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  Општинска управа Богатић, Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове,
грађевинско земљиште и инфраструктуру, решавајући по захтеву ИМ СОЛАР 2002 ДОО Богатић
из Богатића Улица Бранка Ђонлића бр.74 чији је пуномоћник Катарина Дубљанин из Шапца, за
издавање Локацијских услова за изградњу соларне електране у Метковићу у Улици Вука Караџића
бб., на кат.парцели бр. 3238 КО Метковић,  на основу чл.53а-57 Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС",бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлуке УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“ бр.68/2019), Уредбе о локацијским условима
("Службени гласник РС" бр. 115/2020), Просторног плана општине Богатић ("Сл.лист општине
Богатић“, бр. 12/2011.г) и Урбанистичког пројекта за изградњу објекта за производњу електричне
енергије – три соларне фотонапонске електране на земљи и прикључака на ДСЕЕ на
катастарским парцелама број 2778, 2779 и деловима кат.пар. бр. 3198, 1284 и 1320 КО Метковић,
издаје:

 

Л  О  К  А  Ц  И  Ј  С  К  Е      У  С  Л  О  В  Е

за изградњу објекта за производњу електричне енергије – соларна електрана

и трафостанице на кат.парцели бр. 3238 К.О. Метковић

 

Подаци о локацији:

 

Број кат.парцеле: 3238 К.О. Метковић                                                   

Место, улица и број:  Метковић, Улица Вука Караџића бб.

Површина парцеле:  0.16,82 ha

Начин коришћења земљишта и катастарска класа: -земљиште у грађевинском подручју -

                Њива 4. класе, њива 5. класе, воћњак 3.класе и неплодно земљиште   

 

Постојећа намена парцеле: ТЦ 18 – Пољиопривредно демљиште

 ТЦ 19 – Шумско земљиште



Подаци о објекту:

Категорија:  Г

Класификациони знак: 230201 – 100% соларна електрана 

                                                 222420 – 100% трафо станица    

Бруто развијена грађевинска површина је 74,00м2

 

Извод из просторног плана – правила уређеља и грађеља

 

ТЦ 18 ПOЉOПРИВРEДНO ЗEМЉИШТE,

ЗАТЕЧЕНА И СЕЗОНСКА ДОМАЋИНСТВА

ПРAВИЛA УРEЂEЊA

У складу са законом, пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци,
виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче,
напуштена речна корита, земљишта обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по својим
природним и економским условима може рационално да се користи за пољопривредну
производњу.

 

Обрадиво пољопривредно земљиште јесу: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде.

 

Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe срe   динe
вaжe слeдeћa прaвилa:

зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плaн тa ж них вoћњaкa кojи
сe интeнзивнo трeтирajу вeштaчким ђубривoм и пeсти цидимa je нajмaњe 800 m;
у зaштитнoм пojaсу измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вo дo тoкa oд 10 m ниje
дoзвoљeнo кoришћeњe пeстицидa и вeштaчких ђу б ри вa;
минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у
сусeдству су: oд стaмбeних згрaдa 200 m, oд мaги стрa л них путeвa 200 m, oд рeчних тoкoвa
200 m и oд извoриштa вoдoснaб дeвaњa 200 m. Нaвeдeнa рaстojaњa мoгу бити и вeћa aкo тo
пoкaжe Студија утицaja нa живoтну срeдину зa фaрмe сa прeкo 500 ус лo вних грлa, кao и
oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утврђeни нa oснoву зaкoнa.

 

Затечена домаћинства ван грађевинског реона дисперзно су размештена на територији целе
општине. Ова домаћинства, као и друга која нису евидентирана на подлози, а постојала су у време
доношења Плана задржавају се на постојећим локацијама, а земљиште добија статус
грађевинског земљишта ван грађевинског реона.

 



Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола на основу овог Плана, сeм aкo
je у питaњу oбjeкaт инфрaструктурe, кaдa je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг плана.

 

Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско
земљиште, до привођења планираној намени, користи се за пољопривредну производњу. Пaрцeлe
пoрeд регионалног (магистралног) путa нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa пут сeм aкo сe зa тo нe
прибaви пoсeбнo oдoбрeњe "ЈП Путеви Србије“.

 

Пољопривредно земљиште се може налазити и унутар грађевинског реона насеља. Услови
за њихову изградњу и коришћење су идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван
грађевинског реона.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je:

извођење свих радова на: комасацији, мелиорацији, наводњавању, одводњавању
земљишта, побољшању плодности земљишта и заштите од ерозије и свих других
штетних утицаја на квалитет земљишта
изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру затечених домаћинстава у
циљу побољшања услова становања чланова тог домаћинства или у случају природног
раздвајања пољопривредног домаћинства највише до 200 m2 стамбеног простора.
изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне
пољопривредне производње а власнику је пољопривреда основна делатност и не
поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште,
одређивање локација за гробље или проширење гробља,
санитарне депоније и кафилерије
пoстaвљaњe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe,
изградња и проширење пољских путева, постављање нафтних и геотермалних
бушотина, ветрењача (ветроелектрана) и сл.  штo ћe сe, у зaвиснoсти oд oбимa и
кaрaктeрa нaкнaднo дeфинисaти Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и
Урбaнистичким прojeктимa у складу и са другим посебним условима надлежних
министарстава и других институција које издају посебне услове (нпр.
експлоатације)
пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака, све на
земљишту VI и више катастарске класе у случају када је пољопривредном основом или
пројектом рекултивације утврђено да ће се то земљиште рационалније користити ако
се пошуми,
подизање расадника за производњу репродуктивног материјала воћно-лозних и
шумских дрвенастих врста,
подизање пољозаштитних појасева,
изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за
смештај механизације, репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних
производа, стаје за гајење стоке, објекти за потребе гајења и приказивања старих
аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за гајење печурки,
пужева и риба.

 

Нa пojeдинaчним пaрцeлaмa гдe су фoрмирaнa сезонска дoмaћинствa ("колебе", салаши и сл.) кoja
сe нaлaзe вaн грaђ. рeoнa, дoзвoљeнo je: рeкoнструкциja  постојећих и изградња стaмбeнoг oбjeктa



приземне спратности, површине до 100 m2, рeкoнструкциja и изгрaдњa пoљoприврeдних,
eкoнoмских и пoмoћних oбjeкaтa, спрaтнoсти П, мини фaрми и пoљoприврeдних eкoнoмиja,
рeкoнструкциja или изгрaдњa зaнaтских рaдиoницa дo 150 m2 у функциjи пoљoприврeднe
прoизвoдњe, aкo су испуњeни други услoви (сaнитaрни, хигиjeнски и др.).

 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: другoг стaмбeнoг oбjeктa, прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe
утицaje нa oкoлину. Изузетно, на земљишту VI  и више катастарске класе, овим Планом је
дозвољена изградња и следећих објеката: пилaнa (дo 100 m2, мaксимaлнe спрaтнoсти П),
угoститeљских oбjeкaтa (дo 200 м2, мaксимaлнe спрaтнoсти П+1+Пк), бeнзинскe и гaснe пумпe (E
505 - тргoвинa нa мaлo мoтoрним гoривимa), као и објеката великих капацитета у функцији
прераде примарних пољопривредних производа (хладњаче, кланице и сл.).

Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe
грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл.

Коришћење пољопривредног земљишта у друге сврхе које нису поменуте као и парцелација и
препарцелација, одређују се у складу са законском регулативом која дефинише ову област.

 

oбjeкти чиja je
изгрaдњa зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у
пoглaвљу "прaвилa грaђeњa".

 

ТЦ 19 ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

ПРAВИЛA УРEЂEЊA

Шумско подручје обухвата шуме у државној и у приватној својини. Шумама у државној својини, које
су обухваћене шумским подручјем, газдује се на основу опште основе газдовања шумама и
посебних основа газдовања шумама. Шумама у приватној својини газдује се на основу опште
основе и програма газдовања приватним шумама. Шумама и шумским земљиштем у државној
својини газдује ЈП „Србијашуме“.

Општи циљеви газдовања шумама су да се обезбеди: трајно повећање приноса и производње,
максимална производња дрвне масе, очување и повећање вредности шума, економичност и
рентабилност, јачање и развијање општекорисних функција шума и повећање производње и
коришћења дивљачи. Ради остваривања ових циљева утврђују се мере (биолошко- узгојне и
уређајне природе), које треба да усмере развој шума у жељеном правцу, које ће обезбедити
најбоље коришћење производних потенцијала станишта и стварање квалитетних састојина високог
и изданачког узгојног облика оних врста дрвећа које имају највећу економску вредност и могу
постићи максимални прираст дрвне масе и дивљачи, а тиме ће се створити и потребни услови за
успешну производњу крупне дивљачи.

Шуме и шумско земљиште је идентификовано на подлози, према катастарском стању, само за
државне шуме (корисник: ЈП „Србијашуме“).  Шуме у приватној својини на графичким прилозима су
приказане оријентационо.



Постојеће шуме треба очувати и унапредити.  Крчење шума је дозвољено само у следећим
случајевима: ради промене врсте дрвећа или узгојних облика; ради изградње објеката чија је
изградња дозвољена; у случајевима када то захтева општи интерес утврђен на основу закона.
Санитарне сече шуме подразумевају се као нега шуме.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

У оквиру ових површина дозвољена је изгрдња путева, стаза, канала, мостова, инфраструктурних
инсталација и објеката и других сличних објеката, као и објеката који обезбеђују унапређење
коришћења шума. Пре утврђивања трасе водова (електро и ТТ), жичара и сличних објеката, који
пролазе кроз шуму, обавезно је прибављање мишљења корисника, односно власника шуме.  

oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу
"прaвилa грaђeњa". Изградња стамбених, стамбено- пословних, пословних,
економских и др. објеката је забрањена.

   

 

Извод из Урбанистичког пројекта

 

Нивелација и регулација

Парцеле на којима се планира изградња соларних електрана су ван грађевинског реона. Приступ
је са локалног некатегорисаног пута, чија се регулација задржава. Грађевинска линија је
дефинисана у складу са смерницама из Просторног плана, односно дефинише се непосредни
појас заштите за некатегорисани пут у ширини од 5m од ивице путног земљишта. Сви планирани
објекти се постављају до грађевинске линије која је на 5m од регулационе линије (међе према
парцели некатегорисаног пута).

Грађевинска линија према суседним парцелама је на 0.7m од међе. Постављање панела и других
планираних објеката је обавезно унутар датих грађевинских линија.

Планирани зидани објекти (ТС и ОМП) су приземни објекти. На графичким прилозима УП-а су
дате зоне изградње ових објеката. Соларни панели се постављају на челичну конструкцију и
фундирају на темељне АБ стубове пречника Ø30cm. Постваљају се под углом од 27,5º према југу
и издигнути су од терена минимално 30cm на нижем делу, односно 160cm на вишем делу.
Саставни део Урбанистичког пројекта је Идејно решење соларних електрана и трафостаница.
Могућа су одступања од положаја и димензија панела и других објеката (у оквиру датих
урбанистичких параметара) у даљој разради пројектне документације у циљу изналежења што
рационалнијег решења или уколико се инвеститор определи за други тип опреме.

 Планиран је један колски приступ у комлекс и интерне саобраћајнице које омогућују приступ
мањих возила трафостаницама и дугим објектима унутар комплекса ради одржавања. 
Саобраћајнице су покривене туцаником, тако да нема потребе за планирањем система за
прикупљање атмосферских вода.

Задржава се постојећа нивелација терена.

Нивелационо решење је дато тако да се не угрози јавна површина, уз максимално прилагођавање
постојећем терену.



Диспозиција објекта и његов однос према суседним парцелама, као и елементи партерног
уређења су просторно дефинисани на графичком прилогу бр. 4 – Регулационо-нивелационо
решење локације.

Сви елементи партера су дефинисани тако да се обезбеди несметано и безбедно коришћење
парцеле.

Могућа је фазна изградња комплекса.

Приступ парцели

Комплекс електрана има директан приступ на површину јавне намене, некатегорисани
јавни пут на кат. пар. бр. 3198 КО Метковић. Прикључак на пут урадити у свему према
важећим стандардима, прописима и условима Одељења за урбанизам, стамбено-
комуналне послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру Одсека за обједињену
процедуру, грађевинско земљиште и инфраструктуру, бр. 35-43/2022-04 од 14.11.2022.
године.  Прилаз парцели је дефинисан на графичким прилозима УП-а.

Паркирање

У оквиру парцеле је обезбеђено укупно 2 паркинг места за путничка возила за потребе повремне
котроле и обиласка комплекса.

