
REGULATORNA KOMISIJA ZA 
ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI 

BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ 

БОСНЕ И  XЕРЦЕГОВИНЕ - Ф Е Р К 

 

  
ПРЕТХОДНА ДОЗВОЛА  

ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА 
 

соларне фотонапонске електране „ЕСПРО 1“ 

за привредно друштво  

„ЕСПРО“ д.о.о. Доњи Вакуф     
 

НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА:                                                                                                                                                               

„ЕСПРО“ д.о.о.  Доњи Вакуф  
 

СЈЕДИШТЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА: 

 770. славне брдске бригаде бб, 70 220 Доњи Вакуф  
 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ДРУШТВА:  236191560009 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ПРЕТХОДНЕ  ДОЗВОЛЕ:  06-03-352/25/13 

 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПРЕТХОДНЕ ДОЗВОЛЕ:  18.06.2013. – 17.06.2014.  

 

ДАТУМ: 18.06.2013. године                               

 

 
___________________ 

Санела Покрајчић 

Предсједница ФЕРК-а 

_________________                                _____________________  

Ђулизара Хаџимустафић                                                                             Ристо Мандрапа
                        

          Члан ФЕРК-а                  Члан ФЕРК-а 

 



Претходна дозвола за изградњу производног објекта  СЕ „ЕСПРО 1“ за „ЕСПРО“ д.о.о. Доњи Вакуф 

            
Регистарски број дозволе : 06-03-352/25/13 Страница 2 од 6 

 

УСЛОВИ ПРЕТХОДНЕ ДОЗВОЛЕ     
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
1.1. Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине 

- ФЕРК   издаје Претходну дозволу за изградњу производног објекта соларне 
фотонапонске електране  „ЕСПРО 1” привредном друштву „ЕСПРО“ д.о.о. Доњи 
Вакуф (у даљем тексту: ималац претходне дозволе) у складу са Правилником за 
издавање дозвола-лиценци („Службене новине Федерације БиХ” број 29/05), а на 
основу захтјева поднесеног дана 28.03.2013. године. 

 

1.2. Сједиште имаоца претходне дозволе је:  
770. славне брдске бригаде бб, 70 220 Доњи Вакуф 
Телефон: 030 201 377, Факс: 030 201 377 
Електронска адреса: espro@bih.net.ba 
 

1.3. Лице овлаштено за заступање је директор. 
Телефон: 030 201 377, Факс: 030 201 377 

 

1.4. Претходна дозвола за изградњу важи 12 мјесеци  тј. до 17.06.2014. године. 
              
2. ДЕФИНИЦИЈЕ 

Ријечи и изрази у овој претходној дозволи имају значење које им је дато у Закону 
о електричној енергији („Службене новине Федерације БиХ” број 41/02, 24/05, 
38/05 и 83/11), као и у правилима и прописима ФЕРК-а.  

 
3. ОПШТЕ И ТЕХНИЧКО-ЕНЕРГЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА ЗА 

КОЈИ СЕ ИЗДАЈЕ ПРЕТХОДНА ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ  
 
3.1. Тачан назив производног објекта:  

Соларна фотонапонска електрана „ЕСПРО 1“     
 
3.2. Одобрење за грађење: 

 

3.2.1. Ималац претходне дозволе је добио грађевинску дозволу, Рјешење о одобрењу 
за грађење број предмета: 05-23-00147-13 које му је издала Служба за 
урбанизам, грађење, геодетско-катастарске и имовинско правне послове 
Општине Бугојно, Средњобосански кантон, дана 21.02.2013. године. 

3.2.2. Производни објекат се гради на двије постојеће кровне конструкције у ул. 
Копчић б.б., насеље Копчић, општина Бугојно. 

  

3.3. Сврха изградње:  
        Производња електричне енергије из обновљивих извора енергије 
 

3.4.  Техничке карактеристике производног објекта: 
 

• Инсталисана снага (DC):                     51,36   kWp 
• Инсталисана снага (AC):                 60,00   kW   
• Предвиђена годишња производња ел.енергије цца:      69,743 МWh 
• Детаљан преглед основних техничко-енергетских параметара соларне 

фотонапонске електране „ЕСПРО 1“ дат је у Прилогу 1 ове дозволе.  
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4. ОБАВЕЗЕ ИМАОЦА ПРЕТХОДНЕ ДОЗВОЛЕ 
 
4.1. Закони, прописи и технички стандарди    
  

Ималац претходне дозволе је обавезан придржавати се свих важећих закона, 
подзаконских аката, техничких прописа, правилника и стандарда који се односе 
на изградњу електроенергетских објеката, те правила и прописа ФЕРК-а, као и 
услова ове претходне дозволе, директива ЕУ и међународних уговора, које је 
прихватила БиХ.  

 
4.2.   Електроенергетска сагласност 

 

           Ималац претходне дозволе је обавезан приликом изградње соларне 
фотонапонске електране придржавати се услова из издате претходне и 
електроенергетске сагласности.   

