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• Temeljni dokumenti HEP-ODS-a u pojednostavljenom postupku

priključenja elektrana na mrežu su:

a) Prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES);

b) Ugovor o priključenju;

c) Elektroenergetska suglasnost (EES);

d) Ugovor o korištenju distribucijske mreže;

e) Dozvola za trajni pogon.

• Kod integriranih sunčanih elektrana (SE) ≤ 30 kW ovo su svi potrebni

dokumenti koje HEP-ODS izdaje.

• Svi su ovi dokumenti tipizirani i postupak njihovog izdavanja je

maksimalno računalno olakšan.

Temeljni dokumenti
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Složeniji postupak priključenja

• U slijedećim slučajevima postupak priključenja elektrana nije

pojednostavljen:

 Neintegrirane sunčane elektrane;

 Integrirane sunčane elektrane snage veće od 30 kW;

 Integrirane sunčane elektrane koje se grade u sklopu nove

građevine;

 Ostali tipovi elektrana.
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• Prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES) je dokument kojim

HEP-ODS određuje uvjete priključenja korisnika mreže na

elektroenergetsku mrežu HEP-ODS-a (za traženu priključnu snagu

na traženom mjestu).

• Uz PEES se korisniku mreže dostavljaju:

 Prilozi (situacija građevine u odnosu na postojeću mrežu,

shema PMO-a, troškovnik);

 Ugovor o priključenju (ili iznimno Predugovor o priključenju);

 Ugovor o otkupu (samo za SE - jednostavne građevine, ako u

trenutku izdavanja PEES nije popunjena kvota).

Prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES)

Temeljni dokumenti koje izdaje HEP-ODS u pojednostavljenom postupku priključenja 
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• U postupku izdavanja PEES, ako je zahtjev uredno podnesen sa

svim potrebnimn prilozima, HEP-ODS obavlja:

 prikupljanje podataka o postojećem obračunskom mjernom

mjestu i pripadajućem NN strujnom krugu;

 terenski izvid lokacije elektrane i NN strujnog kruga;

 utvrđivanje mogućih načina priključenja elektrane na mrežu;

 proračun iznosa povišenja napona uslijed priključenja

promatrane elektrane (uvjet ∆U<3%).

Izdavanje PEES
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• Posebni uvjeti za lokaciju građevine:

 Opći podaci važni za građenje predmetne građevine, uvjetovani

postojanjem distribucijskih elektroenergetskih objekata na

promatranoj lokaciji.

• Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži:

 Nužni zahvati u postojećoj mreži za ostvarivanje mogućnosti

priključenja predmetne elektrane.

• Detalji izvedbe priključka:

 Opterećenje priključnog NN voda u smjeru predaje/preuzimanja

električne energije;

 Mjesto priključenja na elektroenergetsku mrežu;

 Izvedba priključka;

 Uređaji za odvajanje elektrane od distribucijske mreže;

 Razgraničenje vlasništva;

 Omjer snage KS-a na mjestu priključenja (Sk/Sp).

Sadržaj PEES

Temeljni dokumenti koje izdaje HEP-ODS u pojednostavljenom postupku priključenja 

sunčanih elektrana na mrežu, Matej Cvitanović (HEP ODS d.o.o.) 



Seminar

MALE SUNČANE ELEKTRANE U NOVIM  ZAKONODAVNIM  I  REGULACIJSKIM  UVJETIMA U HRVATSKOJ

Zagreb, 18.  prosinca  2012.

• Obračunsko mjerno mjesto:

 Definira se način mjerenja, kategorija potrošnje/proizvodnje te

mjerna oprema.

• Uvjeti koje mora ispuniti kupac:

 Faktor snage (0,95 induktivno do 1).

 Zaštita od previsokog napona dodira (TN-C-S sustav sa zaštitnim

uređajem diferencijalne struje).

• Ekonomski uvjeti:

 Obveze i nadležnosti HEP-ODS-a, odnosno Korisnika mreže.

 Korisniku mreže se propisuje obveza sklapanja Ugovora o

priključenju s HEP-ODS-om kod priključenja elektrane.

Sadržaj PEES
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• Uvjeti koje mora ispuniti elektrana:

 Opremljenost odgovarajućim uređajem za osiguravanje

primjerenog paralelnog pogona elektrane s mrežom i za

sinkronizaciju.

 Opremljenost sustavom zaštite od kvarova u mreži i elektrani, te

zaštitom od previsokog napona dodira.

 Podešenja vrijednosti prorade zaštite koje djeluju na proradu

uređaja u elektrani za isključenje s mreže, moraju uvijek biti

usuglašena s HEP-ODS-om (uključivo i naknadna podešenja).

