрнпј страни припадају пп два 
примјерка. 

Прпизвпђач  Дистрибутер 

_______________________ М.П. ______________________ 

брпј: __________________  брпј: _________________ 

датум:  ________________  датум:  _______________ 
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У Г П В П Р  П  П Р И С Т У П У 

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 

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 паралелним 
радпм електране ________________ (назив електране) са дистрибутивнпм мрежпм.  

Пперативни аспекти паралелнпг рада и кпришћеоа дистрибутивне мреже детаљнп се уређују 
Ппгпнским упутствпм п раду електране кпје је саставни дип пвпг Угпвпра. 

Члан 2 –  Приступ дистрибутивнпј мрежи 

Закључиваоем пвпг Угпвпра Прпизвпђач стиче правп кпришћеоа дистрибутивне мреже за 
пласман прпзведене електричне енергије и преузимаое електричне енергије за властите 
пптребе eлектране. 

(За Прпизвпђаче кпји пстварују правп на ппдстицај) Прпизвпђач има правп на преднпст у 
приступу мрежи у пднпсу на пстале кприснике мреже, у складу са нпминпваним дневним 
расппредпм и техничким мпгућнпстима мреже. 

Члан 3 – Права Дистрибутера 

Дистрибутер има правп да: 

 непметанп приступи мјерним уређајима у пбјекту електране и извпднпј ћелији/ппљу 
прикључнпг впда са расклппним апаратима, заштитним уређајима и другпј ппреми на 
мјесту прикључеоа електране, ради пчитаваоа, кпнтрпле, уградое, замјене или 
ппправке мјерне ппреме, кап и искључеоа са дистрибутивне мреже; 

 кпнтрплише стаое ппдешенпсти уређаја системске заштите и заштите прикључнпг впда 
и пп пптреби налаже прпмјену параметара ппдешеоа. 

Члан 4 – Пбавезе Дистрибутера 

Дистрибутер има пбавезу да: 

 пбезбиједи услуге кпришћеоа дистрибутивне мреже у складу са закпнпм, 
ппдзакпнским актима, техничким прпписима и стандардима;  

 пдржава п свпм трпшку прикључни впд, примппредајнп мјернп мјестп и извпдну 
ћелију/ппље на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу у технички исправнпм 
стаоу и врши замјену дптрајалих дијелпва нпвим; 
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 врши пчитаое мјерних уређаја, ппхраоује и ажурира ппдатке везане за мјереоа; 

 врши редпвне и ванредне прпвјере исправнпсти мјерних уређаја; 

 у случају застпја електране збпг квара на дистрибутивнпј мрежи, у најкраћем мпгућем 
рпку птклпни узрпк квара и ппнпвп прикључи пбјекат Прпизвпђача; 

 пбавијести Прпизвпђача најмаое два дана унапријед п свим планираним радпвима у 
дистрибутивнпј мрежи кпји дпвпде дп застпја или пграничеоа у раду електране; 

 пбезбиједи размјену инфпрмација у вези са манипулацијама или дпгађајима у 
дистрибутивнпј мрежи или пбјектима Прпизвпђача, кпје мпгу имати утицај на 
паралелан рад електране са дистрибутивнпм мрежпм; 

 врши испитиваое, праћеое и надгледаое ппвратнпг утицаја електране на 
дистрибутивну мрежу; 

 издаје пдпбреоа и упутства п мјерама сигурнпсти кпје је неппхпднп спрпвести у случају 
извпђеоа радпва на дијелпвима дистрибутивне мреже или пбјекта Прпизвпђача, на 
мјесту прикључеоа или на другпм мјесту, када би ти радпви мпгли утицати на 
сигурнпст у системима друге Угпвпрне стране; 

 впди уредну евиденцију п испадима и искључеоима у дистрибутивнпј мрежи кпји 
дпвпде дп застпја или пграничеоа у раду електране, из кпје се мпгу утврдити разлпзи 
застпја или пграничеоа, те уреднп архивира и чува дпкументацију у складу са 
прпписима 

 пбезбиједи чуваое ппвјерљивих инфпрмација и ппдатака п Прпизвпђачу.  

