Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 83/17, од 17.11.2017.

На основу члана 4.2. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) и
члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију
(“Службени гласник БиХ”, број 2/05), на сједници Државне регулаторне комисије за
електричну енергију, одржаној 2. новембра 2017. године, донијет је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРИКЉУЧКУ
Члан 1.
У Правилнику о прикључку (“Службени гласник БиХ”, бр. 95/08, 79/10 и 60/12), назив
дијела: “VI ДИО – ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ”, мијења се и гласи: “VI ДИО –
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ПРЕНОСНУ МРЕЖУ И ПУШТАЊЕ У
ПОГОН”.
Члан 2.
Члан 24. мијења се и гласи:
“Члан 24.
(Одобрење за прикључење ВН постројења и прикЉучка)
(1)

Корисник обавјештава Електропренос о завршетку радова на дијелу
високонапонског постројења (у даљем тексту: ВН постројење) који је у функцији
преноса електричне енергије и прикључку, уколико га Корисник гради, те доставља:
a)

инвестиционо-техничку документацију,

b)

потврду о спроведеним испитивањима,

c)

приједлог програма контроле изведених радова.

(2)

Програм контроле одобрава Електропренос и обавјештава Корисника о датуму
контроле најкасније седам дана прије датума утврђеног за контролу.

(3)

Након извршене контроле из става (1) овог члана, Електропренос доставља НОС-у и
Кориснику записник о извршеној контроли и спремности пуштања у погон.

(4)

Уколико Електропренос гради прикључак, Електропренос доставља НОС-у и
Кориснику записник о извршеној контроли и спремности пуштања у погон
прикључка.

(5)

На захтјев Корисника, Електропренос издаје Одобрење за прикључење ВН
постројења и прикључка, уколико га гради Корисник.

(6)

У прилогу захтјева за издавање Одобрења за прикључење ВН постројења и
прикЉучка, уколико га гради Корисник, доставља се сљедећа документација:
a)

грађевинска дозвола за ВН постројење,

b)

грађевинска дозвола за прикључак,

c)

употребна дозвола за ВН постројење,
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d)
(7)

употребна дозвола за прикључак,

Један примјерак Одобрења за прикључење ВН постројења и прикључка, уколико га
гради Корисник, Електропренос доставља НОС-у.”.
Члан 3.

Члан 25. мијења се и гласи:
“Члан 25.
(Садржај Одобрења за прикључење ВН постројења и прикључка)
Одобрење за прикључење ВН постројења и прикључка садржи, али се не ограничава на:
a)

податке о Кориснику,

b)

назив, врсту, адресу и број катастарске честице,

c)

број грађевинске дозволе за ВН постројење,

d)

број грађевинске дозволе за прикључак,

e)

број употребне дозволе за ВН постројење,

f)

број употребне дозволе за прикључак,

g)

намјену инсталисаних капацитета Корисника,

h)

номинални напон прикључка,

i)

мјесто и техничке карактеристике прикључка,

j)

техничке карактеристике обрачунског мјерног мјеста,

k)

врсту и подешење заштита,

l)

обавезу поштовања Мрежног кодекса,

m)

услове важења, и

n)

упуту о правном лијеку.”.

Član 4.
Iza члана 25. додају се нови чл. 25а., 25б., 25ц., 25д., 25е. и 25ф., који гласе:
“Члан 25а.
(Сагласност за пуштање у погон ВН постројења и прикључка)
(1)

Сагласност за пуштање у погон ВН постројења и прикључка издаје НОС, на основу
захтјева Корисника и Одобрења за прикључење.

(2)

У прилогу захтјева за издавање Сагласности, достављају се сљедећи документи:
a)

Протокол о подешењу заштита,

b)

Споразум о управљању између Корисника и НОС/Електропренос,
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c)
(3)

Извјештај о успостављеној комуникацији и извршеном тестирању за размјену
неопходних мјерних величина са НОС/Електропреносом.

НОС обавјештава Корисника и Електропренос о термину пуштања у погон ВН
постројења и прикључка.
Члан 25б.
(Сагласност за привремени погон објекта Корисника)

(1)

Сагласност за привремени погон даје право Кориснику прикључење на преносну
мрежу у сврху спровођења свих потребних функционалних испитивања, a у складу с
Мрежним кодексом и Тестовима усаглашености.