Паркирање је организовано у оквиру колско – пешачке површине, уз планирану трафостаницу.
Паркинг места су димензија 2,50/5,0м.

1.3.2.  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Приказ биланса површина на предметном комплексу површине 4.03.61ha исказан је у следећој
табели:

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА (м²) %

Површина парцела 40361 100

Објекти 362 0,90

Уређене колско-пешачке
површине 1038 2,57

Зелене површине 38957 96,53

 

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ остварено дозвољено

Индекс заузетости парцеле (%) 0,90% /

Спратност објекта П /



Број паркинг места 2 /

 

У складу са чл. 77 став 6 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторно и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр 32/2019), за предметни комплекс је
исказан индекс заузетости.

1.3.3. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

На планираном комплексу само 367m² је под објектима. Остало су слободне зелене површине и
интерне саобраћајнице под туцаником, укупно 3.99.95ha.

Није дозвољена садња високог растиња због сенке коју би створило на соларним панелима и
умањило њихову продуктивност. Може се садити трава и ниско растиње.

Предвидети спољну расвету на местима улаза у објекат, на отвореним паркинзима и пешачким
комуникацијама. Код одабира расвете, инсистирати на коришћењу извора светла са мањом
потрошњом електричне енергије: лед расвета и/или штедљиве сијалице.

Ограђивање парцеле:

Парцелу је могуће оградити транспарентном оградом до висине 220цм. Уколико се предвиђају
капије, поставити их на местима обележених приступа парцели, тако да омогуће несметан приступ
и комуникацију. Отварање капија је искључиво према парцели.

 

1.3.4. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

У одељку 1.2.4. АНАЛИЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ЛОКАЦИЈЕ дат је преглед
постојеће инфраструктуре у непосредном окружењу парцеле. За потребе израде урбанистичког
пројекта, прибављена је сагласност и тeхнички услови ЈКП „Богатић“, Богатић, бр. 1312-1/2022 од
10.11.2022. године.

Водовод и канализација

У непосредном окружењу парцеле, као и на самој парцели не постоје изведене инсталације
водовода и канализације.

За функционисање предметног комплекса нису потребне хидротехничке инсталације. Систем
функционише путем даљинске конреле и уквиру комплекса неће бити запослених лица, па није
потребно обезбедити санитарну воду, као ни канализациону инфраструктуру. За потребе
комплекса не постоји потреба за изградњом хидрантске мреже.

Саставни део Урбанистичког пројекта је Сагласност и технички услови ЈКП „Богатић“, Богатић бр.
1312-1/2022 од 10.11.2022. године.

 

Електроенергетска инфраструктура

 

Соларна електрана СЕ Метковић 1



Према условима за пројектовање и прикључење надлежног дистрибутивног предузећа
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Шабац бр. 2460800-
Д.09.24-391476/2-2022 од 27.09.2022. год. објекта за производњу електричне енергије СЕ
Метковић 1, ул. Вука Караџића бб, Метковић, на К.П. бр. 2778 и 2779 К.О. Метковић (у даљем
тексту: електрана) на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) у даљој изради техничке
документације за изградњу предметног објекта потребно је испоштовати следеће услове:

1. Основни технички подаци о електрани и намена објекта

Планирана одобрена снага електране: 999 kW
Број инвертора у електрани: 10
Технички подаци генератора (инвертора):

Инвертор:

Врста: инвертор

Активна снага: 100 kW

Назначени напон: 0,4 kV

Назначени фактор снаге: 1

Начин рада: Електрана ради паралелно са ДСЕЕ са предајом електричне енергије у ДСЕЕ у
целости (изузев сопствене потрошње)
Намена објекта: Постројење за производњу електричне енергије.

2. Начин прикључења и технички опис прикључка
1. Врста прикључка: индивидуални
2. Карактер прикључка: трајни
3. Место прикључења електране на ДСЕЕ: Увод вода електране у водну ћелију 20 kV

разводног постројења које се смешта у објекат описан у тачки 2.8.1.
4. Место везивања прикључка на ДСЕЕ: тачка А на графичком приказу у којој је потребно

у трасу далековода, извод 20 kV "Белотић" из ТС 110/20 kV Богатић, убацити
растеретни армиранобетонски стуб 12/1600 (постојећи стуб демонтирати), који је
потребно опремити са два система одводника пренапона.

5. Прикључење електране на ДСЕЕ је трофазно са симетричним системом напона
синусоидног облика.

6. Називни напон мреже на месту прикључења електране на ДСЕЕ је Un = 20 kV.
7. Називна фреквенција у ДСЕЕ је n= 50 Hz.
8. Опис прикључка до места прикључења

1. Објекте места прикључења (у даљем тексту: ОМП) којих има два: један за
прикључења СЕ Метковић 1 и 2 и други за прикључење СЕ Метковић 3, је
потребно изградити на катастарској парцели бр. 2778 К.О. Метковић до границе
са некатегорисаним путем како је приказано на географском приказу. Објекте
грађевински изградити тако да у њих могу да се уграде разводна постројења за
прикључење будућих соларних електрана. Поред ОМП определити и локацију за
антенски стуб, преко кога ће се остварити комуникациона веза између РП
електрана, ОМП-а и дистрибутивног диспечерског центра. Новоизграђени
објекти биће део ДСЕЕ. Садржаће места прикључења електрана на ДСЕЕ и
мерна места преко којих се електрична енергија предаје у систем. Објекти ОМП-
а морају имати улаз са јавне површине (пута), којим ће бити обезбеђен несметан
приступ овлашћеним лицима ОДС.

2. Од места везивања прикључка на ДСЕЕ-Тачка А на графичком приказу до ОМП
потребно је: извршити расецање далековода и по систему прстенастог напајања
напојити ОМП: један за прикључења СЕ Метковић 1 и 2 и други за прикључење
СЕ Метковић 3, изградњом 20 kV-ног двоструког кабловског вода типа XHЕ -



49AZ пресека 3x(1x150)mm2 предложеном трасом у дужини око 190 метара од
места расецања далековода до изводно-доводне ћелије у ОМП и изградњом 20
kV-ног кабловског вода типа XHЕ - 49AZ пресека 3x(1x150)mm2 предложеном
трасом у дужини око 20 метара између изводно-доводних ћелија у ОМП.

3. У ОМП се уграђују разводна постројења која се састоје од две изводно-доводне
ћелије за повезивање ОМП са ДСЕЕ, једне ћелије за напајање сопствене
потрошње ОМП-а, две односно једне мерне ћелије и две односно једне изводно-
доводне ћелије за повезивање електрана са ОМП-ом. (Напомена: један ОМП
има два мерење а други ОМП има једно мерење). Ћелије треба да буду
опремљене потребном расклопном, мерном и заштитном опремом, све у складу
са општом шемом у прилогу.

4. У ОМП се уграђује даљинска станица и остала опрема за увођење места
прикључења у система даљинског надзора и управљања ЕДС. За смештај те
даљинске станице потребно је предвидети простор димензија 600х600х1950 mm
(ширина х дубина х висина).

9. Расклопна опрема у ћелијама новог 20 kV постројења у ОМП треба да буде у складу
са концепцијом ЕДС. Расклопни апарати треба да буду даљински управљиви.

10. Напајање опреме у ОМП је предвиђено са трансформатора сопствене потрошње који
ће бити уграђени у ћелију сопствене потрошње.

11. Изградња електроенергетских објеката од места везивања прикључка на ДСЕЕ до
места прикључења електране на ДСЕЕ, изградња ОМП, опремање ОМП и опремање
мерног места у искључивој је надлежности ЕДС. Инвеститор прикључка је ЕДС, а
трошкове изградње прикључка сноси подносилац захтева. У складу са тим, ови услови
се не могу користити за израду техничке документације и покретање других активности
потребних за реализацију прикључка. ЕДС дефинише прикључак и место прикључења
у решењу о одобрењу за прикључење електране, у складу са законским прописима, и
задржава право измене ставова из тачке 2. ових услова, приликом издавања решења
о одобрењу за прикључење.

12. Опис мерног места:          

Мерни уређај за обрачунско мерење се смешта у орман димензија 600х600х220 mm (ширина х
висина х дубина) који се повезује са струјним и напонским трансформаторима за мерење у
мерној ћелији у склопу 20 kV расклопног постројења у ОМП. Наведени орман мерног места се
монтира на зид у ОМП.

3. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења
1. Стварна струја трофазног кратког споја са стране ДСЕЕ на месту прикључења

електране на ДСЕЕ, у субтранзијентном периоду је Iks= 2.14 kA, однос R/X = 0.645.
2. Електроенергетска опрема у ДСЕЕ на 20 kV напону је димензионисана на дозвољену

струју трофазнoг кратког споја 14,5 kA.
3. Неутрална тачка мреже 20 kV напона је уземљена преко нискоомског отпорника само

у ТС 110/20 kV.
4. Вредност струје једнофазног земљоспоја у уземљеним мрежама 20 kV напона је

ограничена на вредност 300 А.
5. Основна заштита 20 kV водова у ДСЕЕ изводи се као:

краткоспојна заштита са тренутним деловањем,
прекострујна заштита са временским затезањем,
земљоспојна.

6. За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:
на изводима 20 kV у ТС 110/20 kV је примењено аутоматско поновно укључење (АПУ) са два
покушаја. У првом се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) могућег подешења у
интервалу од 0,15 s до 0,3 s. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења
после безнапонске паузе (трајање) могућег подешења у интервалу од 10 s до 180 s (споро
АПУ). Уколико је и даље присутан квар, заштита извршава трајно искључење извода, након
чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.



7. Појава кратких спојева и осталих кварова у ДСЕЕ је стохастичке природе и њихов број
се не може предвидети.

8. У ДСЕЕ се примењује аутоматска регулација напона применом регулационе преклопке
са кораком од 1,5% од називног напона Un, која има за циљ да одржи вредност напона
у границама +/- 10% називног напона Un. Напон се регулише на секундарној страни ТС
110/20 kV. Аутоматска регулација напона се спроводи са временским затезањем од 30
до 180 s, а могућа је и примена ручне регулације напона.

9. За заштиту електроенергетског система од хаварија и других непредвиђених
поремећаја, у ДСЕЕ се примењује мера ограничења потрошње помоћу напонске
редукције снижењем напона за 5% од називног напона Un, применом опреме и уређаја
који су описани у тачки 3.8.

10. Заштита од пренапона у 20 kV мрежи се изводи применом одводника пренапона, при
чему је мрежа пројектована тако да је задовољен стандардан степен изолације
LI125AC50 (24 Si 50/125).

4. Општи технички услови које треба да задовољи опрема у електрани
1. Електрана се пројектује и изводи у складу са важећим техничким прописима и

стандардима, као и Правилима о раду дистрибутивног система.
2. Струја (снага) трофазног кратког споја меродавна за димензионисање опреме на 20

 kV напону износи 14,5 kA (500 MVA).
3. Странка је дужна да применом одговарајућег енергетског трансформатора усклади

начин прикључења, напоне и фазне ставове генератора на вредности називног напона
на месту прикључења. Намотај енергетског трансформатора на страни ДСЕЕ се везује
у троугао.

4. Максимална снага којом се предаје енергија у ДСЕЕ износи 999 kW. Максимална снага
са којом се преузима енергија из ДСЕЕ-а износи 40 kW. У електрани ће бити
инсталирано 10 инвертора, сваки привидне снаге 100 kVA са полазном струјом која је
мања или једнака назначеној струји инвертора. У електрани може бити предвиђен
другачији број инвертора и могу бити уграђени инвертори другачијих карактеристика у
односу на податке наведене у овом акту, уз услов обавезног испуњења критеријума
4.8.1. - 4.8.6. овог акта, у оквиру максималне снаге којом се предаје енергија у ДСЕЕ.

5. Максимална дозвољена компонента струје кратког споја од стране електране, на
месту прикључења електране на ДСЕЕ (почетна симетрична струја кратког споја,
ефективна вредност), не сме бити већа од 0,1 kA. У техничкој документацији
електране је потребно навести стварну вредност струје кратког споја са стране
електране на месту прикључења електране на ДСЕЕ.

6. Инсталације и уређаји у електрани морају бити прилагођени стандарду SRPS EN
50160.

7. У електрани обезбедити аутоматску регулацију фактора снаге у границама 0,90
подпобуђено и 0,90 надпобуђено. Вредност фактора снаге са којом електрана ради
треба да је подесива и дефинише је ЕДС. Електрана треба да поседује и аутоматску
регулацију реактивне снаге која се користи по налогу ЕДС. Фактор снаге у режиму
пријема активне електричне енергије из ДСЕЕ треба да буде изнад 0,95 (cosφ≥0,95).