 
4.3. Мјерни уређаји 
 

Ималац претходне дозволе је обавезан обезбиједити мјерне уређаје типа и 
класе дефинисане условима из електроенергетских сагласности. 

 
4.4. Заштита околине 
 

4.4.1. Ималац претходне дозволе обавезан је посебну пажњу посветити заштити 
околине, како у току изградње соларне фотонапонске електране, тако и током 
експлоатације, поштивајући све услове из грађевинске дозволе и одредби 
предметних закона и подзаконских аката везаних за заштиту околине. 

4.4.2. Ималац претходне дозволе је обавезан отклонити све отпаде проузроковане и 
настале током градње производног објекта. 

 
4.5. Уклањање и затварање производног објекта 

 

Уколико ималац претходне дозволе не заврши изградњу соларне фотонапонске 
електране и не поднесе захтјев за издавање дозволе за рад – лиценце за 
обављање електропривредне дјелатности производње електричне енергије 
обавезан је демонтирати и уклонити сву опрему и објекте вратити у првобитно 
стање, у складу са одредбама Закона о електричној  енергији. 

 
4.6. Достава информација 

 

4.6.1. Ималац претходне дозволе обавезан је обавјештавати ФЕРК о евентуалним 
кашњењима  у реализацији изградње соларне фотонапонске електране, као и о 
разлозима за кашњење. 

4.6.2. Ималац претходне дозволе је обавезан сарађивати у погледу било којег ФЕРК-
овог захтјева за информацијама, укључујући било коју исправу, докуменат или 
материјални доказ да би ФЕРК-у омогућио извршавање његових надлежности у 
складу са Законом о електричној енергији и правилима и прописима ФЕРК.  

 
4.7. Захтјев за издавање дозволе за рад за дјелатност производња електричне 

енергије 
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 Након завршетка изградње соларне фотонапонске електране и по обављеном 
техничком пријему и добијању употребне дозволе, ималац претходне дозволе је 
обавезан одмах да поднесе ФЕРК-у захтјев за издавање дозволе за рад-лиценце 
за обављање електропривредне дјелатности производње електричне енергије. 

4.8. Испорука електричне енергије 
 

Соларна фотонапонска електрана која се гради на основу ове претходне дозволе 
за изградњу, гради се за испоруку електричне енергије у складу са важећим 
законским и подзаконским актима.  

 
4.9. Финансијски интегритет имаоца претходне дозволе 
 

Ималац претходне дозволе је обавезан обезбиједити финансијска средства или 
финансијске        гаранције, у довољној мјери да обезбиједи завршетак градње 
производног објекта. 

 
4.10. Финансијски подаци 
 
4.10.1. Ималац претходне дозволе је обавезан достављати ФЕРК-у финансијске и 

податке везане за евентуално прекорачење трошкова реализације изградње 
соларне фотонапонске електране и евентуалан недостатак средстава за 
завршетак градње соларне фотонапонске електране. 

4.10.2. Податке из претходне тачке ималац претходне дозволе је обавезан доставити 
ФЕРК-у непосредно након сазнања. 

 
5. НАДГЛЕДАЊЕ 
 
5.1. У оквиру својих надлежности ФЕРК врши надгледање испуњења услова из ове 

претходне дозволе.  
5.2. У циљу надгледања испуњења услова из ове дозволе, ималац претходне дозволе 

је обавезан достављати документе, податке и информације на захтјев ФЕРК-а, 
које су  ФЕРК-у потребне у сврху примјене Закона о електричној енергији ФБиХ 
да се ФЕРК-у омогући извршавање његових надлежности у складу са законом и 
правилима и прописима  ФЕРК-а.  

5.3. Ималац претходне дозволе је обавезан обавијестити ФЕРК о свакој повреди 
услова ове претходне дозволе у року од 10 дана од сазнања да је дошло до 
повреда. 

5.4. Овлаштени запосленици ФЕРК-а имају право обављати редовно и ванредно 
надгледање тока изградње производног објекта имаоца претходне дозволе, да би 
се извршио увид у поштивање услова датих у овој претходној дозволи. 

5.5. Ималац претходне дозволе је обавезан сарађивати са ФЕРК-ом у току припреме 
и приликом обављања надгледања. 

 
6. ИЗМЈЕНА, ДОПУНА  И ОДУЗИМАЊЕ ПРЕТХОДНЕ ДОЗВОЛЕ 
 
6.1. Ималац претходне дозволе је обавезан да поднесе захтјев за измјену или допуну 

ове претходне дозволе за изградњу соларне фотонапонске електране, уколико 
дође до измјене техничких рјешења, немогућности испуњења рокова прописаних 
овом дозволом и/или значајних одступања од параметара на основу којих је 
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поднесен захтјев, а у складу са одредбама Правилника за издавање дозвола-
лиценци и у разумном року прије истека ове претходне дозволе.  

6.2. Током периода важења ове претходне дозволе, на захтјев имаоца претходне 
дозволе или на иницијативу ФЕРК-а могуће је отворити процес измјена, допуна 
или одузимања ове претходне дозволе у складу са одредбама Правилника за 
издавање дозвола-лиценци ФЕРК-а. 