 Elektrana na mjestu priključenja mora zadovoljiti uvjete kvalitete

napona i elektromagnetsku kompatibilnost sukladno važećom

zakonskom regulativom.

 Elektroinstalacija elektrane mora biti odvojena od bilo koje druge

instalacije na lokaciji.
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• Ostali uvjeti:

 Obveza dostave glavnog projekta elektrane HEP-ODS-u.

 Izvođenje elektromontažnih radova te prilagodbe i ispitivanja

zaštitnih uređaja, mjesta sinkronizacije i odvajanja.

 Smjernice za ishođenje elektroenergetske suglasnosti (EES) i

priključenje.

 Rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti (2 godine).

• Pouka o pravnom lijeku:

 Žalba se može uputiti u roku 15 dana Hrvatskoj energetskoj

regulatornoj agenciji (HERA).

 Žalba se predaje pisanim putem distribucijskom području HEP-

ODS-a koje je izdalo PEES.
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• Ugovor o priključenju je dokument kojim HEP-ODS i korisnik mreže

uređuju svoje odnose u postupku priključenja građevine korisnika mreže

na mrežu HEP-ODS.

• Sastavni dio Ugovora o priključenju je PEES.

• Ugovor o priključenju je ugovor koji obvezuje:

 Korisnika mreže na plaćanje naknade za priključenje (troškove

priključka i eventualnog stvaranja tehničkih uvjeta u mreži

definiranih u PEES);

 HEP-ODS na realizaciju priključenja (izgradnju priključka i

eventualno stvaranje tehničkih uvjeta u mreži).

• U iznimnim slučajevima izdaje se Predugovor o priključenju – kod

priključaka koji obuhvaćaju i radove na SN, sadrži troškove do

ishođenja dozvole za gradnju priključka.

Ugovor o priključenju
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• Troškovi priključenja:

 Investitor elektrane u cijelosti snosi stvarne troškove priključenja

elektrane na mrežu prema Pravilniku o naknadi za priključenje na

elektroenergetsku mrežu i povećanje priključne snage (NN 28/06).

 Naknada za priključenje ne obuhvaća obveze Korisnika mreže

(projektiranje, građenje elektrane, kao i polaganje energetskog NN

kabela od elektrane do PMO-a).

 Korisnik mreže snosi i troškove ispitivanja u pokusnom radu, kao i

eventualne štete koji su posljedica pokusnog rada.

Sadržaj Ugovora o priključenju
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• Rokovi izvedbe radova i dinamika plaćanja:

 Rok za realizaciju priključenja elektrane počinje teći prvom uplatom

Korisnika mreže, bez koje se ne započinju aktivnosti na realizaciji

priključenja.

 Rok za prvu uplatu (minimalno 50%) je 8 dana od dana sklapanja

Ugovora o priključenju.

 Ostatak iznosa Korisnik mreže je dužan uplatiti najkasnije do dana

podnošenja zahtjeva za izdavanje EES i priključenje.

 Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za EES je minimalno 10 dana prije

isteka ugovorenog roka priključenja.

 HEP-ODS se trajno priključuje Korisnika mreže tek nakon uspješno

provedenog pokusnog rada.

Sadržaj Ugovora o priključenju
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• Međusobna prava i obveze:

 Eventualno ustanovljavanje prava služnosti za potrebe izgradnje

priključka na nekretninama Korisnika mreže - bez naknade.

 Definirana je kazna koju je HEP-ODS dužan platiti u slučaju kašnjenja

realizacije priključenja.

• Raskid ugovora:

 HEP-ODS vrši povrat uplaćenog iznosa u roku 30 dana od zahtjeva,

ali umanjenog za eventualni trošak koji je HEP-ODS imao za do tada

obavljene radove i usluge.

• Završne odredbe:

 Ugovor o priključenju stupa na snagu danom zaprimanja potpisanog

ugovora od strane Korisnika mreže u HEP-ODS-u.

 Ugovor se sklapa na određeno vrijeme, odnosno do isteka važenja

PEES.

Sadržaj Ugovora o priključenju
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Elektroenergetska suglasnost (EES)

• Elektroenergetska suglasnost (EES) je dokument kojim se utvrđuje

pravo Korisnika mreže na korištenje mreže na određen način (za

predaju i/ili preuzimanje energije) na defniranom mjestu u mreži i za

definiranu priključnu snagu.

• Pravo na priključnu snagu nije prenosivo na drugo priključno mjesto,

jer je za tu snagu na tom mjestu izgrađen priključak čije se konačno

izvedeno stanje konstatira u EES.

• Podnošenje zahtjeva za EES - tek nakon završetka izgradnje

elektrane i priključka (glavnog voda).