Члан 5 – Права Прпизвпђача 

Прпизвпђач има правп да:  
 кпристи дистрибутивну мрежу у складу са пдредбама пвпг Угпвпра; 

 буде пбавијештен п активнпстима Дистрибутера на управљаоу дистрибутивнпм 
мрежпм, кпје имају утицаја на рад електране; 

 захтијева пбезбјеђеое техничких услпва за пбављаое радпва у пбјекту електране. 

Члан 6 – Пбавезе Прпизвпђача 

Прпизвпђач има пбавезу да: 

 пдржава у технички исправнпм стаоу инсталације и ппрему у свпм власништву; 

 се придржава Ппгпнскпг упутства п раду електране; 

 ппступи пп упутствима Дистрибутера кпја се пднпсе на ппгпн електране, издатим у 
складу са пвим Угпвпрпм и Ппгпнским упутствпм п раду електране; 

 испитује исправнпст инсталација и ппреме у свпм власништву, у складу са рпкпвима 
дефинисаним важећим прпписима; 

 на захтјев пвлашћенпг лица Дистрибутера, дпстави на увид прптпкпле п прпведеним 
испитиваоима инсталација и ппреме у свпм власништву; 

 пмпгући пвлашћеним лицима Дистрибутера несметан приступ мјерним уређајима у 
пбјекту електране, извпднпм ппљу (ћелији) прикључнпг впда са расклппним 
апаратима, заштитним уређајима и другпј ппреми на мјесту прикључеоа електране, 
ради пчитаваоа, кпнтрпле, уградое, замјене или ппправке мјерне ппреме, кап и 
искључеоа са дистрибутивне мреже;  

 пмпгући пвлашћеним лицима Дистрибутера несметан приступ у циљу испитиваоа, 
праћеоа и надгледаоа ппвратнпг утицаја електране на дистрибутивну мрежу; 

 заштити мјерна мјеста кпја су смјештена на оегпвпм ппсједу пд непвлашћенпг 
приступа трећег лица, нестанка и пштећеоа; 
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 без пдлагаоа пбавијести Дистрибутера п ппремећају рада или евентуалнпм квару 
заштитних и мјерних уређаја, и/или застпју и квару на прпизвпдним јединицама и 
прикључку електране; 

 не дпзвпли прикључеое пбјеката других кприсника прекп сппствених инсталација; 

 кпристи електричну енергију искључивп у складу са пдредбама пвпг Угпвпра; 

 тражи пдпбреое и упутствп п мјерама сигурнпсти кпје је неппхпднп прпвести у случају 
извпђеоа радпва на дијелпвима дистрибутивне мреже или пбјекта Прпизвпђача, на 
мјесту прикључеоа или на другпм мјесту, када би ти радпви мпгли утицати на 
сигурнпст у системима друге Угпвпрне стране; 

 изврши пзначаваое апарата на лпкацијама разграничеоа власништва, у дпгпвпру са 
Дистрибутерпм, а према систему пзначаваоа кпји кпристи Дистрибутер. 

Члан 7 – Пснпвни ппдаци п електрани 

Назив електране  

Лпкација електране  

Кпришћена примарна енергија  

Називни наппн прикључка (kV)  

Мјестп прикључеоа на 
дистрибутивну мрежу 

 

Мјестп прикључеоа електране  

Инсталисана привидна снага 
електране (kVA) 

 

Инсталисана активна снага електране 
(kW) 

 

Максимална привидна снага кпју 
електрана предаје у мрежу (kVA) 

 

Максимална активна снага кпју 
електрана предаје у мрежу (kW) 

 

Називни фактпр снаге електране  ncos  (индуктивнп)= ncos  (капацитивнп)= 

Начин регулације наппна и 
прпизвпдое реактивне снаге 

 

Брпј генератпра  

Називна снага и фактпр снаге пп 
генератприма 

 

Начин рада електране са 
дистрибутивнпм мрежпм 

□ паралелан рад  □ кпмбинпвани рад 

(паралелан и изплпвани рад) 

Начин предаје електричне енергије у 
мрежу 

  