8. За прикључење и безбедан паралелан рад електране са ДСЕЕ, електрана мора да
задовољи 6 основних критеријума:

1. Критеријум максимално дозвољене снаге генератора у електрани;
2. Критеријум дозвољених вредности напона у стационарном режиму;
3. Критеријум дозвољеног струјног оптерећења елемената дистрибутивне мреже;
4. Критеријум фликера;
5. Критеријум дозвољених струја виших хармоника и интерхармоника;
6. Критеријум снаге кратког споја.

У пројекту електране треба спровести проверу критеријума 4.8.1, 4.8.4 - 4.8.6. Критеријуми
4.8.1, 4.8.4 и 4.8.5 проверавају се према одредбама Правила о раду дистрибутивног система, а
критеријум 4.8.6 према услову датом у тачки 4.5. Странка је дужна да, по налогу ОДС, угради
филтере за одговарајуће редове виших хармоника чиме се обезбеђује да основне



карактеристике напона на месту прикључења електране на ДСЕЕ – ефективна вредност,
фреквенција, симетричност и таласни облик буду у задатим оквирима. Странка је дужна да
поступи по налогу ОДС у случају измене Правила о раду дистрибутивног система.

9. У доводно - одводној ћелији  20 kV разводног постројења електране, у коју се везује
вод електране, уграђује се спојни прекидач, који се користи за: спајање (повезивање)
електране са ДСЕЕ, аутоматско одвајање електране од ДСЕЕ због кварова и
поремећаја у ДСЕЕ деловањем системске заштите или заштите вода и одвајање
електране од ДСЕЕ због извођења радова, ремоната, итд. У истој ћелији (са спојним
прекидачем) уграђена опрема треба да омогући даљински надзор над спојним
прекидачем и аквизицију података од интереса за ЕДС. Спецификација сигнала
статуса, аларма и мерења система даљинског надзора и управљања које даљинска
станица прикупља из електране са ћелије спојног прекидача је дата у прилогу.
Комуникација са даљинском станицом реализује се комуникационим протоколом IEC
61850 путем фибероптичког кабла.

10. У ћелији 20 kV разводног постројења електране, у коју се повезује вод електране,
потребно је обезбедити механизам за поуздано и сигурно уземљење вода.

11. Уземљење у разводном постројењу електране, као и у објекту електране, je потребно
извести у складу са важећим прописима и стандардима.

12. У разводном постројењу електране, као и у објекту електране, је потребно обезбедити
заштиту од напона корака и додира и заштиту од електричног удара у складу са
важећим прописима и стандардима.

13. У разводном постројењу електране, као и у објекту електране, је потребно обезбедити
заштиту од пренапона и атмосферског пражњења у складу са важећим прописима и
стандардима.

14. Електрана не сме имати електричну везу са струјним круговима који се напајају преко
других мерних места. Електрана може имати електричну везу са ДСЕЕ искључиво на
начин дефинисан овим документом.

5. Tехнички услови за реализацију прикључења електране на ДСЕЕ - обавезе које су у
надлежности Странке

1. Електрана се повезује са ДСЕЕ преко једног трофазног вода (вод електране) који се
димензионише и изводи према називном напону мреже и планираној одобреној снази
електране.

2. Странка је у обавези да обезбеди вод електране од места прикључења електране на
ДСЕЕ до доводно - одводне ћелије са спојним прекидачем у разводном постројењу
електране, по траси коју одреди странка односно надлежни општински орган. Вод
може бити подземни (кабловски) минималног пресека 150 mm2. Вод може бити
другачијег пресека и састављен од више деоница различитог типа и пресека по избору
странке и спрам карактеристика електране, али такав да обавезно буду задовољени
критеријуми из тачке 4.8. Вод електране се у ОМП, односно до водне ћелије у оквиру
ОМП, уводи кабловским водом пресека од минимално 150 mm2 до максимално 240
mm2. 

3. Странка је у обавези да обезбеди 20 kV разводно постројење електране на погодном
месту, које садржи доводно - одводну ћелију са спојним прекидачем за везивање вода
електране.

4. У доводно - одводној ћелији вода електране, у разводном постројењу електране,
потрeбно је уградити следећу опрему:

1. Прекидач - спојни прекидач, називног напона 20 kV.
2. Мерне трансформаторе:

Техничке карактеристике 20 kV струјних трансформатора:

назначена струја примарног намотаја се бира према снази електране,
назначена струја секундарних намотаја је 5 А,

Техничке карактеристике 20 kV напонских трансформатора:



назначени преносни однос:   kV,
3. Опрему која омогућава даљински надзор и комуникацију и која комуницира са

даљинском станицом у ОМП по протоколу IEC 61850 коришћењем
фибероптичког кабла.

5. Положити фибероптички кабл са минимално 16 мономодних влакана од 20 kV
разводног постројења електране до ОМП.

6. Услови које треба да задовоље заштитни и остали уређаји намењени контроли
укључења и искључења електране са ДСЕЕ

1. За заштиту генератора и елемената расклопне апаратуре електране од могућих
хаварија и оштећења услед кварова и поремећаја у ДСЕЕ примењују се две заштите:
системска заштита и заштита вода електране. Деловањем ових заштита мора се на
спојном прекидачу извршити аутоматско прекидање паралелног рада електране са
ДСЕЕ.

2. Системска заштита се састоји од:
1. Напонске заштите, која се састоји од наднапонске заштите (U >) коју чине

трофазни напонски релеј најмањег опсега подешавања (0,9-1,2) Un, која реагује
са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) s и поднапонске
заштите (U <) коју чини трофазни напонски релеј најмањег опсега подешавања
(1,0-0,7) Un, која реагује са временском задршком најмањег опсега подешавања
(0,2-3) s.

2. Фреквентне заштите, која се састоји од надфреквентне заштите (f >) коју чини
монофазни фреквентни релеј најмањег опсега подешавања (49-52) Hz, која
реагује са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) s и
подфреквентне заштите (f <) коју чини монофазни фреквентни релеј најмањег
опсега подешавања (51-48) Hz, која реагује са временском задршком најмањег
опсега подешавања (0,2-3) s, а фреквентни релеј треба да буде са функцијом
брзине промене фреквенције у интервалу 10 mHz. Обе заштите могу да буду
реализоване преко једног уређаја (релеа) који испуњава претходне захтеве (f > и
f <). Фреквентна заштита може да се реализује и тако да се ова функција
интегрише са неком другом заштитом.

3. Заштита 20 kV вода електране:
1. Заштита вода са стране ДСЕЕ ће бити обезбеђена из ТС 110/20 kV Богатић.
2. Заштита вода која се уграђује на страни електране се састоји од:

Прекострујне заштите, трофазна максимална струјна временски независна заштита, која
реагује:

са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) s, - прекострујна заштита I >;
тренутно при блиским кратким спојевима - краткоспојна заштита I >>;

        Мерни релеји прекострујне заштите су за назначену струју 5 А и најмањи опсег
подешавања:

(3-9) А за прекострујну заштиту I > и
(20-50) А за краткоспојну заштиту I >>.

Неопходно је обезбедити искључење електране на спојном прекидачу у случају земљоспоја.
Земљоспојну заштиту извести за широк опсег вредности капацитивних струја.

4. Уградњом одговарајућих заштитних и других техничких уређаја у објекту електране,
треба обезбедити да се прикључење електране на ДСЕЕ на спојном прекидачу може
извршити само ако је на свим фазним проводницима присутан напон са стране ДСЕЕ.

5. Није дозвољено острвско напајање дела ДСЕЕ из електране. Уградњом
одговарајућих уређаја у објекту електране, треба обезбедити да се деловањем уређаја
за релејну заштиту, на спојном прекидачу, изврши аутоматско одвајање електране са



ДСЕЕ, ако је са стране ДСЕЕ прекинуто напајање. Поновно прикључење генератора је
могуће након 10 минута од успостављања нормалног напонског стања.

6. Забрањено је укључење електране на ДСЕЕ без синхронизације. За синхронизацију
генератора (инвертора) на ДСЕЕ користи се генераторски прекидач. Према
Правилима о раду ДСЕЕ уређај за синхронизацију, у зависности од привидне снаге
генератора, треба да задовољи следеће услове синхронизације:

Укупна
снага
генератора

Разлика
фреквенција

Разлика
напона

Разлика
фазног
угла

(kVА) (∆ф, Hz) (∆V, %) (∆Φ°)

0-500 0,3 5 10

500-1500 0,2 5 10

>1500 0,1 3 10

7. Пројектом треба предвидети блокаду укључења спојног прекидача у случају да је пол
са стране електране под напоном.

8. У случају нестанка помоћног напона за напајање заштитних уређаја и струјних кругова
команди расклопних апарата у електрани, треба предвидети аутоматско искључење
електране са ДСЕЕ на спојном прекидачу.

9. У електрани се користе микропроцесорски заштитни уређаји као самостални релеји
или у оквиру система интегрисане заштите и управљања електране. Сва заштитна
опрема мора да ради независно од рада система управљања и система комуникације
у оквиру електране.

10. У електрани је потребно предвидети заштиту од унутрашњих кварова која ће у случају
унутрашњег квара одвојити електрану, или део електране, од ДСЕЕ у циљу
обезбеђивања селективности заштите средњенапонских извода и очувања
континуалног рада осталих корисника ДСЕЕ у случају квара у електрани.

11. Странка има искључиво одговорност у погледу примене одговарајућих заштитних
уређаја који ће обезбедити да догађаји као што су: испади, кратки спојеви,
земљоспојеви, несиметрије напона и други поремећаји у ДСЕЕ не проузрокују штетно
деловање на уређаје и опрему у електрани.

Заштита од унутрашњих кварова у електрани није предмет ових услова.

Управљање радом електране није предмет ових услова и дефинише се посебним уговором
након изградње прикључка.

7. Додатни услови за прикључење на ДСЕЕ
1. Да би се објекат електране могао прикључити на ДСЕЕ неопходно је:

Прибавити решење о одобрењу за прикључење електране на ДСЕЕ у складу са
Закона о енергетици (у даљем тексту: Решење). Решење се прибавља након
добијања акта надлежног органа којим се одобрава градња електране. За
прибављање Решења подноси се захтев са прилозима према обрасцу ЕДС.
Захтев за издавање Решења се подноси ЕДС;
Испунити све услове из  одобрења за прикључење;
Закључити и реализовати уговор о пружању услуге за прикључење на
дистрибутивни систем електричне енергије, којим се регулише изградња



прикључка у складу Законом о енергетици;
Изградити прикључак (у складу са тачком 2 ових услова);
Да електрана задовољава одредбе важећих Правила о раду дистрибутивног
система и осталих законских и других прописа;
Доставити следећу документацију потребну за прикључење електране:

Употребну дозволу, односно акт којим се одобрава пуштање електране у пробни рад;
Уговор о снабдевању електричном енергијом;
Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност.

Да ЕДС спроведе функционално испитивање којим се доказује да електрана и
објекти у функцији прикључења електране испуњавају услове дефинисане
Правилима о раду дистрибутивног система и осталим законским и другим
прописима;
Да Странка са ЕДС закључи уговор о експлоатацији електране.

Неопходно је да сви власници парцела и ЕДС регулишу имовинско правне односе за
изградњу и приступ електроенергетским објектима и опреми ради њихове изградње и
одржавања.
Пре прикључења електране на ДСЕЕ потребно је доставити извештаје о типском,
комадном и пријемном испитивању опреме која се уграђује у електрани и до места
прикључења електране на ДСЕЕ, прибављене од произвођача, који потврђују да
технички параметри електране одговарају подацима наведеним у Захтеву за Решење,
одредбама Решења, одредбама Правилa о раду дистрибутивног система, прописима и
стандардима из одговарајућих области.

8. Рок важења, трошкови и рок прикључења
1. Рок важења ових услова је 24 месеца. Странка може тридесет дана пре истека рока

важења издатих услова да поднесе захтев за продужење рока важења истих.

Уколико се странка обрати са захтевом за продужење рока важења издатих услова, након
истека остављеног рока за продужење, сматраће се да је поднет захтев за издавање нових
услова. Нови услови се издају према утврђеној процедури за издавање те врсте документа, у
складу са тренутном електроенергетском ситуацијом.

2. Накнада за прикључење на ДСЕЕ ће бити утврђена уговором о пружању услуге за
прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије.

3. Према члану 144. Закона о енергетици, трошкове изградње прикључка, као и остале
трошкове прикључења на ДСЕЕ сноси Странка.

4. Обрачун накнаде за прикључење се врши у складу са Методологијом за одређивање
трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије
(„Сл. гласник РС“, бр. 109/15), која садржи образложење критеријума и начина
одређивања трошкова прикључења објеката корисника на ДСЕЕ.  