(2)

Сагласност за привремени погон издаје НОС на захтјев Корисника и на основу
Одобрења за прикључење из члана 24. овог Правилника.

(3)

У прилогу захтјева за издавање Сагласности за привремени погон се доставља:
a)

дозвола надлежног органа која покрива период спровођења функционалних
испитивања (само за производне објекте),

b)

изјава Корисника о спремности пуштања објекта у погон,

c)

изјава Корисника о спремности за синхронизацију (само за производне
објекте),

d)

Протокол о испитивању и подешењу заштита,

e)

Споразум о управљању између Корисника и НОС/Електропренос,

f)

Извјештај о успостављеној комуникацији и извршеном тестирању за размјену
неопходних мјерних величина са НОС/Електропреносом,

g)

Приједлог програма пуштања у рад,

h)

потписан и овјерен Регистар мјерења у складу са Мрежним кодексом.

(4)

У периоду важења Сагласности за привремени погон Корисник је дужан спровести
сва функционална испитивања, испитивања у складу с Мрежним кодексом и
испитивања у складу с Тестовима усаглашености и резултате доставити НОС-у на
одобрење.

(5)

Сагласност за привремени погон се издаје на период од 12 мјесеци. Примјерак
Сагласности за привремени погон НОС доставља надлежним регулаторним
комисијама и Електропреносу.

(6)

Продужење Сагласности за привремени погон може бити одобрено када, на захтјев
Корисника, НОС процјени да је Корисник постигао значајан напредак према пуној
усаглашености.
Члан 25ц.
(Садржај Сагласности за привремени погон објекта Корисника)

Сагласност за привремени погон објекта Корисника садржи, али се не ограничава на:
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a)

податке о Кориснику,

b)

техничке податке о објекту Корисника,

c)

намјену инсталисаних капацитета Корисника,

d)

номинални напон прикључка,

e)

термин прикључења,

f)

услове важења, и

g)

обавезу поштовања Мрежног кодекса и Тржишних правила.
Члан 25д.
(Тестови усаглашености)

(1)

Током важења Сагласности за привремени погон, Корисник је обавезан да спроведе
Тестове усаглашености.

(2)

Начин и врста испитивања, те дужности и обавезе НОС-а и Корисника су
дефинисане у Тестовима усаглашености које објављује НОС на својој интернет
страници.

(3)

Корисник доставља резултате испитивања спроведене у складу са Тестовима
усаглашености НОС-у на верификацију.
Члан 25е.
(Сагласност за трајни погон објекта Корисника)

(1)

Сагласност за трајни погон објекта Корисника издаје НОС на захтјев Корисника, а на
основу верификованих резултата Тестова усаглашености.

(2)

У прилогу захтјева за издавање Сагласности за трајни погон се доставља:

(3)

a)

Употребна дозвола за објекат Корисника,

b)

Дозволa за обављање дјелатности производње електричне енергије коју издаје
надлежна регулаторна комисија (за производне јединице).

Примјерак Сагласности за трајни погон НОС доставља надлежним регулаторним
комисијама и Електропреносу.
Члан 25ф.
(Садржај Сагласности за трајни погон објекта Корисника)

Сагласност за трајни погон објекта Корисника садржи, али се не ограничава на:
a)

податке о Кориснику,

b)

број употребне дозволе објекта Корисника,

c)

број дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије (само за
производне јединице),

d)

техничке податке о објекту Корисника,
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e)

намјену инсталисаних капацитета Корисника,

f)

мјесто и напон прикључења на преносну мрежу,

g)

одобрену прикључну снагу,

h)

податке о обрачунском мјерном мјесту,

i)

обавезу поштовања Мрежног кодекса и Тржишних правила,

j)

услове важења, и

k)

упуту о правном лијеку.”.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
БиХ”, а објавиће се и у службеним гласилима ентитета.
Број: 05-28-13-372-38/15

Предсједавајући Комисије

2. новембра 2017. године
Тузла

Никола Пејић