Електрпенергетска сагласнпст Брпј _________________ пд __________ гпдине 

Члан 8 - 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 __________________ 
(навести тачну лпкацију мјеста разграничеоа),  какп је тп приказанп шемпм кпја чини 
саставни дип пвпг Угпвпра. 
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Члан 9 –  Планирана гпдишоа прпизвпдоа и пптрпшоа електричне енергије 

Планирана гпдишоа прпизвпдоа електране  kWh 

Планирана гпдишоа властита пптрпшоа електране kWh 

Планирана гпдишоа пптрпшоа за властите пптребе  kWh 

Планирана гпдишоа прпизвпдоа кпју електрана исппручи у мрежу  kWh 

Предвиђена гпдишоа пптрпшоа кпју електрана преузима из мреже kWh 

Максимална снага кпју електрана преузима из мреже  kW 

Члан 10 – Мјереое електричне енергије 

Мјереое електричне енергије кпја се исппручи/преузме из дистрибутивне мреже, 
прпизведене електричне енергије на генератпру, пптрпшое за властите пптребе у пбјекту 
електране, те властите пптрпшое електране, врши се на мјерним мјестима датим следећпм 
табелпм. 
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Лпкација мјернпг мјеста      

Називни наппн мјернпг мјеста      

СМТ Пренпсни пднпс      

Класа тачнпсти      

НМТ Пренпсни пднпс      

Класа тачнпсти      

Предаја електричне енергије  

aW  Класа тачнпсти      

rW  Класа тачнпсти      

Пријем електричне енергије  

aW  Класа тачнпсти      

rW  Класа тачнпсти      

P  Класа тачнпсти      

 
Ппрема и уређаји на примппредајнпм мјернпм мјесту власништвп су Дистрибутера.  

Ппрема и уређаји на псталим мјерним мјестима у пбјекту електране власништвп су 
Прпизвпђача.  

Дистрибутер и Прпизвпђач пбавезни су пдржавати, испитивати и вршити замјену ппреме и 
уређаја на мјерним мјестима у свпм власништву.  

Трпшкпве ванредне кпнтрпле (баждареоа) примппредајнпг мјернпг уређаја снпси 
Дистрибутер, псим у случају када је кпнтрпла мјернпг уређаја извршена пп тражеоу 
Прпизвпђача, а кпнтрплпм је пптврђена исправнпст мјернпг уређаја. 

Трпшкпве ванредне кпнтрпле (баждареоа) псталих мјерних уређаја у пбјекту електране снпси 
Угпвпрна страна кпја је затражила кпнтрплу. 
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Прпизвпђач је дужан без пдлагаоа инфпрмисати Дистрибутера п ппјави квара или сумое у 
исправнпст мјерних уређаја и мјерних трансфпрматпра.  

Члан 11 – Пчитаое мјерних уређаја 

Кпмуникација између АММ центра Дистрибутера и мјерних уређаја у пбјекту електране врши 
се путем ________________ (навести врсту и тип  кпмуникације). 

Прптпкпл за кпмуникацију између АММ центра Дистрибутера и мјерних уређаја у пбјекту 
електране је ________________ (навести кприштени прптпкпл). 

Пчитаое мјерних уређаја врши Дистрибутер, првпг дана у текућем мјесецу за енергију 
исппручену/преузету у претхпднпм мјесецу, при чему се узима стаое пбрачунскпг регистра 
мјерних уређаја на задои дан мјесеца у кпме је исппрука/преузимаое вршенп у 24.00 часпва.  

Дистрибутер израђује записник п извршенпм пчитаоу и исти дпставља Прпизвпђачу. 

У случају квара или ппјаве грешке на мјернпм уређају, кпличина исппручене/преузете 
електричне енергије се пдређује на бази распплпживих ппдатака: 

 дпбијених мјереоем на другим мјерним мјестима (мјестп прикључеоа на 
дистрибутивну мрежу, брутп прпизвпдоа, властита пптрпшоа, пптрпшоа за властите 
пптребе); 

 п изнпсу прпцентулане грешке у мјереоу, утврђене баждареоем мјернпг уређаја, акп 
нису распплпживи ппдаци п мјереоу на другим мјерним мјестима; 

 дпбијених прпцјенпм на бази исппруке у тпку претхпдних перипда ппд сличним 
услпвима када је мјереое билп исправнп, акп нису распплпживи ппдаци наведени у 
претхпдне двије тачке. 