5. Рок за прикључења електране је 8 дана по испуњењу свих услова наведених у тачки 7.

 

Соларна електрана СЕ Метковић 2

Према условима за пројектовање и прикључење надлежног дистрибутивног предузећа
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Шабац бр. 2460800-
Д.09.24-388048/2-2022 од 27.09.2022. год. објекта за производњу електричне енергије СЕ
Метковић 2, ул. Вука Караџића бб, Метковић, на К.П. бр. 2778 и 2779 К.О. Метковић (у даљем
тексту: електрана) на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) у даљој изради техничке
документације за изградњу предметног објекта потребно је испоштовати следеће услове:

1. Основни технички подаци о електрани и намена објекта

Планирана одобрена снага електране: 999 kW
Број инвертора у електрани: 10



Технички подаци генератора (инвертора):

Инвертор:

Врста: инвертор

Активна снага: 100 kW

Назначени напон: 0,4 kV

Назначени фактор снаге: 1

Начин рада: Електрана ради паралелно са ДСЕЕ са предајом електричне енергије у ДСЕЕ у
целости (изузев сопствене потрошње)
Намена објекта: Постројење за производњу електричне енергије.

2. Начин прикључења и технички опис прикључка
1. Врста прикључка: индивидуални
2. Карактер прикључка: трајни
3. Место прикључења електране на ДСЕЕ: Увод вода електране у водну ћелију 20 kV

разводног постројења које се смешта у објекат описан у тачки 2.8.1.
4. Место везивања прикључка на ДСЕЕ: тачка А на графичком приказу у којој је потребно

у трасу далековода, извод 20 kV "Белотић" из ТС 110/20 kV Богатић, убацити
растеретни армиранобетонски стуб 12/1600 (постојећи стуб демонтирати), који је
потребно опремити са два система одводника пренапона.

5. Прикључење електране на ДСЕЕ је трофазно са симетричним системом напона
синусоидног облика.

6. Називни напон мреже на месту прикључења електране на ДСЕЕ је Un = 20 kV.
7. Називна фреквенција у ДСЕЕ је n= 50 Hz.
8. Опис прикључка до места прикључења

1. Објекте места прикључења (у даљем тексту: ОМП) којих има два: један за
прикључења СЕ Метковић 1 и 2 и други за прикључење СЕ Метковић 3, је
потребно изградити на катастарској парцели бр. 2778 К.О. Метковић до границе
са некатегорисаним путем како је приказано на географском приказу. Објекте
грађевински изградити тако да у њих могу да се уграде разводна постројења за
прикључење будућих соларних електрана. Поред ОМП определити и локацију за
антенски стуб, преко кога ће се остварити комуникациона веза између РП
електрана, ОМП-а и дистрибутивног диспечерског центра. Новоизграђени
објекти биће део ДСЕЕ. Садржаће места прикључења електрана на ДСЕЕ и
мерна места преко којих се електрична енергија предаје у систем. Објекти ОМП-
а морају имати улаз са јавне површине (пута), којим ће бити обезбеђен несметан
приступ овлашћеним лицима ОДС.

2. Од места везивања прикључка на ДСЕЕ-Тачка А на графичком приказу до ОМП
потребно је: извршити расецање далековода и по систему прстенастог напајања
напојити ОМП: један за прикључења СЕ Метковић 1 и 2 и други за прикључење
СЕ Метковић 3, изградњом 20 kV-ног двоструког кабловског вода типа XHЕ -
49AZ пресека 3x(1x150)mm2 предложеном трасом у дужини око 190 метара од
места расецања далековода до изводно-доводне ћелије у ОМП и изградњом 20
kV-ног кабловског вода типа XHЕ - 49AZ пресека 3x(1x150)mm2 предложеном
трасом у дужини око 20 метара између изводно-доводних ћелија у ОМП.

3. У ОМП се уграђују разводна постројења која се састоје од две изводно-доводне
ћелије за повезивање ОМП са ДСЕЕ, једне ћелије за напајање сопствене
потрошње ОМП-а, две односно једне мерне ћелије и две односно једне изводно-
доводне ћелије за повезивање електрана са ОМП-ом. (Напомена: један ОМП
има два мерење а други ОМП има једно мерење). Ћелије треба да буду
опремљене потребном расклопном, мерном и заштитном опремом, све у складу
са општом шемом у прилогу.



4. У ОМП се уграђује даљинска станица и остала опрема за увођење места
прикључења у система даљинског надзора и управљања ЕДС. За смештај те
даљинске станице потребно је предвидети простор димензија 600х600х1950 mm
(ширина х дубина х висина).

9.   Расклопна опрема у ћелијама новог 20 kV постројења у ОМП треба да буде у складу
са концепцијом ЕДС. Расклопни апарати треба да буду даљински управљиви.

10. Напајање опреме у ОМП је предвиђено са трансформатора сопствене потрошње који
ће бити уграђени у ћелију сопствене потрошње.

11. Изградња електроенергетских објеката од места везивања прикључка на ДСЕЕ до
места прикључења електране на ДСЕЕ, изградња ОМП, опремање ОМП и опремање
мерног места у искључивој је надлежности ЕДС. Инвеститор прикључка је ЕДС, а
трошкове изградње прикључка сноси подносилац захтева. У складу са тим, ови услови
се не могу користити за израду техничке документације и покретање других активности
потребних за реализацију прикључка. ЕДС дефинише прикључак и место прикључења
у решењу о одобрењу за прикључење електране, у складу са законским прописима, и
задржава право измене ставова из тачке 2. ових услова, приликом издавања решења
о одобрењу за прикључење.

12. Опис мерног места:   

Мерни уређај за обрачунско мерење се смешта у орман димензија 600х600х220 mm (ширина х
висина х дубина) који се повезује са струјним и напонским трансформаторима за мерење у мерној
ћелији у склопу 20 kV расклопног постројења у ОМП. Наведени орман мерног места се монтира
на зид у ОМП.

3. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења
1. Стварна струја трофазног кратког споја са стране ДСЕЕ на месту прикључења

електране на ДСЕЕ, у субтранзијентном периоду је Iks= 2.14 kA, однос R/X = 0.645.
2. Електроенергетска опрема у ДСЕЕ на 20 kV напону је димензионисана на дозвољену

струју трофазнoг кратког споја 14,5 kA.
3. Неутрална тачка мреже 20 kV напона је уземљена преко нискоомског отпорника само

у ТС 110/20 kV.
4. Вредност струје једнофазног земљоспоја у уземљеним мрежама 20 kV напона је

ограничена на вредност 300 А.
5. Основна заштита 20 kV водова у ДСЕЕ изводи се као:

краткоспојна заштита са тренутним деловањем,
прекострујна заштита са временским затезањем,
земљоспојна.

6. За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:
на изводима 20 kV у ТС 110/20 kV је примењено аутоматско поновно укључење (АПУ) са два
покушаја. У првом се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) могућег подешења у
интервалу од 0,15 s до 0,3 s. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења
после безнапонске паузе (трајање) могућег подешења у интервалу од 10 s до 180 s (споро
АПУ). Уколико је и даље присутан квар, заштита извршава трајно искључење извода, након
чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

7. Појава кратких спојева и осталих кварова у ДСЕЕ је стохастичке природе и њихов број
се не може предвидети.

8. У ДСЕЕ се примењује аутоматска регулација напона применом регулационе преклопке
са кораком од 1,5% од називног напона Un, која има за циљ да одржи вредност напона
у границама +/- 10% називног напона Un. Напон се регулише на секундарној страни ТС
110/20 kV. Аутоматска регулација напона се спроводи са временским затезањем од 30
до 180 s, а могућа је и примена ручне регулације напона.

9. За заштиту електроенергетског система од хаварија и других непредвиђених
поремећаја, у ДСЕЕ се примењује мера ограничења потрошње помоћу напонске
редукције снижењем напона за 5% од називног напона Un, применом опреме и уређаја
који су описани у тачки 3.8.



10. Заштита од пренапона у 20 kV мрежи се изводи применом одводника пренапона, при
чему је мрежа пројектована тако да је задовољен стандардан степен изолације
LI125AC50 (24 Si 50/125).

4. Општи технички услови које треба да задовољи опрема у електрани
1. Електрана се пројектује и изводи у складу са важећим техничким прописима и

стандардима, као и Правилима о раду дистрибутивног система.
2. Струја (снага) трофазног кратког споја меродавна за димензионисање опреме на 20

 kV напону износи 14,5 kA (500 MVA).
3. Странка је дужна да применом одговарајућег енергетског трансформатора усклади

начин прикључења, напоне и фазне ставове генератора на вредности називног напона
на месту прикључења. Намотај енергетског трансформатора на страни ДСЕЕ се везује
у троугао.

4. Максимална снага којом се предаје енергија у ДСЕЕ износи 999 kW. Максимална снага
са којом се преузима енергија из ДСЕЕ-а износи 40 kW. У електрани ће бити
инсталирано 10 инвертора, сваки привидне снаге 100 kVA са полазном струјом која је
мања или једнака назначеној струји инвертора. У електрани може бити предвиђен
другачији број инвертора и могу бити уграђени инвертори другачијих карактеристика у
односу на податке наведене у овом акту, уз услов обавезног испуњења критеријума
4.8.1. - 4.8.6. овог акта, у оквиру максималне снаге којом се предаје енергија у ДСЕЕ.

5. Максимална дозвољена компонента струје кратког споја од стране електране, на
месту прикључења електране на ДСЕЕ (почетна симетрична струја кратког споја,
ефективна вредност), не сме бити већа од 0,1 kA. У техничкој документацији
електране је потребно навести стварну вредност струје кратког споја са стране
електране на месту прикључења електране на ДСЕЕ.

6. Инсталације и уређаји у електрани морају бити прилагођени стандарду SRPS EN
50160.

7. У електрани обезбедити аутоматску регулацију фактора снаге у границама 0,90
подпобуђено и 0,90 надпобуђено. Вредност фактора снаге са којом електрана ради
треба да је подесива и дефинише је ЕДС. Електрана треба да поседује и аутоматску
регулацију реактивне снаге која се користи по налогу ЕДС. Фактор снаге у режиму
пријема активне електричне енергије из ДСЕЕ треба да буде изнад 0,95 (cosφ≥0,95).

8. За прикључење и безбедан паралелан рад електране са ДСЕЕ, електрана мора да
задовољи 6 основних критеријума:

1. Критеријум максимално дозвољене снаге генератора у електрани;
2. Критеријум дозвољених вредности напона у стационарном режиму;
3. Критеријум дозвољеног струјног оптерећења елемената дистрибутивне мреже;
4. Критеријум фликера;
5. Критеријум дозвољених струја виших хармоника и интерхармоника;
6. Критеријум снаге кратког споја.

У пројекту електране треба спровести проверу критеријума 4.8.1, 4.8.4 - 4.8.6. Критеријуми 4.8.1,
4.8.4 и 4.8.5 проверавају се према одредбама Правила о раду дистрибутивног система, а
критеријум 4.8.6 према услову датом у тачки 4.5. Странка је дужна да, по налогу ОДС, угради
филтере за одговарајуће редове виших хармоника чиме се обезбеђује да основне карактеристике
напона на месту прикључења електране на ДСЕЕ – ефективна вредност, фреквенција,
симетричност и таласни облик буду у задатим оквирима. Странка је дужна да поступи по налогу
ОДС у случају измене Правила о раду дистрибутивног система.

9. У доводно - одводној ћелији  20 kV разводног постројења електране, у коју се везује
вод електране, уграђује се спојни прекидач, који се користи за: спајање (повезивање)
електране са ДСЕЕ, аутоматско одвајање електране од ДСЕЕ због кварова и
поремећаја у ДСЕЕ деловањем системске заштите или заштите вода и одвајање
електране од ДСЕЕ због извођења радова, ремоната, итд. У истој ћелији (са спојним
прекидачем) уграђена опрема треба да омогући даљински надзор над спојним
прекидачем и аквизицију података од интереса за ЕДС. Спецификација сигнала
статуса, аларма и мерења система даљинског надзора и управљања које даљинска



станица прикупља из електране са ћелије спојног прекидача је дата у прилогу.
Комуникација са даљинском станицом реализује се комуникационим протоколом IEC
61850 путем фибероптичког кабла.

10. У ћелији 20 kV разводног постројења електране, у коју се повезује вод електране,
потребно је обезбедити механизам за поуздано и сигурно уземљење вода.

11. Уземљење у разводном постројењу електране, као и у објекту електране, je потребно
извести у складу са важећим прописима и стандардима.