• U pojednostavljenom postupku EES je ujedno i suglasnost na glavni

projekt elektrane, koji je obvezni prilog zahtjevu za EES.
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Elektroenergetska suglasnost (EES)

• Uz EES se Korisniku mreže se dostavlja i Ugovor o korištenju NN

distribucijske mreže.

• Sklapanje Ugovora o korištenju mreže je preduvjet za pokusni rad

elektrane s mrežom, dakle za prvo priključenje na mrežu.

• U složenijem postupku uz zahtjev za EES obavezno se dostavlja i:

a) Elaborat utjecaja elektrane na mrežu – računske analize koje

prethode EES i pokusnom radu elektrane;

b) Elaborat podešenja zaštite elektrane – radi usklađivanja s

zaštitama u mreži, usuglašava se s HEP-ODS-om;

c) Plan i program ispitivanja primjerenog paralelnog rada elektrane

s mrežom – predlaže voditelj ispitivanja, usuglašava se s HEP-

ODS-om.
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Sadržaj EES

• Podaci o elektrani:

 Tip elektrane;

 Način izgradnje elektrane;

 Podaci o izmjenjivaču i njegovoj opremljenosti;

 Stečenost statusa povlaštenog proizvođača el. energije;

 Predvidivu godišnju proizvodnju i vlastitu potrošnju el. energije;

 Planirano vrijeme neraspoloživosti elektrane;
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Sadržaj EES

• Tehničko energetski uvjeti:

 Priključna snaga (u oba smjera);

 Mjesto priključenja elektrane na mrežu s pojnom TS;

 Opis izvedbe priključka;

 Nadležnost upravljanja uređajem za odvajanje;

 Opis uređaja za osiguranje paralelnog rada elektrane s mrežom i

za sinkronizaciju (izmjenjivač);

 Način rada elektrane;

 Mjerni uređaji na obračunskom mjernom mjestu;

 Dopušteni povratni utjecaj pogona elektrane na mrežu;

 Omjer snage KS-a mreže na mjestu priključenja i priključne

snage elektrane (Sk/Sp);

 Obveza izrade i dostave Elaborata o utjecaju elektrane na mrežu

(EUEM);
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• Ostali uvjeti:

 Temeljem EES Korisnik mreže ne može ostvariti trajni priključak

na mrežu.

 Uspješno okončanim pokusnim radom i dostavom Konačnog

izvješća o provedenim ispitivanjima u pokusnom radu voditelj

ispitivanja elektrane potvrđuje spremnost elektrane za primjereni

paralelni pogon s mrežom.

 Preduvjet za trajni paralelni pogon elektrane s mrežom je

pozitivno Očitovanje (suglasnost) HEP-ODS-a na Konačno

izvješće te izdavanje Dozvole za trajni pogon.

 EES prestaje važiti danom raskida Ugovora o korištenju mreže ili

u slučaju da je Korisnik mreže isključen s mreže duže od 3 god.
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Ugovor o korištenju mreže

• Ugovorom o korištenju mreže HEP-ODS i Korisnik mreže uređuju

međusobne odnose vezano uz korištenje distribucijske mreže i javne usluge

opskrbe električnom energijom, temeljem izdane EES.

• Temeljem ovoga ugovora uređuju se međusobni odnosi glede:

 uvjeta korištenja mreže za predaju proizvedene el. energije u mrežu,

odnosno preuzimanje el. energije iz mreže;

 pružanja mjernih usluga;

 plaćanje naknade za korištenje mreže;

 obveze pružanja javne usluge opskrbe el. energijom za vrijeme kada

Korisnik mreže nema ugovorenu opskrbu s drugim opskrbljivačem.

• Ugovor o korištenju mreže uređuje i pitanje vođenja pogona mreže i

elektrane, što se kod elektrana većih snaga uređuje zasebnim Ugovorom o

vođenju pogona.
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Sadržaj Ugovora o korištenju mreže

• Mjesto predaje i preuzimanja el. energije, mjesto odvajanja

 Korisnik mreže predaje proizvedenu el. energiju na istom mjestu

gdje iz mreže preuzima el. energiju za vlastite potrebe.

 Mjesto odvajanja je mjesto razgraničenja nadležnosti vođenja

pogona Korisnika mreže i HEP-ODS-a.

• Preduvjeti za korištenje mreže:

 Dostava izvješća o provedenim funkcionalnim ispitivanjima i

dokazima o ispravnosti funkcija zaštite elektrane te njenoj

usklađenosti sa zaštitama u mreži;

 Dostava dokaza ispravnosti funkcija vođenja pogona elektrane te

dokaza o udovoljavanju uvjetima dopuštenog povratnog

djelovanja na mrežu i kvaliteti predane el. energije u mrežu.
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Sadržaj Ugovora o korištenju mreže

• Uvjeti za korištenje mreže:

 Korisnik mreže nema pravo omogućiti drugoj osobi priključenje

na elektranu i korištenje el. energije preko svog OMM.