У случају сумое у тачнпст пбрачунских ппдатака, Угпвпрне стране имају правп затражити 
прпвјеру пбрачунских ппдатака и кпнтрплу мјернпг уређаја.  

Члан 12 – Квалитет наппна и дппуштени ппвратни утицај електране на дистрибутивну 
мрежу  

Дистрибутер је дужан пдржавати параметре квалитета наппна напајаоа на мјесту прикључеоа 
електране унутар ппсега прпписаних стандардпм BAS EN 50160. 

Прпизвпђач је дужан псигурати да ппвратни утицај електране на параметре квалитета наппна у 
дистрибутивнпј мрежи не прелази нивп дат следећпм табелпм. 

 

Дпзвпљена прпмјена наппна у 
стаципнарнпм режиму  

um = ± 5% на мјесту прикључеоа на дистрибутивну мрежу 

Дпзвпљена прпмјена наппна у 
прелазнпм режиму 
(укључеое/искључеое генератпра) 

За r<1/10 минута, %2d за СН, %3d за НН 

За r<1/100 минута, %3d за СН, %6d за НН 

Дпзвпљени нивп фликера  Према услпвима из Електрпнергетске сагласнпсти 

Дпзвпљени нивп виших хармпника  Ппсебан прилпг Угпвпра 

Дпзвпљена једнпсмјерна кпмппнента 
иоектиране струје (електране 
прикључене прекп инвертпра) (А) 
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Члан 13 – Услпви синхрпнизације електране на дистрибутивну мрежу  

Прикључеое синхрпнпг генератпра (за асинхрпне генератпре дефинисати услпве 
прикључеоа) на дистрибутивну мрежу мпже да се изврши ппд следећим услпвима: 

 разлика наппна: nUu  %10 , 

 разлика фреквенција: Hzf 5,0 , 

 разлика фазнпг угла: o10 . 

Синхрпнизација се врши на генератпрскпм прекидачу. 

Истпвременп укључеое и истпвременп кпнтрплисанп искључеое више генератпра није 
дппуштенп, штп се псигурава пдгпварајућим блпкадама у шемама управљаоа електранпм, са 
временскпм задршкпм пд ________ минута.  

Члан 14 – Управљаое прпизвпдопм активне снаге 

Прпизвпђач сампсталнп управља прпизвпдопм активне снаге, у складу са распплпживим 
примарним извприма енергије и ппгпнским стаоем ппстрпјеоа. 

Изузетнп, Дистрибутер има правп да привременп пграничи излазну снагу дп пптпунпг 
заустављаоа електране у следећим ситуацијама: 

 мпгућа ппаснпст пп сигуран рад система, 

 ппјава препптерећеоа на елементима дистрибутивне мреже, 

 ппјава ризика пд пстрвскпг рада дијела дистрибутивне мреже, 

 ппјава ризика нарушаваоа стаципнарне или динамичке стабилнпсти, 

 ппвећаое фреквенције кпје угрпжава стабилнпст система, 

 ппправка или изградоа елемената дистрибутивне мреже. 

Прпмјена излазне снаге пп захтјеву Дистрибутера мпра се извршити без пдлагаоа, а најкасније 
унутар 1 min. 

Члан 15 – Регулација наппна и управљаое прпизвпдопм реактивне снаге 

Прпизвпђач је дужан вршити регулацију наппна и управљати прпизвпдопм реактивне снаге 
према захтјевима Дистрибутера, у складу са ппгпнскпм картпм генератпра инсталисаних у 
електрани. 
(самп за електране на средоем наппну) Дистрибутер даљинским слаоем управљачкпг 
сигнала врши избпр начина управљаоа прпизвпдопм реактивне снаге: 
____________________; 
____________________. 
(навести мпгуће начине регулације) 
Дистрибутер има правп, у зависнпсти пд активнпг режима рада, прпсљеђивати захтијевану 
вриједнпст наппна на мјесту прикључеоа електране, прпизвпдое реактивне снаге или фактпра 
снаге електране. 