12. У разводном постројењу електране, као и у објекту електране, је потребно обезбедити
заштиту од напона корака и додира и заштиту од електричног удара у складу са
важећим прописима и стандардима.

13. У разводном постројењу електране, као и у објекту електране, је потребно обезбедити
заштиту од пренапона и атмосферског пражњења у складу са важећим прописима и
стандардима.

14. Електрана не сме имати електричну везу са струјним круговима који се напајају преко
других мерних места. Електрана може имати електричну везу са ДСЕЕ искључиво на
начин дефинисан овим документом.

5. Tехнички услови за реализацију прикључења електране на ДСЕЕ - обавезе које су у
надлежности Странке

1. Електрана се повезује са ДСЕЕ преко једног трофазног вода (вод електране) који се
димензионише и изводи према називном напону мреже и планираној одобреној снази
електране.

2. Странка је у обавези да обезбеди вод електране од места прикључења електране на
ДСЕЕ до доводно - одводне ћелије са спојним прекидачем у разводном постројењу
електране, по траси коју одреди странка односно надлежни општински орган. Вод
може бити подземни (кабловски) минималног пресека 150 mm2. Вод може бити
другачијег пресека и састављен од више деоница различитог типа и пресека по избору
странке и спрам карактеристика електране, али такав да обавезно буду задовољени
критеријуми из тачке 4.8. Вод електране се у ОМП, односно до водне ћелије у оквиру
ОМП, уводи кабловским водом пресека од минимално 150 mm2 до максимално 240
mm2. 

3. Странка је у обавези да обезбеди 20 kV разводно постројење електране на погодном
месту, које садржи доводно - одводну ћелију са спојним прекидачем за везивање вода
електране.

4. У доводно - одводној ћелији вода електране, у разводном постројењу електране,
потрeбно је уградити следећу опрему:

1. Прекидач - спојни прекидач, називног напона 20 kV.
2. Мерне трансформаторе:

Техничке карактеристике 20 kV струјних трансформатора:

назначена струја примарног намотаја се бира према снази електране,
назначена струја секундарних намотаја је 5 А,

Техничке карактеристике 20 kV напонских трансформатора:

назначени преносни однос:   kV,
3. Опрему која омогућава даљински надзор и комуникацију и која комуницира са

даљинском станицом у ОМП по протоколу IEC 61850 коришћењем
фибероптичког кабла.

5. Положити фибероптички кабл са минимално 16 мономодних влакана од 20 kV
разводног постројења електране до ОМП.

6. Услови које треба да задовоље заштитни и остали уређаји намењени контроли
укључења и искључења електране са ДСЕЕ

1. За заштиту генератора и елемената расклопне апаратуре електране од могућих
хаварија и оштећења услед кварова и поремећаја у ДСЕЕ примењују се две заштите:



системска заштита и заштита вода електране. Деловањем ових заштита мора се на
спојном прекидачу извршити аутоматско прекидање паралелног рада електране са
ДСЕЕ.

2. Системска заштита се састоји од:
1. Напонске заштите, која се састоји од наднапонске заштите (U >) коју чине

трофазни напонски релеј најмањег опсега подешавања (0,9-1,2) Un, која реагује
са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) s и поднапонске
заштите (U <) коју чини трофазни напонски релеј најмањег опсега подешавања
(1,0-0,7) Un, која реагује са временском задршком најмањег опсега подешавања
(0,2-3) s.

2. Фреквентне заштите, која се састоји од надфреквентне заштите (f >) коју чини
монофазни фреквентни релеј најмањег опсега подешавања (49-52) Hz, која
реагује са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) s и
подфреквентне заштите (f <) коју чини монофазни фреквентни релеј најмањег
опсега подешавања (51-48) Hz, која реагује са временском задршком најмањег
опсега подешавања (0,2-3) s, а фреквентни релеј треба да буде са функцијом
брзине промене фреквенције у интервалу 10 mHz. Обе заштите могу да буду
реализоване преко једног уређаја (релеа) који испуњава претходне захтеве (f > и
f <). Фреквентна заштита може да се реализује и тако да се ова функција
интегрише са неком другом заштитом.

3. Заштита 20 kV вода електране:
1. Заштита вода са стране ДСЕЕ ће бити обезбеђена из ТС 110/20 kV Богатић.
2. Заштита вода која се уграђује на страни електране се састоји од:

Прекострујне заштите, трофазна максимална струјна временски независна заштита, која реагује:

са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) s, - прекострујна заштита I >;
тренутно при блиским кратким спојевима - краткоспојна заштита I >>;

            Мерни релеји прекострујне заштите су за назначену струју 5 А и најмањи опсег
подешавања:

(3-9) А за прекострујну заштиту I > и
(20-50) А за краткоспојну заштиту I >>.

Неопходно је обезбедити искључење електране на спојном прекидачу у случају земљоспоја.
Земљоспојну заштиту извести за широк опсег вредности капацитивних струја.

4. Уградњом одговарајућих заштитних и других техничких уређаја у објекту електране,
треба обезбедити да се прикључење електране на ДСЕЕ на спојном прекидачу може
извршити само ако је на свим фазним проводницима присутан напон са стране ДСЕЕ.

5. Није дозвољено острвско напајање дела ДСЕЕ из електране. Уградњом
одговарајућих уређаја у објекту електране, треба обезбедити да се деловањем уређаја
за релејну заштиту, на спојном прекидачу, изврши аутоматско одвајање електране са
ДСЕЕ, ако је са стране ДСЕЕ прекинуто напајање. Поновно прикључење генератора је
могуће након 10 минута од успостављања нормалног напонског стања.

6. Забрањено је укључење електране на ДСЕЕ без синхронизације. За синхронизацију
генератора (инвертора) на ДСЕЕ користи се генераторски прекидач. Према
Правилима о раду ДСЕЕ уређај за синхронизацију, у зависности од привидне снаге
генератора, треба да задовољи следеће услове синхронизације:

Укупна снага
генератора

Разлика
фреквенција

Разлика
напона

Разлика
фазног
угла



(kVА) (∆ф, Hz) (∆V, %) (∆Φ°)

0-500 0,3 5 10

500-1500 0,2 5 10

>1500 0,1 3 10

7. Пројектом треба предвидети блокаду укључења спојног прекидача у случају да је пол
са стране електране под напоном.

8. У случају нестанка помоћног напона за напајање заштитних уређаја и струјних кругова
команди расклопних апарата у електрани, треба предвидети аутоматско искључење
електране са ДСЕЕ на спојном прекидачу.

9. У електрани се користе микропроцесорски заштитни уређаји као самостални релеји
или у оквиру система интегрисане заштите и управљања електране. Сва заштитна
опрема мора да ради независно од рада система управљања и система комуникације
у оквиру електране.

10. У електрани је потребно предвидети заштиту од унутрашњих кварова која ће у случају
унутрашњег квара одвојити електрану, или део електране, од ДСЕЕ у циљу
обезбеђивања селективности заштите средњенапонских извода и очувања
континуалног рада осталих корисника ДСЕЕ у случају квара у електрани.

11. Странка има искључиво одговорност у погледу примене одговарајућих заштитних
уређаја који ће обезбедити да догађаји као што су: испади, кратки спојеви,
земљоспојеви, несиметрије напона и други поремећаји у ДСЕЕ не проузрокују штетно
деловање на уређаје и опрему у електрани.

Заштита од унутрашњих кварова у електрани није предмет ових услова.

Управљање радом електране није предмет ових услова и дефинише се посебним уговором након
изградње прикључка.

7. Додатни услови за прикључење на ДСЕЕ
1. Да би се објекат електране могао прикључити на ДСЕЕ неопходно је:

Прибавити решење о одобрењу за прикључење електране на ДСЕЕ у складу са
Закона о енергетици (у даљем тексту: Решење). Решење се прибавља након
добијања акта надлежног органа којим се одобрава градња електране. За
прибављање Решења подноси се захтев са прилозима према обрасцу ЕДС.
Захтев за издавање Решења се подноси ЕДС;
Испунити све услове из  одобрења за прикључење;
Закључити и реализовати уговор о пружању услуге за прикључење на
дистрибутивни систем електричне енергије, којим се регулише изградња
прикључка у складу Законом о енергетици;
Изградити прикључак (у складу са тачком 2 ових услова);
Да електрана задовољава одредбе важећих Правила о раду дистрибутивног
система и осталих законских и других прописа;
Доставити следећу документацију потребну за прикључење електране:

Употребну дозволу, односно акт којим се одобрава пуштање електране у пробни рад;
Уговор о снабдевању електричном енергијом;
Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност.

Да ЕДС спроведе функционално испитивање којим се доказује да електрана и
објекти у функцији прикључења електране испуњавају услове дефинисане



Правилима о раду дистрибутивног система и осталим законским и другим
прописима;
Да Странка са ЕДС закључи уговор о експлоатацији електране.

Неопходно је да сви власници парцела и ЕДС регулишу имовинско правне односе за
изградњу и приступ електроенергетским објектима и опреми ради њихове изградње и
одржавања.
Пре прикључења електране на ДСЕЕ потребно је доставити извештаје о типском,
комадном и пријемном испитивању опреме која се уграђује у електрани и до места
прикључења електране на ДСЕЕ, прибављене од произвођача, који потврђују да
технички параметри електране одговарају подацима наведеним у Захтеву за Решење,
одредбама Решења, одредбама Правилa о раду дистрибутивног система, прописима и
стандардима из одговарајућих области.

8. Рок важења, трошкови и рок прикључења
1. Рок важења ових услова је 24 месеца. Странка може тридесет дана пре истека рока

важења издатих услова да поднесе захтев за продужење рока важења истих.

Уколико се странка обрати са захтевом за продужење рока важења издатих услова, након истека
остављеног рока за продужење, сматраће се да је поднет захтев за издавање нових услова. Нови
услови се издају према утврђеној процедури за издавање те врсте документа, у складу са
тренутном електроенергетском ситуацијом.

2. Накнада за прикључење на ДСЕЕ ће бити утврђена уговором о пружању услуге за
прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије.

3. Према члану 144. Закона о енергетици, трошкове изградње прикључка, као и остале
трошкове прикључења на ДСЕЕ сноси Странка.

4. Обрачун накнаде за прикључење се врши у складу са Методологијом за одређивање
трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије
(„Сл. гласник РС“, бр. 109/15), која садржи образложење критеријума и начина
одређивања трошкова прикључења објеката корисника на ДСЕЕ.  

5. Рок за прикључења електране је 8 дана по испуњењу свих услова наведених у тачки 7.

 

Соларна електрана СЕ Метковић 3

Према условима за пројектовање и прикључење надлежног дистрибутивног предузећа
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Шабац бр. 2460800-
Д.09.24-391484/2-2022 од 27.09.2022. год. објекта за производњу електричне енергије СЕ
Метковић 3, ул. Вука Караџића бб, Метковић, на К.П. бр. 2778 и 2779 К.О. Метковић (у даљем
тексту: електрана) на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) у даљој изради техничке
документације за изградњу предметног објекта потребно је испоштовати следеће услове:

1. Основни технички подаци о електрани и намена објекта

Планирана одобрена снага електране: 999 kW
Број инвертора у електрани: 10
Технички подаци генератора (инвертора):

Инвертор:

Врста: инвертор

Активна снага: 100 kW

Назначени напон: 0,4 kV

Назначени фактор снаге: 1



Начин рада: Електрана ради паралелно са ДСЕЕ са предајом електричне енергије у ДСЕЕ у
целости (изузев сопствене потрошње)
Намена објекта: Постројење за производњу електричне енергије.

2. Начин прикључења и технички опис прикључка
1. Врста прикључка: индивидуални
2. Карактер прикључка: трајни
3. Место прикључења електране на ДСЕЕ: Увод вода електране у водну ћелију 20 kV

разводног постројења које се смешта у објекат описан у тачки 2.8.1.
4. Место везивања прикључка на ДСЕЕ: тачка А на графичком приказу у којој је потребно

у трасу далековода, извод 20 kV "Белотић" из ТС 110/20 kV Богатић, убацити
растеретни армиранобетонски стуб 12/1600 (постојећи стуб демонтирати), који је
потребно опремити са два система одводника пренапона.

5. Прикључење електране на ДСЕЕ је трофазно са симетричним системом напона
синусоидног облика.

