
Купац-произвођач је крајњи купац који
производи електричну енергију за сопствену
потрошњу. Ако крајњи купац производи више
електричне енергије него што троши, он ће
вишак те електричне енергије испоручити
електроенергетској дистрибутивној мрежи на
коју су његове унутрашње инсталације већ
прикључене.

Поједностављена процедура 
прикључења 

купаца – произвођача

Услови:
• Инсталисана снага електране до 10,8 kW
• Инсталисана снага електране није већа 

од прикључне снаге објекта крајњег 
купца



Крајњи купац електричне енергије да би стекао статус купца-произвођача треба да прибави следећа
документа и закључи следеће уговоре:

• Електроенегетску сагласност;

• Уговор о прикључењу;

• Декларацију о прикључку и сертификат;

• Уговор о снабдијевању по принципу нето мјерења.

За потребе издавања Електроенергетске сагласности крајњи купац мора да посједује:
• грађевинска дозвола објекта на којем се гради електрана инсталисане снаге мање од 50 kW;

• доказ о уплати накнаде за издавање сагласности.

Прије пуштања у рад електране неопходно је доставити Потврду о изведености радова и исправности 
инсталације која мора посједовати:

• записник о прегледу и испитивању;

• сертификат усклађености микрогенератора са стандардом BAS EN 50549-1;

• сертификат усклађености прикључног склопа са стандардом BAS EN 50549-1 уколико је прикључни склоп самостална 
функционална цјелина;

• доказ посједовања CE ознаке или други еквивалентни доказ усклађености са релевантним европским директивама и 
стандардима електромагнетне компатибилности примјењивим у БиХ;

• једнополна шема прикључења микроелектране;

• скица објекта са назначеном локацијом микроелектране.

Документи које крајњи купац мора да посједује како би изградио електрану за сопствене потребе



Главни кораци за стицање статуса купац-произвођач

Крајњи купац
електричне енергије

Купац-произвођач

изградња

ИНСТАЛАЦИЈА
соларног постројења и прилагођавање 

мјерног мјеста у складу са условима ОДС-а

потписивање 
уговора о 

снабдијевању по 
принципу нето 

мјерења

Достава ОДС-у 

Потврде 
о изведеним радовима

прикључење



Дистрибутер врши инсталацију мјерних уређаја и остале измјене на
прикључку уколико су неопходне

КУПАЦ - ПРОИЗВОЂАЧ са Снабдјевачем усклађује одредбе уговора о 
снабдјевању са измјењеним условима снабдијевања који укључују и 

преузимање електричне енергије из електране
Снабдјевач путем електронске размјене података доставља уговор о
снабдјевању надлежном ОДС-у

Извођач радова у присуству ОДС-а
Прикључује електрану на дистрибутивну мрежу од када почиње
трајни погон електране и Дистрибутер издаје Декларацију о
прикључку електране и сертификат

Извођач радова ОДС-у доставља Потврду о извршеним радовима на
инсталацији микроелектране

КУПАЦ - ПРОИЗВОЂАЧ са ОДС-ом закључује
Уговор о прикључењу објекта електране на дистрибутивну

мрежу

Уколико је захтјев за издавање 
ЕЕС непотпун, тражи се допуна 

захтјева

КУПАЦ-ПРОИЗВОЂАЧ подноси надлежном оператору
дистрибутивног система (ОДС) Захтјев за издавање
електроенергетске сагласности и измјене уговора о
прикључењу уз који доставља неопходну документацију

ОДС израђује
•Рјешење о електроенергетској сагласности
•Уговор о прикључењу

Извођач радова врши инсталацију микроелектране

ХОДОГРАМ АКТИВНОСТИ 
на прикључењу купаца - произвођача