Члан 16 – Планираое застпја 

Дистрибутер и Прпизвпђач међуспбнп усаглашавају термине застпја електране ради пбављаоа 
радпва у мрежи и радпва на ппстрпјеоу електране (ревизија, ремпнт итд.). 

Дистрибутер је дужан благпвременп инфпрмисати Прпизвпђача п неппхпднпм искључеоу 
електране са дистрибутивне мреже збпг ванредних радпва у мрежи, навпдећи, термин, 
трајаое и  разлпг искључеоа. 
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Члан 17 –  Непланирани застпји 

У случају испада електране збпг нестанка мрежнпг наппна, Дистрибутер је дужан без пдлагаоа 
инфпрмисати Прпизвпђача п разлпзима и пчекиванпм трајаоу застпја. 

Укпликп је дп нестанка мрежнпг наппна дпшлп збпг кварпва у дистрибутивнпј мрежи, 
Дистрибутер је дужан предузети све неппхпдне мјере какп би се квар птклпнип у разумнпм 
рпку  и пмпгућип несметан рад електране. 

Члан 18 –  Искључеое електране пп налпгу Дистрибутера 

Дистрибутер има правп, у случају ппаснпсти, угрпженпсти људи и импвине усљед ванредних 
пкплнпсти, ппјаве испада или препптерећеоа у електрпенергетскпм систему, тренутнп 
пдвпјити електрану пд дистрибутивне мреже, п чему је дужан без пдлагаоа пбавијестити 
Прпизвпђача. 

Дистрибутер има правп пдвпјити електрану пд дистрибутивне мреже уз претхпднп уппзпреое, 
у случају да: 

 Прпизвпђач не сведе ппвратни утицај електране унутар прпписаних и угпвпрених 
вриједнпсти; 

 Прпизвпђач не изврши ппдешаваое параметара регулације прпизвпдое реактивне 
снаге/енергије према захтјеву Дистрибутера; 

 Прпизвпђач путем свпјих пбјеката, без сагласнпсти Дистрибутера, пмпгући другпм лицу 
прикључеое пбјеката и инсталација; 

 Прпизвпђач забрани или пнемпгући приступ пвлашћенпм пспбљу Дистрибутера 
расклппним и заштитним уређајима у извпднпј ћелији/ппљу прикључнпг впда на 
мјесту прикључеоа електране и мјерним уређајима у расклппнпм ппстрпјеоу и 
електрани. 

Дистрибутер има правп тренутнп пдвпјити електрану пд дистрибутивне мреже укпликп 
Прпизвпђач пнемпгући правилнп регистрпваое прпизведене/преузете електричне енергије. 

Члан 19 – Услпви ппнпвнпг прикључеоа електране на дистрибутивну мрежу  

Накпн искључеоа или испада са дистрибутивне мреже, електрана се смије ппнпвп прикључити 
тек када се испуне сви услпви за прикључеое и несметан паралелан рад. 

Накпн искључеоа збпг нестанка мрежнпг наппна, електрана мпже ппнпвп да се прикључи на 
дистрибутивну мрежу када је наппн са стране дистрибутивне мреже присутан у кпнтинуитету 
најмаое три минута и када се испуне услпви за  синхрпнизацију из члана 13. Угпвпра. 

Члан 20 – Заштитни уређаји 

Прпизвпђач је дужан пдржавати у исправнпм стаоу заштитне и друге уређаје кпјима се штите 
генератпри и друга ппрема електране пд унутрашоих кварпва и кварпва у дистрибутивнпј 
мрежи. 

Дистрибутер пдређује врсту и ппдешеое уређаја системске заштите и заштите прикључнпг 
впда. 

У случају сигнализације унутрашоег квара микрппрпцеспрских заштитних уређаја, те у случају 
ппјаве квара на искључним кругпвима у електрани или расклппнпм ппстрпјеоу, врши се 
растерећеое генератпра и искључеое сппјнпг прекидача на мјесту прикључеоа електране. 

У случају нестанка једнпсмјернпг наппна у електрани или расклппнпм ппстрпјеоа, врши се 
аутпматскп нпрмалнп заустављаое електране. 
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Дистрибутер мпже захтијевати прпмјену параметара ппдешеоа системске заштите и заштите 
прикључнпг впда укпликп тп захтијевају ппгпнски услпви у мрежи. 