6. Називни напон мреже на месту прикључења електране на ДСЕЕ је Un = 20 kV.
7. Називна фреквенција у ДСЕЕ је n= 50 Hz.
8. Опис прикључка до места прикључења

1. Објекте места прикључења (у даљем тексту: ОМП) којих има два: један за
прикључења СЕ Метковић 1 и 2 и други за прикључење СЕ Метковић 3, је
потребно изградити на катастарској парцели бр. 2778 К.О. Метковић до границе
са некатегорисаним путем како је приказано на географском приказу. Објекте
грађевински изградити тако да у њих могу да се уграде разводна постројења за
прикључење будућих соларних електрана. Поред ОМП определити и локацију за
антенски стуб, преко кога ће се остварити комуникациона веза између РП
електрана, ОМП-а и дистрибутивног диспечерског центра. Новоизграђени
објекти биће део ДСЕЕ. Садржаће места прикључења електрана на ДСЕЕ и
мерна места преко којих се електрична енергија предаје у систем. Објекти ОМП-
а морају имати улаз са јавне површине (пута), којим ће бити обезбеђен несметан
приступ овлашћеним лицима ОДС.

2. Од места везивања прикључка на ДСЕЕ-Тачка А на графичком приказу до ОМП
потребно је: извршити расецање далековода и по систему прстенастог напајања
напојити ОМП: један за прикључења СЕ Метковић 1 и 2 и други за прикључење
СЕ Метковић 3, изградњом 20 kV-ног двоструког кабловског вода типа XHЕ -
49AZ пресека 3x(1x150)mm2 предложеном трасом у дужини око 190 метара од
места расецања далековода до изводно-доводне ћелије у ОМП и изградњом 20
kV-ног кабловског вода типа XHЕ - 49AZ пресека 3x(1x150)mm2 предложеном
трасом у дужини око 20 метара између изводно-доводних ћелија у ОМП.

3. У ОМП се уграђују разводна постројења која се састоје од две изводно-доводне
ћелије за повезивање ОМП са ДСЕЕ, једне ћелије за напајање сопствене
потрошње ОМП-а, две односно једне мерне ћелије и две односно једне изводно-
доводне ћелије за повезивање електрана са ОМП-ом. (Напомена: један ОМП
има два мерење а други ОМП има једно мерење). Ћелије треба да буду
опремљене потребном расклопном, мерном и заштитном опремом, све у складу
са општом шемом у прилогу.

4. У ОМП се уграђује даљинска станица и остала опрема за увођење места
прикључења у система даљинског надзора и управљања ЕДС. За смештај те
даљинске станице потребно је предвидети простор димензија 600х600х1950 mm
(ширина х дубина х висина).

9. Расклопна опрема у ћелијама новог 20 kV постројења у ОМП треба да буде у складу
са концепцијом ЕДС. Расклопни апарати треба да буду даљински управљиви.

10. Напајање опреме у ОМП је предвиђено са трансформатора сопствене потрошње који
ће бити уграђени у ћелију сопствене потрошње.

11. Изградња електроенергетских објеката од места везивања прикључка на ДСЕЕ до
места прикључења електране на ДСЕЕ, изградња ОМП, опремање ОМП и опремање
мерног места у искључивој је надлежности ЕДС. Инвеститор прикључка је ЕДС, а



трошкове изградње прикључка сноси подносилац захтева. У складу са тим, ови услови
се не могу користити за израду техничке документације и покретање других активности
потребних за реализацију прикључка. ЕДС дефинише прикључак и место прикључења
у решењу о одобрењу за прикључење електране, у складу са законским прописима, и
задржава право измене ставова из тачке 2. ових услова, приликом издавања решења
о одобрењу за прикључење.

12. Опис мерног места:   

Мерни уређај за обрачунско мерење се смешта у орман димензија 600х600х220 mm (ширина х
висина х дубина) који се повезује са струјним и напонским трансформаторима за мерење у мерној
ћелији у склопу 20 kV расклопног постројења у ОМП. Наведени орман мерног места се монтира
на зид у ОМП.

3. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења
1. Стварна струја трофазног кратког споја са стране ДСЕЕ на месту прикључења

електране на ДСЕЕ, у субтранзијентном периоду је Iks= 2.14 kA, однос R/X = 0.645.
2. Електроенергетска опрема у ДСЕЕ на 20 kV напону је димензионисана на дозвољену

струју трофазнoг кратког споја 14,5 kA.
3. Неутрална тачка мреже 20 kV напона је уземљена преко нискоомског отпорника само

у ТС 110/20 kV.
4. Вредност струје једнофазног земљоспоја у уземљеним мрежама 20 kV напона је

ограничена на вредност 300 А.
5. Основна заштита 20 kV водова у ДСЕЕ изводи се као:

краткоспојна заштита са тренутним деловањем,
прекострујна заштита са временским затезањем,
земљоспојна.

6. За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:
на изводима 20 kV у ТС 110/20 kV је примењено аутоматско поновно укључење (АПУ) са два
покушаја. У првом се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) могућег подешења у
интервалу од 0,15 s до 0,3 s. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења
после безнапонске паузе (трајање) могућег подешења у интервалу од 10 s до 180 s (споро
АПУ). Уколико је и даље присутан квар, заштита извршава трајно искључење извода, након
чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

7. Појава кратких спојева и осталих кварова у ДСЕЕ је стохастичке природе и њихов број
се не може предвидети.

8. У ДСЕЕ се примењује аутоматска регулација напона применом регулационе преклопке
са кораком од 1,5% од називног напона Un, која има за циљ да одржи вредност напона
у границама +/- 10% називног напона Un. Напон се регулише на секундарној страни ТС
110/20 kV. Аутоматска регулација напона се спроводи са временским затезањем од 30
до 180 s, а могућа је и примена ручне регулације напона.

9. За заштиту електроенергетског система од хаварија и других непредвиђених
поремећаја, у ДСЕЕ се примењује мера ограничења потрошње помоћу напонске
редукције снижењем напона за 5% од називног напона Un, применом опреме и уређаја
који су описани у тачки 3.8.

10. Заштита од пренапона у 20 kV мрежи се изводи применом одводника пренапона, при
чему је мрежа пројектована тако да је задовољен стандардан степен изолације
LI125AC50 (24 Si 50/125).

4. Општи технички услови које треба да задовољи опрема у електрани
1. Електрана се пројектује и изводи у складу са важећим техничким прописима и

стандардима, као и Правилима о раду дистрибутивног система.
2. Струја (снага) трофазног кратког споја меродавна за димензионисање опреме на 20

 kV напону износи 14,5 kA (500 MVA).
3. Странка је дужна да применом одговарајућег енергетског трансформатора усклади

начин прикључења, напоне и фазне ставове генератора на вредности називног напона



на месту прикључења. Намотај енергетског трансформатора на страни ДСЕЕ се везује
у троугао.

4. Максимална снага којом се предаје енергија у ДСЕЕ износи 999 kW. Максимална снага
са којом се преузима енергија из ДСЕЕ-а износи 40 kW. У електрани ће бити
инсталирано 10 инвертора, сваки привидне снаге 100 kVA са полазном струјом која је
мања или једнака назначеној струји инвертора. У електрани може бити предвиђен
другачији број инвертора и могу бити уграђени инвертори другачијих карактеристика у
односу на податке наведене у овом акту, уз услов обавезног испуњења критеријума
4.8.1. - 4.8.6. овог акта, у оквиру максималне снаге којом се предаје енергија у ДСЕЕ.

5. Максимална дозвољена компонента струје кратког споја од стране електране, на
месту прикључења електране на ДСЕЕ (почетна симетрична струја кратког споја,
ефективна вредност), не сме бити већа од 0,1 kA. У техничкој документацији
електране је потребно навести стварну вредност струје кратког споја са стране
електране на месту прикључења електране на ДСЕЕ.

6. Инсталације и уређаји у електрани морају бити прилагођени стандарду SRPS EN
50160.

7. У електрани обезбедити аутоматску регулацију фактора снаге у границама 0,90
подпобуђено и 0,90 надпобуђено. Вредност фактора снаге са којом електрана ради
треба да је подесива и дефинише је ЕДС. Електрана треба да поседује и аутоматску
регулацију реактивне снаге која се користи по налогу ЕДС. Фактор снаге у режиму
пријема активне електричне енергије из ДСЕЕ треба да буде изнад 0,95 (cosφ≥0,95).

8. За прикључење и безбедан паралелан рад електране са ДСЕЕ, електрана мора да
задовољи 6 основних критеријума:

1. Критеријум максимално дозвољене снаге генератора у електрани;
2. Критеријум дозвољених вредности напона у стационарном режиму;
3. Критеријум дозвољеног струјног оптерећења елемената дистрибутивне мреже;
4. Критеријум фликера;
5. Критеријум дозвољених струја виших хармоника и интерхармоника;
6. Критеријум снаге кратког споја.

У пројекту електране треба спровести проверу критеријума 4.8.1, 4.8.4 - 4.8.6. Критеријуми 4.8.1,
4.8.4 и 4.8.5 проверавају се према одредбама Правила о раду дистрибутивног система, а
критеријум 4.8.6 према услову датом у тачки 4.5. Странка је дужна да, по налогу ОДС, угради
филтере за одговарајуће редове виших хармоника чиме се обезбеђује да основне карактеристике
напона на месту прикључења електране на ДСЕЕ – ефективна вредност, фреквенција,
симетричност и таласни облик буду у задатим оквирима. Странка је дужна да поступи по налогу
ОДС у случају измене Правила о раду дистрибутивног система.

9. У доводно - одводној ћелији  20 kV разводног постројења електране, у коју се везује
вод електране, уграђује се спојни прекидач, који се користи за: спајање (повезивање)
електране са ДСЕЕ, аутоматско одвајање електране од ДСЕЕ због кварова и
поремећаја у ДСЕЕ деловањем системске заштите или заштите вода и одвајање
електране од ДСЕЕ због извођења радова, ремоната, итд. У истој ћелији (са спојним
прекидачем) уграђена опрема треба да омогући даљински надзор над спојним
прекидачем и аквизицију података од интереса за ЕДС. Спецификација сигнала
статуса, аларма и мерења система даљинског надзора и управљања које даљинска
станица прикупља из електране са ћелије спојног прекидача је дата у прилогу.
Комуникација са даљинском станицом реализује се комуникационим протоколом IEC
61850 путем фибероптичког кабла.

10. У ћелији 20 kV разводног постројења електране, у коју се повезује вод електране,
потребно је обезбедити механизам за поуздано и сигурно уземљење вода.

11. Уземљење у разводном постројењу електране, као и у објекту електране, je потребно
извести у складу са важећим прописима и стандардима.

12. У разводном постројењу електране, као и у објекту електране, је потребно обезбедити
заштиту од напона корака и додира и заштиту од електричног удара у складу са
важећим прописима и стандардима.



13. У разводном постројењу електране, као и у објекту електране, је потребно обезбедити
заштиту од пренапона и атмосферског пражњења у складу са важећим прописима и
стандардима.

14. Електрана не сме имати електричну везу са струјним круговима који се напајају преко
других мерних места. Електрана може имати електричну везу са ДСЕЕ искључиво на
начин дефинисан овим документом.

5. Tехнички услови за реализацију прикључења електране на ДСЕЕ - обавезе које су у
надлежности Странке

1. Електрана се повезује са ДСЕЕ преко једног трофазног вода (вод електране) који се
димензионише и изводи према називном напону мреже и планираној одобреној снази
електране.

2. Странка је у обавези да обезбеди вод електране од места прикључења електране на
ДСЕЕ до доводно - одводне ћелије са спојним прекидачем у разводном постројењу
електране, по траси коју одреди странка односно надлежни општински орган. Вод
може бити подземни (кабловски) минималног пресека 150 mm2. Вод може бити
другачијег пресека и састављен од више деоница различитог типа и пресека по избору
странке и спрам карактеристика електране, али такав да обавезно буду задовољени
критеријуми из тачке 4.8. Вод електране се у ОМП, односно до водне ћелије у оквиру
ОМП, уводи кабловским водом пресека од минимално 150 mm2 до максимално 240
mm2. 

3. Странка је у обавези да обезбеди 20 kV разводно постројење електране на погодном
месту, које садржи доводно - одводну ћелију са спојним прекидачем за везивање вода
електране.

4. У доводно - одводној ћелији вода електране, у разводном постројењу електране,
потрeбно је уградити следећу опрему:

1. Прекидач - спојни прекидач, називног напона 20 kV.
2. Мерне трансформаторе:

Техничке карактеристике 20 kV струјних трансформатора:

назначена струја примарног намотаја се бира према снази електране,
назначена струја секундарних намотаја је 5 А,

Техничке карактеристике 20 kV напонских трансформатора:

назначени преносни однос:   kV,
3. Опрему која омогућава даљински надзор и комуникацију и која комуницира са

даљинском станицом у ОМП по протоколу IEC 61850 коришћењем
фибероптичког кабла.