 Korisnik mreže dužan je periodički održavati elektranu.

 Korisnik mreže nema pravo na mjestu pruzimanja i predaje el.

energije koristiti snagu veću od odobrene u EES.

 Korisnik mreže je odgovoran za sve posljedice štetnog utjecaja

elektrane na mrežu i ostale korisnike mreže, a koji su posljedica

izvanrednog i poremećenog pogona elektrane.

 HEP-ODS nije odgovoran za štetne posljedice na elektrani

nastale uključenjem uređaja za odvajanje.

 Nije dopušten otočni pogon elektrane s dijelom distribucijske

mreže.

Temeljni dokumenti koje izdaje HEP-ODS u pojednostavljenom postupku priključenja 

sunčanih elektrana na mrežu, Matej Cvitanović (HEP ODS d.o.o.) 



Seminar

MALE SUNČANE ELEKTRANE U NOVIM  ZAKONODAVNIM  I  REGULACIJSKIM  UVJETIMA U HRVATSKOJ

Zagreb, 18.  prosinca  2012.
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• Mjerne usluge :

 HEP-ODS osigurava Korisniku mreže standardnu mjernu uslugu

za OMM predaje i OMM preuzimanja el. energije:
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– prikupljanje obračunskih i drugih mjernih podataka te njihova provjera i

potvrda valjanosti;

– pohranjivanje mjernih podataka i upravljanje mjernim podacima;

– čuvanje dokumentacije OMM predaje i preuzimanja;

– povremena provjera ispravnosti mjerenja,

– dostava obračunskih i drugih mjernih podataka Korisniku mreže s OMM 

predaje i preuzimanja.
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• Očitanje, obračun i naplata naknade za korištenje mreže:

 Korisnik mreže, kao kupac el. energije za vlastite potrebe, dužan

je plaćati HEP-ODS-u naknadu za korištenje mreže.

 Definirani su intervali očitanja brojila, rokovi dostave računa

Korisniku, kao i dospjeća računa.

• Javna usluga opskrbe električnom energijom:

 Odredbe ovog ugovora o javnoj usluzi opskrbe el. energijom

primjenjuju se samo za vrijeme dok Korisnik mreže koristi javnu

uslugu opskrbe el. energijom putem HEP-ODS-a.
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• Međusobna prava i obveze:

 Definiraju se obveze HEP-ODS-a i Korisnika mreže u slučaju

planiranih radova na mreži, odnosno postrojenju elektrane, te

slučajevi privremenog uskraćivanja mogućnosti korištenja mreže.

 Imenovanje ovlaštenih osoba za vođenje pogona mreže i

elektrane te međusobno komuniciranje i izvješćivanje.

 Obveze HEP-ODS-a o osiguravanju tajnosti podataka o mjernim

podacima i elektrani.

 U slučaju nepostojanja važećeg Ugovora o otkupu HEP-ODS je

oslobađen plaćanja naknade za preuzetu el. energiju u mrežu.
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• Prijelazne i završne odredbe:

 Korištenje mreže u pokusnom radu elektrane ograničenog je

trajanja, a dopušteno je samo uz prethodno usuglašeni Plan i

program ispitivanja.

 Korisnik mreže odgovoran je za svaku štetu nastalu u elektrani, u

mreži ili kod drugih korisnika mreže kao posljedica pokusnog

rada elektrane.

 Ugovor o korištenju mreže primjenjuje se od dana početnog

očitanja brojila, a sklapa se na neodređeno vrijeme.
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Primjer Ugovora o korištenju mreže - prilozi
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Dozvola za trajni pogon

• Temeljem Konačnog izvješća voditelja ispitivanja u pokusnom radu

elektrane, HEP-ODS izdaje Dozvolu za trajni pogon elektrane s

distribucijskom mrežom.

• U Dozvoli za trajni pogon elektrane definirani su datumi mjerodavni

za očitanja OMM, jer su ta očitanja nužna za otkup električne

energije:

 datum početka pokusnog rada elektrane;

 datum početka trajnog pogona elektrane s mrežom.

• Ovim dokumentom elektrana stječe pravo na trajni paralelni pogon s

distribucijskom mrežom pod uvjetima definiranim u izdanoj EES i

sklopljenim ugovorima.

• Predstavlja suglasnost HEP-ODS-a na Konačno izvješće o

provedenim ispitivanjima u pokusnom radu, koje dostavlja voditelj

ispitivanja.
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Primjer Dozvole za trajni pogon
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Hvala na pozornosti !
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