У складу са чланом 6.3. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02 и 13/03), чланом 33.
став 1. Закона о оснивању независног оператора система за преносни систем у Босни и
Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 35/04), Независни оператор система у
Босни и Херцеговини, 18.02. 2008. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ЗОНАМА БЕЗБЈЕДНОСТИ НАДЗЕМНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ВОДОВА НАЗИВНОГ НАПОНА ОД 110 kV ДО 400 kV
Члан 1.
У циљу заштите људи, имовине те објеката и опреме електропреносног система на
територији Босне и Херцеговине, успоставља се зона безбједности за надземне
електроенергетске водове (у даљем тексту: далековод) називног напона од 110 kV до
400 kV.
Овим правилником дефинише се подручје односно ширина зоне безбједности, као
правила која су на снази у зони безбједности.
Члан 2.
Ширина подручја зоне безбједности хоризонталне равнине за далеководе различитог
називног напона износи:
Називни напон далековода

Ширина подручја сигурности

400 kV

40 m

220 kV

30 m

110 kV

20 m

Завјешења крајњих фазних проводника су подједнако удаљена од граница зоне
безбједности.
Члан 3.
Зона безбједности из члана 2. овог правилника, успоставља се за изграђене далеководе,
нове далеководе и објекте око изграђених и нових далековода.
Члан 4.
Одредбе овог правилника не примјењују се за далеководе и објекте који су изграђени у
подручју зоне сигурности или је њихова градња почела до дана ступања на снагу овог
правилника, а који посједују важећа одобрења за изградњу и важеће употребне дозволе
издате на основу писмене сагласности власника објеката и опреме за пријенос
електричне енергије (у даљем тексту: власник објекта пријеносне мреже), укључујући
и објекте за које је затражена писмена сагласност у циљу прибављања употребне
дозволе.

Члан 5.
У изузетним случајевима у подручју зоне безбједности објекти се могу градити само уз
писмену сагласност власника објекта преносне мреже која се издаје у складу са
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова.
Члан 6.
У подручју зоне безбједности забрањено је садити раслиње које може угрозити
сигурност људи, имовине, објеката и опреме. Ради нормалног кориштења изграђених
објеката, власник објекта преносне мреже обавезан је да одржава трасу у безбједносној
зони кресањем или отклањањем раслиња; без накнаде власнику.
Члан 7.
Власници и корисници земљишта и инфраструктурних објеката у зонама безбједности,
не смију изводити радове нити захвате који могу угрозити приступ далеководу и
нормално функционисање далековода.
Члан 8.
Власници и корисници земљишта дужни су власнику објекта преносне мреже
омогућити приступ електроенергетском објекту у зони безбједности ради одржавања.
Члан 9.
Овај правилник ће примјењивати сва надлежна тијела у Босни и Херцеговини која
издају сагласности односно дозволе за изградњу.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу након што га одобри Државна регулаторна комисија за
електричну енергију.

Број: 487/08
18. фебруара 2008. године

Генерални директор
Омер Хаџић, дипл.инг.ел.

2