5. Положити фибероптички кабл са минимално 16 мономодних влакана од 20 kV
разводног постројења електране до ОМП.

6. Услови које треба да задовоље заштитни и остали уређаји намењени контроли
укључења и искључења електране са ДСЕЕ

1. За заштиту генератора и елемената расклопне апаратуре електране од могућих
хаварија и оштећења услед кварова и поремећаја у ДСЕЕ примењују се две заштите:
системска заштита и заштита вода електране. Деловањем ових заштита мора се на
спојном прекидачу извршити аутоматско прекидање паралелног рада електране са
ДСЕЕ.

2. Системска заштита се састоји од:
1. Напонске заштите, која се састоји од наднапонске заштите (U >) коју чине

трофазни напонски релеј најмањег опсега подешавања (0,9-1,2) Un, која реагује
са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) s и поднапонске
заштите (U <) коју чини трофазни напонски релеј најмањег опсега подешавања



(1,0-0,7) Un, која реагује са временском задршком најмањег опсега подешавања
(0,2-3) s.

2. Фреквентне заштите, која се састоји од надфреквентне заштите (f >) коју чини
монофазни фреквентни релеј најмањег опсега подешавања (49-52) Hz, која
реагује са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) s и
подфреквентне заштите (f <) коју чини монофазни фреквентни релеј најмањег
опсега подешавања (51-48) Hz, која реагује са временском задршком најмањег
опсега подешавања (0,2-3) s, а фреквентни релеј треба да буде са функцијом
брзине промене фреквенције у интервалу 10 mHz. Обе заштите могу да буду
реализоване преко једног уређаја (релеа) који испуњава претходне захтеве (f > и
f <). Фреквентна заштита може да се реализује и тако да се ова функција
интегрише са неком другом заштитом.

3. Заштита 20 kV вода електране:
1. Заштита вода са стране ДСЕЕ ће бити обезбеђена из ТС 110/20 kV Богатић.
2. Заштита вода која се уграђује на страни електране се састоји од:

Прекострујне заштите, трофазна максимална струјна временски независна заштита, која реагује:

са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) s, - прекострујна заштита I >;
тренутно при блиским кратким спојевима - краткоспојна заштита I >>;

Мерни релеји прекострујне заштите су за назначену струју 5 А и најмањи опсег подешавања:

(3-9) А за прекострујну заштиту I > и
(20-50) А за краткоспојну заштиту I >>.

Неопходно је обезбедити искључење електране на спојном прекидачу у случају земљоспоја.
Земљоспојну заштиту извести за широк опсег вредности капацитивних струја.

4. Уградњом одговарајућих заштитних и других техничких уређаја у објекту електране,
треба обезбедити да се прикључење електране на ДСЕЕ на спојном прекидачу може
извршити само ако је на свим фазним проводницима присутан напон са стране ДСЕЕ.

5. Није дозвољено острвско напајање дела ДСЕЕ из електране. Уградњом
одговарајућих уређаја у објекту електране, треба обезбедити да се деловањем уређаја
за релејну заштиту, на спојном прекидачу, изврши аутоматско одвајање електране са
ДСЕЕ, ако је са стране ДСЕЕ прекинуто напајање. Поновно прикључење генератора је
могуће након 10 минута од успостављања нормалног напонског стања.

6. Забрањено је укључење електране на ДСЕЕ без синхронизације. За синхронизацију
генератора (инвертора) на ДСЕЕ користи се генераторски прекидач. Према
Правилима о раду ДСЕЕ уређај за синхронизацију, у зависности од привидне снаге
генератора, треба да задовољи следеће услове синхронизације:

Укупна снага
генератора

Разлика
фреквенција

Разлика
напона

Разлика
фазног
угла

(kVА) (∆ф, Hz) (∆V, %) (∆Φ°)

0-500 0,3 5 10

500-1500 0,2 5 10

>1500 0,1 3 10



7. Пројектом треба предвидети блокаду укључења спојног прекидача у случају да је пол
са стране електране под напоном.

8. У случају нестанка помоћног напона за напајање заштитних уређаја и струјних кругова
команди расклопних апарата у електрани, треба предвидети аутоматско искључење
електране са ДСЕЕ на спојном прекидачу.

9. У електрани се користе микропроцесорски заштитни уређаји као самостални релеји
или у оквиру система интегрисане заштите и управљања електране. Сва заштитна
опрема мора да ради независно од рада система управљања и система комуникације
у оквиру електране.

10. У електрани је потребно предвидети заштиту од унутрашњих кварова која ће у случају
унутрашњег квара одвојити електрану, или део електране, од ДСЕЕ у циљу
обезбеђивања селективности заштите средњенапонских извода и очувања
континуалног рада осталих корисника ДСЕЕ у случају квара у електрани.

11. Странка има искључиво одговорност у погледу примене одговарајућих заштитних
уређаја који ће обезбедити да догађаји као што су: испади, кратки спојеви,
земљоспојеви, несиметрије напона и други поремећаји у ДСЕЕ не проузрокују штетно
деловање на уређаје и опрему у електрани.

Заштита од унутрашњих кварова у електрани није предмет ових услова.

Управљање радом електране није предмет ових услова и дефинише се посебним уговором након
изградње прикључка.

7. Додатни услови за прикључење на ДСЕЕ
1. Да би се објекат електране могао прикључити на ДСЕЕ неопходно је:

Прибавити решење о одобрењу за прикључење електране на ДСЕЕ у складу са
Закона о енергетици (у даљем тексту: Решење). Решење се прибавља након
добијања акта надлежног органа којим се одобрава градња електране. За
прибављање Решења подноси се захтев са прилозима према обрасцу ЕДС.
Захтев за издавање Решења се подноси ЕДС;
Испунити све услове из  одобрења за прикључење;
Закључити и реализовати уговор о пружању услуге за прикључење на
дистрибутивни систем електричне енергије, којим се регулише изградња
прикључка у складу Законом о енергетици;
Изградити прикључак (у складу са тачком 2 ових услова);
Да електрана задовољава одредбе важећих Правила о раду дистрибутивног
система и осталих законских и других прописа;
Доставити следећу документацију потребну за прикључење електране:

Употребну дозволу, односно акт којим се одобрава пуштање електране у пробни рад;
Уговор о снабдевању електричном енергијом;
Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност.

Да ЕДС спроведе функционално испитивање којим се доказује да електрана и
објекти у функцији прикључења електране испуњавају услове дефинисане
Правилима о раду дистрибутивног система и осталим законским и другим
прописима;
Да Странка са ЕДС закључи уговор о експлоатацији електране.

Неопходно је да сви власници парцела и ЕДС регулишу имовинско правне односе за
изградњу и приступ електроенергетским објектима и опреми ради њихове изградње и
одржавања.
Пре прикључења електране на ДСЕЕ потребно је доставити извештаје о типском,
комадном и пријемном испитивању опреме која се уграђује у електрани и до места
прикључења електране на ДСЕЕ, прибављене од произвођача, који потврђују да
технички параметри електране одговарају подацима наведеним у Захтеву за Решење,



одредбама Решења, одредбама Правилa о раду дистрибутивног система, прописима и
стандардима из одговарајућих области.

8. Рок важења, трошкови и рок прикључења
1. Рок важења ових услова је 24 месеца. Странка може тридесет дана пре истека рока

важења издатих услова да поднесе захтев за продужење рока важења истих.

Уколико се странка обрати са захтевом за продужење рока важења издатих услова, након истека
остављеног рока за продужење, сматраће се да је поднет захтев за издавање нових услова. Нови
услови се издају према утврђеној процедури за издавање те врсте документа, у складу са
тренутном електроенергетском ситуацијом.

2. Накнада за прикључење на ДСЕЕ ће бити утврђена уговором о пружању услуге за
прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије.

3. Према члану 144. Закона о енергетици, трошкове изградње прикључка, као и остале
трошкове прикључења на ДСЕЕ сноси Странка.

4. Обрачун накнаде за прикључење се врши у складу са Методологијом за одређивање
трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије
(„Сл. гласник РС“, бр. 109/15), која садржи образложење критеријума и начина
одређивања трошкова прикључења објеката корисника на ДСЕЕ.  

5. Рок за прикључења електране је 8 дана по испуњењу свих услова наведених у тачки 7.

 

 

 

Телекомуникације

 

Предузећа за телекомунукације Телекома Србије а.д. Служба за планирање и изградњу мреже
Шабац, издало је сагласност за израду урбанистичког пројекта,  бр. Д209-460153/1 од 14.11.2022.
године.

Према издатој сагласности на предметној локацији не постоји подземна инфраструктурна
инфраструктура, а услови за прикључење планираног објекта на ТК мрежу биће одређени у
обједињеној процедури за прибављање грађевинске дозволе.

 

1.3.5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

У складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.
114/08), односно Листом II, пројекат се не налази на листи за коју је обавезна процена утицаја на
животну средину.

На основу Мишљења које је издало Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове,
грађевинско земљиште и инфраструктуру општинске управе општине Богатић, бр. 501-34/2022-04
од 14.11.2022. године, за предметни пројекат није потребно поднети Захтев за одлучивање о
потреби израде процене утицаја на животну средину. 

Производња енергије из обновљивих извора енергије је битан чинилац у стратешким мерама
заштите животне средине, која утиче на смањење емисије CO2, односно на смањење глобалног



загревања и климатске промене.

Комплекс је планиран тако да се сва чиста атмосферска вода одводи до зелених површина,
односно у природни реципијент – подземни аквифер.

Није дозвољено депоновање и одлагање отпада и отпадног материјала на локацији.

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Објекти који су планирани у оквиру комплекса нису предвиђени за дуготрајан боравак људи, па
тако према Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским
својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011), није потребно прибављање енергетског пасоша
ни израда елабората енергетске ефикасности за зграде које се не греју или се греју до
температуре од +12ºC.

 

1.3.6. ПРОТИВПОЖАРНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

На основу чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и
87/2018) Министарство унутрашњих послова Сектор за Ванредне ситуације Одељење у Шапцу не
издаје мишљење које садржи услове заштите од пожара и експлозија које је потребно предвидети
у Урбанистичком пројекту, већ је потребно кроз обједињену процедуру, пре издавања локацијских
услова прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија од стране овог
Одељења.

1.3.7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

На предметној локацији нема регистрованих непокретних култуних добара, ни истражених
археолошких локалитета.

Уколико би се током радова на изградњи предметног објекта наишло на археолошке предмете,
извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за
заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се
сачува на месту и у положају у коме је откривен.

На предметној локацији нема регистрованих природних добара.

1.3.8. ТЕХНИЧКИ ОПИС

за изградњу  објекта за производњу електричне енергије – соларне електране и трафостанице,

на кат. пар. бр. 2778 и 2779 КО Метковић

Инвеститори: IM SOLAR 2022 D.O.O. BOGATIĆ

 

ЛОКАЦИЈА И ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Према условима из Палана катастарска парцела бр. 2778 КО Метковић припада пољопривредном
земљишту, а кат. пар. бр. 2779 КО Метковић шумском земљишту, али се обе парцеле користе као
пољопривредно земљишне.

На основу достављених листова непокретности дају се подаци о парцелама:

катастарска парцела бр. 2778 КО Метковић је њива 4. и 5. класе у пољопривредном
земљишту, површине 3.38.09hа, у приватној својини IM SOLAR 2002 D.O.O. BOGATIĆ и



Мутавџић Душка;
катастарска парцела бр. 2779 КО Метковић је воћњак 3. класе у пољопривредном
земљишту, површине 0.65.52hа, на којој је евидентиран помоћни објекат површине 71m²,
који не постоји на терену, у приватној својини IM SOLAR 2002 D.O.O. BOGATIĆ и Мутавџић
Душка;
 

Према достављеном катастарско-топографском плану предметне парцеле су неизграђене
парцеле у пољопривредном земљишту, укупне површине 4.03.61hа.

 

ОБЈЕКТИ:

Овим идејним решењем, који је саставни део Урбанистичког пројекта планира се изградња
три фотонапонске соларне електране на земљи са припадајућим типским трафостаницама.

Свака соларна електрана са припадајућом трафостаницом је засебна функционална целина
и издаће се посебна грађевинска дозвола за сваку од њих.

На ситуационом плану је дата диспозиција планираних објеката у оквиру комплекса и
разграничење планираних електрана.

Грађевинска линија је постављена према условима из плана, на 5м од регулационе линије и на
0.7м од суседних парцела.

Планирани објекти ОМП 1 и ОМП 2, контејнер за постављане електронске комуникационе опреме
и антенски стуб нису предмет овог идејног решења, али је њихова површина узета у обзир код
прорачуна урбанистичких параметара.

