
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 79/10, од 27.09.2010. 

 

На основу члана 4.2. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне 
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 7/02) и члана 36. 
Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију (“Службени 
гласник БиХ” број 2/05), Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на 
сједници одржаној 2. септембра 2010. године, донијела је 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРИКЉУЧКУ 

Члан 1. 
У члану 2. Правилника о прикључку (“Службени гласник БиХ”, број 95/08), иза израза 
“Захтјев за издавање услова за прикључак” додаје се нови израз који гласи: 

“ ‘Начелна сагласност за прикључење’ означава претходну сагласност, која 
Кориснику потврђује могућност прикључења на преносну мрежу под условима и по 
процедури дефинисаној овим правилником, укључујући и евентуалне услове утврђене 
овом сагласношћу,”. 

Члан 2. 
У члану 5. став (2) мијења се и гласи: 

“(2) Уз захтјев за издавање Услова за прикључак за произвођача и/или потрошача 
односно корисника, прилаже се Урбанистичка сагласност, Локацијски услови или 
Локацијска информација, односно одобрење у складу са прописима који регулишу 
питања градње.” 

Члан 3. 
 

Иза члана 5. додаје се нови члан 5а. који гласи: 

“Члан 5а. 
(Начелна сагласност за прикључење) 

(1) На захтјев корисника или надлежног органа управе за издавање документа из става 
(2) члана 5. овог правилника, Електропренос може издати Начелну сагласност за 
прикључење. Садржај захтјева једнак је садржају захтјева за издавање Услова за 
прикључак. 

(2) Копију Начелне сагласности за прикључење Електропренос доставља НОС-у. 

(3) Начелна сагласност за прикључење важи годину дана од дана издавања, а изузетно 
се може продужити за једну годину.” 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 
гласнику БиХ”, а објавиће се и у службеним гласилима ентитета. 

 

 Број: 05-28-12-193-12/10  Предсједавајући Комисије 

 2. септембра 2010. године  

 Тузла  Мирсад Салкић  
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