    
7. САНКЦИЈЕ 

        
Уколико ФЕРК закључи да ималац претходне дозволе није испоштовао или крши 
услове претходне дозволе, подузима сљедеће активности: 

a) опомиње имаоца претходне дозволе о евидентираним неправилностима, 
b) покреће прекршајни налог, 
c) покреће поступак одузимања ове претходне дозволе. 

 
8. РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 
8.1. Ималац претходне дозволе је обавезан да одмах обавијести ФЕРК о евентуалним 

споровима који се воде пред надлежним судом а у вези са активностима везаним 
за изградњу производног објекта. 

8.2. Ималац претходне дозволе је обавезан сарађивати са ФЕРК-ом у рјешавању 
спорова које треће стране поведу пред ФЕРК-ом против имаоца претходне 
дозволе, а у вези са активностима везаним за изградњу производног објекта. 

 
9. КОМУНИКАЦИЈА 
 
9.1. Кореспонденција између имаоца дозволе и ФЕРК-а обавља се у писаној форми. 
9.2. Ималац претходне дозволе комуницира са ФЕРК-ом непосредно, поштом, фаx-

ом или електронски у складу са правилима ФЕРК-а.  
9.3. Ималац претходне дозволе је обавезан да обавјештава ФЕРК о свим значајнијим 

измјенама у правном оквиру, судским одлукама, дешавањима или уговорима 
који имају утицаја на изградњу производног објекта. 
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Donji Vakuf za koju se izdaje prethodna dozvola za izgradnju 

Red. br. SOLARNA ELEKTRANA (SE) Jedinica

1 Naziv elektrane  

2 Vlasnik elektrane  

3 Lokacija elektrane
 

4 Sjeverna geografska širina (SGŠ) za lokaciju SE "ESPRO 1" 

5 Istocna geografska dužina (IGD) za lokaciju SE "ESPRO 1"

6 Vrsta obnovljivog izvora energije koja se koristi  

7 Ukupna godišnja ozračenost za lokaciju na kojoj se nalazi SE "ESPRO 1" (kWh/m2)

8 Način izvedbe  

9 Broj objekata na kojim se ugrađuju fotonaponski paneli kom.

10 Datum dobijanja građevinske dozvole

11 Ukupna površina na kojoj se ugrađuju fotonaponski paneli m2

12 Ukupan broj fotonaponskih panela SE kom

13 Ukupna površina fotonaponskih panela SE m2

14 Ukupna instalisana snaga SE DC (kWp)

15 Ukupna instalisana snaga SE AC (kW)

16 Broj i jedninična snaga izmjenjivača  (kW)

17 Predviđena godišnja proizvodnja električne energije SE (MWh)

18 Vrijeme godišnjeg rada SE (projektovano) sati

19 Smanjenje emisije CO2 (izračun po programu HOMER) (kg/god)

20 Ukupni nominalni stepen iskorištenja SE %

21 Energija dobivena od 1 kWp SE (projektovano) (kWh/god)

22 Sistem nadzora i upravljanja

23 Način upravljanja (automatski/ručno)

TEHNIČKO-ENERGETSKE KARAKTERISTIKE OPREME

FOTONAPONSKI (FN) PANELI  

24 Proizvođač FN panela

25 Tip FN panela

26 Dužina/širina/debljina FN panela mm

27 Broj FN ćelija u seriji FN panela kom

28 Masa FN panela kg

29 Jedinična snaga FN panela (Wp)

30 Nominalna struja (IMPP) FN panela (A)

31 Nominalni napon (VMPP ) FN panela (V)

IZMJENJIVAČ

32 Proizvođač izmjenjivača

33 Tip izmjenjivača  

34 Maksimalna DC snaga izmjenjivača (cos φ =1) (kW)

35 Maksimalni DC napon izmjenjivača (V)

36 Nazivna AC snaga izmjenjivača (kW)

37 Nazivni AC napon izmjenjivača (3/N/PE) (V)

38 Maksimalna izlazna struja izmjenjivača (A)

39 Maksimalni stepen korisnog djelovanja izmjenjivača %

 

15,00

230/400

25,00

97,30

SunGrow

SG 15KTL

15,80

1.000

240

8,10

29,7

TSM-240PC05

1650 x 992 x 35

60

18,6

automatski

Trina Solar 

54.162

12,80

1.181

SUNALYZER SENSOR

60,00

4 x 15,00

69,743

1.960

1.000,0

214

350,0

51,36

1.476

krovna izvedba

2

21.02.2013.

naselje Kopčić, općina Donji Vakuf

44° 07' 17,95"

17° 25' 05,55"

sunčeva energija

PRILOG 1. 

Tehnički parametri

SE "ESPRO 1"

"ESPRO" d.o.o. Donji Vakuf  

Osnovni tehničko-energetski parametri solarne fotonaponske elektrane "ESPRO 1" u vlasništvu "ESPRO" d.o.o.  

 
 


