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У Г О В О Р  О  П Р И К Љ У Ч Е Њ У 
објекта за производњу електричне енергије 

 
између 
 

1. Дистрибутер: 

Назив дистрибутивног предузећа 
Р.Ј. ................................................................................ 
Адреса: ......................................................................... 
Контакт телефон: ......................................................... 

2. Власник објекта или инвеститор 
               (корисник мреже): 

Назив ............................................................................ 
Адреса: ......................................................................... 
Контакт телефон: ......................................................... 

 
 
Члан  1 – Предмет уговора 
 
Овим уговором се уређује изградња прикључка, поступак и рокови прикључења, начин плаћања и друге 

појединости у вези са прикључком и прикључењем објекта за производњу електричне енергије на 
електродистрибутивну мрежу.  

 
Члан  2 – Основни подаци о објекту који се прикључује на електродистрибутивну мрежу  
 

Назив електране  
Локација електране  

 
Члан 3 – Број   електроенергетске сагласности (ЕЕС) и датум издавања 
 

Број ЕЕС: Датум: 
 
Члан 4 – Технички елементи прикључка 
 
Технички елементи прикључка су усаглашени са условима из електроенергетске сагласности из члана 3. 

 
4.1. Измјена услова из ЕЕС 
 

-  
- 

 
4.2. Пројектовање и изградња прикључка 
 

Назив и број пројекта прикључка:  

Пројектант прикључка:  

Извођач радова на изградњи 
прикључка:  
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Члан 5 – Накнада за прикључење 
 

5.1. Накнада за изградњу прикључка (радови које у изградњи прикључка изводи 
дистрибутер) 

 
 

Фаза у поступку изградње прикључка 
Цијена без ПДВ-а 

(КМ) 
Цијена са ПДВ-ом 

(КМ) 
(1) (2) (3) 

1. Пројектовање прикључка   
2. Набавка опреме према пројекту   
3. Изградња прикључка   
4. Надзор над изградњом   
5. Испитивање прикључка   
6. Преглед мјерног мјеста, пломбирање и 
стављање под напон  

  

7.    
8.   
9.   

 
 

5.2. Износ накнаде за обезбјеђење услова за прикључење 
 
Дистрибутер обрачунава износ једнократне накнаде за обезбјеђење услова за прикључење на основу 

предрачуна стварних трошкова измјена на постојећој дистрибутивној мрежи којима се омогућава прикључење 
производног објекта.  

Накнада за обезбјеђење услова за прикључење мале електране ______________ износи ____________ КМ 
(са ПДВ-ом). 

 
 

5.3. Услови и начин плаћања накнаде за прикључење 
 

Укупна накнада за прикључење коју плаћа корисник 
мреже (5.1+5.2)   (КМ)  

Услови плаћања:   
Начин плаћања:  

 
Члан 6-Услови и начин финансирања прикључка већег капацитета од потреба корисника мреже 
 

- 
 

  
 
Члан 7 - Рок изградње прикључка и рок прикључења објекта корисника мреже 
 

Рок изградње прикључка   
Рок прикључења   
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Члан 8 - Власништво над прикључком и мјерним слогом 
 

Власништво над прикључком:  
Власништво над мјерним слогом:  
Одржавање прикључка:   

 
 
Члан 9 – Рок важења уговора 
 
Рок важења уговора одговара року важења електроенергетске сагласности, односно уговор се закључује 

на период до хххххх. 
 
 
Члан 10 - Опште одредбе 
 
Дистрибутер ће извршити прикључење објекта власника/инвеститора на електродистрибутивну мрежу у 

року који не може бити дужи од 15 дана од испуњења свих услова за прикључење како је прописано чланом 33. 
став (1) и  (2) Општих услова.  

У случају отказа уговора на тражење било које од уговорних страна, примјењује се отказни рок од 30 
дана, рачунајући од дана обавјештавања друге уговорне стране. 

Уговорне стране се обавезују на међусобно информисање о свим битним елементима овог уговора. 
Корисник мреже има право подношења жалбе на услове Уговора о прикључењу Регулаторној комисији за 

енергетику Републике Српске (РЕРС), у року од 15 дана од дана закључења уговора. Жалба се подноси путем 
дистрибутера, који је дужан жалбу са пратећом документацијом доставити РЕРС-у. 

Уговорне стране ће све евентуалне несугласице покушати рјешавати споразумно.  
У случају непостизања споразума надлежан је Основни суд у мјесту у којем је сједиште дистрибутера.   
За питања која нису регулисана уговором примјењују се Општи услови, Дистрибутивна мрежна правила 

и Правилник о прикључењу малих електрана на мрежу електродистрибуције Републике Српске, који су доступни 
крајњем купцу на званичном сајту дистрибутера www.хххххххх.com и у услужним центрима предузећа. 

 
 
Члан 11 – Број примјерака уговора 
 
Овај уговор је сачињен у 4 истовјетна примјерка, од којих дистрибутер задржава 3 примјерка, а 

власник/инвеститор 1 примјерак.  
 
 
Члан 12 – Ступање уговора на снагу 
 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна. 
 
 
 
   Корисник мреже:                                                                       За дистрибутера: 
 

.....................................                        М.П.                .............................................. 
број: ______________                                                       број: ________________ 
датум: ____________                                                        датум: ______________ 
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