Комплекс електрана има директан приступ на површину јавне намене, на некатегорисани пут у
јавној својини на кат. пар. бр. 3198 КО Метковић.

Соларна електрана СЕ МЕТКОВИЋ 1

У оквиру Услова за пројектовање и прикључење објекта за производњу електричне енергије СЕ
МЕТКОВИЋ 1, ул. Вука Караџића бб, Метковић, на КП бр. 2778 и 2779 КО Метковић, заведеним
под бројем 2460800-Д.09.24.-391476/2-2022 од 27.09.2022. издатим од стране
Електродистрибуције Србије доо Београд, наведени су Технички подаци и услови под којим се
предметни производни објекат може прикључити на дистрибутивни систем електричне енергије
(ДСЕЕ).

СЕ МЕТКОВИЋ 1 је укупне планиране одобрене снаге 999kW, која се предаје у ДСЕЕ преко
потребног броја инвертора, односно потребног броја и типова фотонапонских панела, разводних
ДЦ и АЦ ормана и нисконапонских и средњенапонских постројења. Максимална снага која се
преузима енергија из ДСЕЕ за потребе сопствене потрошње износи 40 kW. Електрана ради
паралелно са ДСЕЕ са предајом електричне енергије у мрежу у целости (изузеСЕв сопствене
потрошње).

Конверзија једносмерне у наизменичну струју се врши преко инвертора одговарајуће снаге и типа,
који ће бити одређени каснијом пројектном документацијом према приложеним прорачунима, који
повезују одговарајући број стрингова ФН панела увезаних помоћу ДЦ каблова односно преко ДЦ
разводних ормана. Инвертори су намењени за спољну монтажу на начин прописан према
упутствима произвођача, и лоцирани су испод панела у пољу. Условима је предвиђено да ће у
електрани бити инсталирано 10 инвертора, сваки привидне снаге 100 kVА са полазном струјом
која је мања или једнака назначеној струји инвертора. У електрани може бити предвиђен другачији
број инвертора и могу бити уграђени инвертори другачијих карактеристика у односу на Услове, уз



услов обавезног испуњења критеријума прикључења, а у оквиру максималне снаге којом се
предаје енергија у ДСЕЕ.

Идејним решењм се предвиђа уградња укупно 1790 комада фотонапонских панела (модула) снаге
по 600Wп, постављени усправно на одговарајуће носаче у два реда по колони, под нагибом од 30°
у односу на површину монтирања, оријентисани према југу (азимут у односу на југ износо 0°).
Овакав систем даје укупну инсталисану снагу 1.074,00 kWp. Размак између носача износи 5,45м.

Соларна електрана СЕ МЕТКОВИЋ 2

У оквиру Услова за пројектовање и прикључење објекта за производњу електричне енергије СЕ
МЕТКОВИЋ 2, ул. Вука Караџића бб, Метковић, на КП бр. 2778 и 2779 КО Метковић, заведеним
под бројем 2460800-Д.09.24.-388048/2-2022 од 27.09.2022. издатим од стране
Електродистрибуције Србије доо Београд, наведени су Технички подаци и услови под којим се
предметни производни објекат може прикључити на дистрибутивни систем електричне енергије
(ДСЕЕ).

СЕ МЕТКОВИЋ 2 је укупне планиране одобрене снаге 999kW, која се предаје у ДСЕЕ преко
потребног броја инвертора, односно потребног броја и типова фотонапонских панела, разводних
ДЦ и АЦ ормана и нисконапонских и средњенапонских постројења. Максимална снага која се
преузима енергија из ДСЕЕ за потребе сопствене потрошње износи 40 кW. Електрана ради
паралелно са ДСЕЕ са предајом електричне енергије у мрежу у целости (изузев сопствене
потрошње).

Конверзија једносмерне у наизменичну струју се врши преко инвертора одговарајуће снаге и типа,
који ће бити одређени каснијом пројектном документацијом према приложеним прорачунима, који
повезују одговарајући број стрингова ФН панела увезаних помоћу ДЦ каблова односно преко ДЦ
разводних ормана. Инвертори су намењени за спољну монтажу на начин прописан према
упутствима произвођача, и лоцирани су испод панела у пољу. Условима је предвиђено да ће у
електрани бити инсталирано 10 инвертора, сваки привидне снаге 100 kVА са полазном струјом
која је мања или једнака назначеној струји инвертора. У електрани може бити предвиђен другачији
број инвертора и могу бити уграђени инвертори другачијих карактеристика у односу на Услове, уз
услов обавезног испуњења критеријума прикључења, а у оквиру максималне снаге којом се
предаје енергија у ДСЕЕ.

Идејним решењм се предвиђа уградња укупно 2026 комада фотонапонских панела (модула) снаге
по 600Wп, постављени усправно на одговарајуће носаче у два реда по колони, под нагибом од 30°
у односу на површину монтирања, оријентисани према југу (азимут у односу на југ износо 0°).
Овакав систем даје укупну инсталисану снагу 1.215,60 kWп. Размак између носача износи 5,45м.

Соларна електрана СЕ МЕТКОВИЋ 3

У оквиру Услова за пројектовање и прикључење објекта за производњу електричне енергије СЕ
МЕТКОВИЋ 3, ул. Вука Караџића бб, Метковић, на КП бр. 2778 и 2779 КО Метковић, заведеним
под бројем 2460800-Д.09.24.-391484/2-2022 од 27.09.2022. издатим од стране
Електродистрибуције Србије доо Београд, наведени су Технички подаци и услови под којим се
предметни производни објекат може прикључити на дистрибутивни систем електричне енергије
(ДСЕЕ).

СЕ МЕТКОВИЋ 3 је укупне планиране одобрене снаге 999kW, која се предаје у ДСЕЕ преко
потребног броја инвертора, односно потребног броја и типова фотонапонских панела, разводних
ДЦ и АЦ ормана и нисконапонских и средњенапонских постројења. Максимална снага која се
преузима енергија из ДСЕЕ за потребе сопствене потрошње износи 40 кW. Електрана ради
паралелно са ДСЕЕ са предајом електричне енергије у мрежу у целости (изузев сопствене
потрошње).

Конверзија једносмерне у наизменичну струју се врши преко инвертора одговарајуће снаге и типа,
који ће бити одређени каснијом пројектном документацијом према приложеним прорачунима, који



повезују одговарајући број стрингова ФН панела увезаних помоћу ДЦ каблова односно преко ДЦ
разводних ормана. Инвертори су намењени за спољну монтажу на начин прописан према
упутствима произвођача, и лоцирани су испод панела у пољу. Условима је предвиђено да ће у
електрани бити инсталирано 10 инвертора, сваки привидне снаге 100 kVА са полазном струјом
која је мања или једнака назначеној струји инвертора. У електрани може бити предвиђен другачији
број инвертора и могу бити уграђени инвертори другачијих карактеристика у односу на Услове, уз
услов обавезног испуњења критеријума прикључења, а у оквиру максималне снаге којом се
предаје енергија у ДСЕЕ.

Идејним решењм се предвиђа уградња укупно 1858 комада фотонапонских панела (модула) снаге
по 600Wp, постављени усправно на одговарајуће носаче у два реда по колони, под нагибом од 30°
у односу на површину монтирања, оријентисани према југу (азимут у односу на југ износо 0°).
Овакав систем даје укупну инсталисану снагу 1.114,80 kWp. Размак између носача износи 5,45m.

ТРАФОСТАНИЦЕ

Предвиђа се изградња три типске трансформаторске станице електрана (РП СЕ МЕ 1, 2 и 3) и у
њима се врши повезивање излаза инвертора на одговарајући број и снагу заштитних прекидача на
нисконапонској страни постројења, односно нисконапонском блоку. Заједничке сабирнице НН
блока се преко главног прекидача одговарајуће снаге и карактеристика повезују са енергетским
трансформатором максималне снаге 1000kVА преко кога се врши конверзија/дизање напона са
0,4kV на 20kV, на коме се и предаје произведена електрична енергија у ДСЕЕ.

Планиране су типске монтажне армирано-бетонске трафостанице димензија 3,37x4,32m.

Нето површина једне трафостанице је 13,02m².

Бруто површина једне трафостанице је 15,00m².

Под трафостанице је издигнут 0,15m од околног терена. Укупна висина објектаје 2,90m.

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И БИЛАНС ПОВРШИНА КОМПЛЕКСА

Соларни панели се постављају на зелену површину, на армирано бетонске темељне стубове
Ø30cm и челичну подконструкцију која омогућује постављање панела под одговарајућим углом,
према југу.

Разрадом пројекта у даљим фазама, израдом прорачуна и симулацијама сенчења као и
проценама производње електричне енергије, установиће се најадекватније техничко и економско
решење за положај и монтажу фотонапонских панела.

Површина соларних панела која улази у прорачун заузетости парцеле одговара површини
попречног пресека АБ темељних стубова на које се ослања конструкција панела и који су у
контакту са тлом. Површини 1м² панела, одговара 0.013m² површине АБ конструкције која је у
контакту са тлом. Како су панели одигнути од тла, испод њих је незастрта зелена површина, која
омогућава природно отицање атмосферских вода.

Укупна површина конструкције панела на основу које се прорачунава заузетост парцеле је 181м².

Површина конструкције соларне електране 1 је 57,00m².

Површина конструкције соларне електране 2 је 65,00m².

Површина конструкције соларне електране 3 је 59,00m².

Укупна површина под планираним објектима (ТС, ОМП, контејнер) је 145m².

Површина интерних саобраћајница 0.10.38hа.



Површина зелених површина је 3.89.97hа.

Укупна површина парцела на којима се граде електране је 4.03.61hа.

Преглед свих површина је дат у оквиру нумеричког дела ИДР-а.

Планиране интерне саобраћајнице су са завршним слојем од туцаника или ризле. Омогућују
приступ мањих возила трафостаницама и другим објектима унутар комплекса ради одржавања.

У оквиру њих су предвиђена два паркинг места за управно паркирање дим 2,5x5,0m.

На парцели је обезбеђено укупно 96,53% зелени незастртих површина.

 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА (m²) %

Површина парцела 40361 100

Објекти 326 0,81

Уређене колско-пешачке
површине 1038 2,57

Зелене површине 38997 96,62

 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ остварено дозвољено

Индекс заузетости парцеле (%) 0,81% /

Спратност објекта П /

Број паркинг места 2 /

 

 

Посебни услови за градњу

Приликом пројектовања и изградње објекта испоштовати све мере дате у условима:

РС МУП Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу под



   бр. 217-21855/22-1 од 09.01.2023 године.

 

 

На парцели нема изграђених

 

Рок важења Локацијских услова је две године од дана издавања.

 

Саставни део Локацијских услова чине:

Идејно решење  бр. 10_2/2022  из децембра 2022.год, израђено од стране Аритектонског
студиа „КОНЦЕПТ“ Катарина Дубљанин ПР из Шапца,
План намене за парцелу бр. 3238 КО Метковић
Услови у погледу мера заштите од пожара издатих од РС МУП Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу бр. 217-21855/22-1 од 09.01.2023 год..
Услови Електродистрибуција Србије ДОО Београд огранак Електродистрибуција Шабац
бр.2460800-Д.09.24.-388048/2-2022 од 27.09.2022 године.

 

Локацијски услови нису основ за изградњу објекта, већ су основ за израду пројекта за грађевинску
дозволу и издавање грађевинске дозволе

 

Одговорни пројектант је у обавези да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са
прописима и правилима струке и  свим осталим посебним условима садржаним у Локацијским
условима

 

На основу локацијских услова може се, на основу члана 134. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС",бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлуке УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), прибавити грађевинска дозвола.

 

 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се:

Доказ о плаћеним таксама
Извод из Пројекта за грађевинску дозволу
Пројекат за грађевинску дозволу
Доказ о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта

Уговор између инвеститора и финансијера - ако постоји

 

На издате локацијске услове може се поднети приговор општинском већу општине Богатић у року
од три дана од дана достављања Локацијских услова, таксиран са 818,00 динара општинске



административне таксе по тарифном броју 1 Одлуке о локалним административним таксама    
 бр. I – R 151 /2022 – 09 od 23.12.2022., која је уплаћена на ж.р.бр. 840-742251843-73  с позивом на
број  97  26-024.

 

Услове доставити :

-  Инвеститору  

-  Електродистрибуција Шабац

-  Одељење за ванредне ситуације у Шапцу

 

           

 

                                                                                                       

                      Обрадио:                                                    Руководилац одељења:

Љубиша Бировљевић дипл.грађ.инж                        Зоран Арсеновић маст.инж.грађ.


