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Упутство о начину, условима и процедури прикључења 

малих електрана на електродистрибутивну мрежу 
 

Сагласност на локацију 
 

• У поступку издавања урбанистичке сагласности за малу електрану, општински орган 
управе надлежан за послове урбанизма подноси захтјев за издавање сагласности на 
локацију надлежном дистрибутивном предузећу.  

• У прилогу је потребно доставити извод из катастарског плана са уцртаним објектом. 
 

Електроенергетска сагласност 
 

• Власник (инвеститор) мале електране се обраћа надлежном дистрибутивном предузећу 
захтјевом за издавање електроенергетске сагласности за објекте за производњу 
електричне енергије (образац ОБ-МЕ-1), 

• Уз захтјев, подносилац прилаже: 
o Извод из катастарског плана са уцртаним објектом за који се захтијева издавање 

сагласности, 
o Овјерену копију пројектне документације за објекат за који се захтијева издавање 

сагласности,  
o Урбанистичку сагласност издату од надлежног општинског органа управе.  
o Личну карту власника или опуномоћеног лица уз матичне податке о правном 

лицу  у чије име је овлаштен да поднесе захтјев (матични број из рјешења о 
регистрацији предузећа, ЈИБ, ПИБ), 

o Накнадно, доказ о уплати надокнаде за издавање сагласности. 
 
• Дистрибутер одлучује о захтјеву за издавање електроенергетске сагласности у складу са 

одредбама Закона о општем управном поступку, у року предвиђеном чланом 21. Општих 
услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом ( 30 дана од дана подношење 
захтјева ).  

• Након сагледавања техничких услова за прикључење дистрибутер је обавезан израдити 
техничку документацију за изградњу прикључка. 

 
Уговор о прикључењу 

 
• Произвођач коме је издата електроенергетска сагласност подноси захтјев за  

закључивање уговора о прикључењу . 
• Уз захтјев, подносилац је дужан приложити одобрење за грађење издато од надлежног 

општинског органа управе. 
• Дистрибутер је обавезан да утврди трошкове изградње прикључка, на основу израђене 

пројектне документације као и износ трошкова накнаде обезбјеђења услова за 
прикључење.  

• Након што дистрибутер и произвођач закључе уговор о прикључењу (Образац У-МЕ-2), 
те произвођач приложи доказе о измиреним обавезама дефинисаним од стране 
дистрибутера у складу са чланом 39. Општих услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом почиње се са изградњом прикључка.  
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Привремено прикључење мале електране ради испитивања  
 
• По завршеној изградњи прикључка, произвођач подноси дистрибутеру захтјев за прво 

привремено прикључење мале електране ради испитивања у стварним погонским 
условима, са изјавом о преузимању одговорности.  

• Као прилог захтјеву подносилац прилаже: 
o Потврду извођача радова о исправности прикључка и постројења унутар мале 

електране, 
o Усаглашени програм испитивања у пробном раду. 

• Дистрибутер је обавезан извршити интерни технички преглед прикључка и мјерног 
мјеста мале електране, те израдити извјештај о извршеном интерном прегледу 
прикључка и мјерног мјеста (Образац ОБ-МЕ-4). 

• У присуству дистрибутерa, произвођач је обавезан обезбиједити функционална 
испитивања мале електране и израдити извјештај о извршеним функционалним 
испитивањима (Образац ОБ-МЕ-5). 

 
Прикључење производног објекта  
 
• По извршеним испитивањима у стварним погонским условима, дистрибутер и 

произвођач закључују уговор о приступу мрежи за производни објекат (Образац У-МЕ-
1), чији прилог су:  

o Погонско упутство о раду мале електране, 
o Једнополна шема мале електране и прикључка,  
o Списак овлаштених лица дистрибутера, 
o Списак овлаштених лица власника мале електране, 
o Дозвољене емисије виших хармоника мале електране. 

• Након закључења уговора о приступу, произвођач подноси дистрибутеру захтјев за 
прикључење мале електране на електродистрибутивну мрежу (Образац ОБ-МЕ-6).  

• Уз захтјев, подносилац прилаже: 
o Копију одобрења за употребу, 
o Копију извјештаја о извршеним функционалним испитивањима (са прилозима), 
o Копију уговора о продаји електричне енергије произведене у малој електрани, 
o Копију уговора о снабдијевању за електричну енергију коју мала електрана 

преузима из мреже, 
o Копију дозволе за обављање дјелатности (за електране снаге веће од 1 MW), 
o Доказ о уплати и измирењу свих обавеза по уговору о прикључењу. 

• У складу са чланом 33. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном 
енергијом, након што изврши прикључење производног објекта, дистрибутер је дужан 
произвођачу издати деклерацију о прикључку мале електране (Образац ОБ-МЕ-7). 
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