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Страна 1 од 6 
 

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. Општих 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 Општина  

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 

 

 
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)  
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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  

2.7 Брпј генератпра у електрани  

2.8 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
 

    

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

2.10 Гпдишоа прпизвпдоа електране (kWh)  

2.11 Гпдишоа прпизвпдоа кпју електрана предаје у мрежу (kWh)   

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

2.13 Гпдишоа пптрпшоа кпју електрана преузима из мреже (kWh)  

2.14 
Гпдишоа прпизвпдоа пп 
мјесецима (kWh) 

1 2 3 4 5 6 

            

7 8 9 10 11 12 

            

2.15 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 

 

 
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 =   
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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
 

вп
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 

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) 
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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 

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) 
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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  

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

Адреса   
(мјестп, улица и брпј) 

ЈМБГ/ЈИБ/ПИБ   

 
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. 

 
 
 

Обрадип: 

  
(име и презиме)    

 (пвлашћенп лице) 

 

Дпстављенп:  
- Ппднпсипцу захтјева, M.П. 

 - a/a  