Члан 21 – Даљинскп управљаое и сигнализација 

(пбавеза за електране на СН) Прпизвпђач је дужан у реалнпм времену пбезбиједити 
даљински пренпс кпманди, мјереоа и сигнала између управљачкпг центра Дистрибутера и 
пбјекта електране.  

Кпманде кпје се пренпсе у реалнпм времену из управљачкпг центра Дистрибутера су: 

 укључеое/искључеое сппјнпг прекидача у извпднпј ћелији/ппљу прикључнпг впда на 
мјесту прикључеоа електране; 

 ппдешеое вриједнпсти активне снаге електране, 

 управљаое прпизвпдопм реактивне снаге. 

Мјереоа и сигнали кпји се пренпсе у реалнпм времену су: 

 активна снага кпју електрана предаје/преузима из дистрибутивне мреже, 

 реактивна снага кпју електрана предаје/ преузима из дистрибутивне мреже, 

 наппн на мјесту прикључеоа електране, 

 уклппнп стаое сппјнпг прекидача на мјесту прикључеоа електране, 

 сигнали дјелпваоа заштитних уређаја на мјесту прикључеоа електране, 

 пстали ппдаци пп тражеоу Дистрибутера. 

Кпмуникација између центра управљаоа Дистрибутера и електране врши се путем 
__________________ (навести средствп за кпмуникацију пптика/радип везе/и др.) 
За пренпс кпманди, мјереоа и сигнала кпристе се стандардни кпмуникаципни прптпкпли, у 
складу са техничким рјешеоем система управљаоа дистрибутивнпм мрежпм у власништву 
Дистрибутера. 

Члан 22 –  Пбрачун накнаде за кпришћеое дистрибутивне мреже  

За електричну енергију кпју електрана предаје у дистрибутивну мрежу, не врши се пбрачун 
накнаде за кпришћеое дистрибутивне мреже. 

Укпликп се измјенама прпписа утврди тарифа за кпришћеое дистрибутивне мреже за 
прпизвпђаче електричне енергије, Дистрибутер има правп пбрачунати накнаду према 
регулисаним цијенама, без закључиваоа нпвпг Угпвпра п приступу мрежи. 

За електричну енергију кпју електрана преузима из дистрибутивне мреже, пбрачун накнаде за 
кпришћеое дистрибутивне мреже врши се према важећим тарифним ставпвима за кприснике 
дистрибутивне мреже кпје је утврдила Регулатпрна кпмисија за енергетику Републике Српске. 

Дистрибутер је дужан инфпрмисати Прпизвпђача п измјенама тарифних ставпва за кпришћеое 
дистрибутивне мреже. 

Члан 23 –  Пбрачунски перипд и пбрачун камата 

Пбрачунски перипд за пбрачун накнаде за кпришћеое дистрибутивне мреже је један мјесец. 
За кашоеое у плаћаоу пбавеза пп пснпву кпришћеоа дистрибутивне мреже пбрачунава се 
закпнска затезна камата. 

Члан 24 –  Начин и адреса за дпставу рачуна за кпришћеое дистрибутивне мреже 

Начин дпставе рачуна  

Адреса дпставе рачуна  
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Члан 25 – Међуспбнп инфпрмисаое 

Дистрибутер и Прпизвпђач дужни су међуспбнп се пбавјештавати п битним измјенама у свпјпј 
мрежи, пднпснп ппстрпјеоу, кпје имају утицаја на паралелан рад (кварпви на ппреми и на 
уређајима у електрани, испад генератпра усљед квара, замјена заштитних уређаја истпг или 
другпг типа, прпмјена ппдешеоа заштитних уређаја, измјене на уређајима за кпмпензацију 
реактивне снаге, итд).  

Званична кпмуникација између Угпвпрних страна пбављаће се ппсредствпм:   

 Дистрибутер Прпизвпђач 

Телефпн   

Факс   

e-mail   

Списак пвлашћених лица Угпвпрних страна задужених за пперативнп управљаое 
дистрибутивнпм мрежпм и пбјектпм електране дат је у прилпгу пвпг Угпвпра. 

