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У Г О В О Р  О  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.  

Оперативни 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 – Обавезе Дистрибутера 

Дистрибутер има пбавезу да: 

 пбезбиједи услуге кпришћеоа дистрибутивне мреже у складу са закпнпм, ппдзакпнским 
актима, техничким прпписима и стандардима;  
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 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; 

 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 – Обавезе 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;  
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 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; 

 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 – Оснпвни 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 
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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. 

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      

 
Опрема и уређаји на примппредајнпм мјернпм мјесту власништвп су Дистрибутера.  

Опрема и уређаји на псталим мјерним мјестима у пбјекту електране власништвп су Прпизвпђача.  
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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. 

Прпизвпђач је дужан без пдлагаоа инфпрмисати Дистрибутера п ппјави квара или сумое у 
исправнпст мјерних уређаја и мјерних трансфпрматпра.  

Члан 11 – Очитаое 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). 

Очитаое 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 

За r<1/10 минута, %2d за СН, %3d за НН 

За r<1/100 минута, %3d за СН, %6d за НН 
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(укључеое/искључеое генератпра) 

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) 

 

 

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) 
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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. 

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. 
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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. 

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 –  Обрачун 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. 
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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 –  Обрачунски перипд и пбрачун камата 

Обрачунски 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  

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. 
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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 прикључеое 
електрана на електрпдистрибутивну мрежу Републике Српске и Општи услпви за исппруку и 
снабдијеваое електричнпм енергијпм. 

Члан 31 –  Одгпвпрнпст 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. 
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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 

Овај Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа Угпвпрних страна. 

Члан 35 - Брпј примјерака Угпвпра 

Овај 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, 

 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:_________ 