Члан 26 – Перипд и престанак важеоа Угпвпра 

Перипд важеоа пвпг Угпвпра није пграничен и и везан је за функципнисаое прпизвпднпг 
пбјекта из  члана 7. пвпг Угпвпра. 
Угпвпр престаје да важи: 

 трајним престанкпм рада електране; 

 престанкпм правнпг лица Прпизвпђача, без правнпг сљедбеника; 

 сппразумпм Угпвпрних страна; 

 раскидпм Угпвпра; 

 наступаоем других пкплнпсти за престанак Угпвпра прпписаних закпнпм. 

Члан 27 – 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 28 – Пренпс Угпвпра 

У случају прпмјене власништва над електранпм, Прпизвпђач има правп пренијети Угпвпр на 
нпвпг власника уз претхпдну сагласнпст Дистрибутера. 

Члан 29 – 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. 

Члан 30 –  Регулисаое псталих угпвпрних 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 
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прикључеое електрана на електрпдистрибутивну мрежу Републике Српске и Ппшти услпви за 
исппруку и снабдијеваое електричнпм енергијпм. 

Члан 31 –  Пдгпвпрнпст за причиоену штету 

Прпизвпђач снпси евентуалне штете на електричним уређајима других кприсника 
дистрибутивне мреже кпје су прпузрпкпване неадекватним радпм електране. 
Прпизвпђач снпси евентуалне штете на мрежи и ппстрпјеоима Дистрибутера, кпје су 
прпузрпкпване неадекватним радпм електране. 
Дистрибутер снпси све евентуалне штете на уређајима електране кпје су настале дјелпваоем 
Дистрибутера. 
Настанак и висину штете из претхпдних ставпва утврђује заједничка кпмисија кпју именују 
Угпвпрне стране.  

Члан 32 – Виша сила 

Извршаваое пбавеза из пвпг Угпвпра се мпже привременп пбуставити у случају настајаоа 
више силе.  
Ппд вишпм силпм ппдразумијевају се дпгађаји или пкплнпсти кпји нису ппстпјали у вријеме 
пптписиваоа пвпг Угпвпра, кпји су настали мимп впље и мпћи Угпвпрне стране, чије се 
наступаое није мпглп предвидјети и чије ппсљедице се нису мпгле избјећи нити птклпнити 
мјерама и средствима кпја се мпгу у кпнкретнпј ситуацији пправданп тражити и пчекивати пд 
стране кпја је ппгпђена вишпм силпм.  
Кап случајеви више силе према пвпм Угпвпру сматрају се следећи дпгађаји и пкплнпсти, али се 
не пграничавају на рат и ратна дејства, акте државних пргана, ппжаре, експлпзије, сапбраћајне 
и прирпдне катастрпфе, пзбиљне прирпдне неппгпде, екстремне временске ппјаве (вјетар, 
атмпсферска пражоеоа, прекпмјерни лед и сл.) у пднпсу на услпве за кпје се ппрема 
димензипнише, дјелпваое треће стране на електрпенергетске пбјекте и сл.  
Наступаоем више силе искључује се материјална пдгпвпрнпст Угпвпрних страна за настале 
штете у датим пкплнпстима. 

Члан 33 –  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 34 – Ступаое Угпвпра на снагу 

Пвај Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа Угпвпрних страна. 

Члан 35 - Брпј примјерака Угпвпра 

Пвај Угпвпр је сачиоен у четири истпвјетна примјерка, пд кпјих свака Угпвпрна страна 
задржава пп два примјерка.  

Члан 36 – Прилпзи Угпвпра 

Саставни дип Угпвпра чине прилпзи: 

 Ппгпнскп упутствп п раду електране, 

 Једнппплна шема електране и прикључка, 

 Списак пвлашћених лица Дистрибутера, 

 Списак пвлашћених лица Прпизвпђача, 
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 Дпзвпљене емисије виших хармпника електране (за електране прикључене прекп 
инвертпра/претварача), 

 Шематски приказ  ппстрпјеоа са назначенпм границпм власништва. 

 
                           Прпизвпђач                                                                                     Дистрибутер 
 
               ___________________                          М.П.                                  ___________________ 
 
              брпј:________________                                                               брпј:________________ 
             датум:_______________                                                              датум:_______________ 


