
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I.  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношења Закона о изменама и допунама Закона о 
коришћењу обновљивих извора енергије садржан је у одредби члана 97. тач. 6. и 9. 
Устава Републике Србије („Службеном гласнику РСˮ, бр. 98/06 и 115/21 – 
амандмани), где је, између осталог, прописано да Република Србија уређује и 
обезбеђује систем обављања појединих привредних и других делатности, као и 
одрживи развој. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

1. Проблеми за које закон треба реши 
 
Закон о коришћењу обновљивих извора енергије (у даљем тексту: Закон о 

ОИЕ) je објављен у „Службеном гласнику РСˮ, број: 40/21 од 22.04.2021. године, а 
ступио је на снагу 30.04.2021. Закон о ОИЕ требало је да реши проблем недовољног 
повећања удела обновљивих извора енергије (у даљем тексту: ОИЕ) уклањајући 
главне узроке који спречавају њихов раст, али и да постигне друге циљеве у овој 
области. 

Након ступања на снагу Закона о ОИЕ наступио је период његове примене, 
у оквиру кога су идентификовани одређени проблеми, те је у министарству 
надлежном за послове енергетике је оцењено да се ти проблеми могу превазићи 
искључиво изменама и допунама важећег закона. 

Наиме, основни разлози за припрему Нацрта закона о изменама и допунама 
Закона о коришћењу обновљивих извора енергије (у даљем тексту: Нацрт закона), 
тј. проблеми за које закон треба реши се огледају у следећем:  

Постојеће законско решење у члану 10. Закона о коришћењу обновљивих 
извора енергије даје право свим произвођачима из обновљивих извора енергије да 
пренесу балансу одговорност на гарантованог снабдевача, односно ЈП ЕПС који 
обавља функцију гарантованог снабдевача и уједно је највећи учесник на тржишту.  

Ово право закон гарантује без обзира да ли се произвођачи налазе у систему 
подстицаја. Након доношења Закона о коришћењу обновљивих извора енергије, 
оператору преносног система поднето је за око 14000 MW пројеката електрана на 
ветар и соларних електрана захтев за прикључење. Да би се разумео колики је то 
обим пројеката, треба имати у виду да је укупан инсталисани капацитет у Србији 
око 8000 MW свих електрана. Услед ванредног броја захтева оператор преносног 
система био је принуђен да обустави решавања захтева, јер би  се, у случају ступања 
оператора преносног система у уговорне обавезе са свим наведеним пројектима, 
омогућио наставак реализације пројеката које користе варијабилне обнољиве 
изворе енергије у обиму који би, у случају њихове изградње и пуштања у рад 
угрозило сигурност рада електроенергетског система. Оператор преносног система 
је и пре доношења Закона о коришћењу обновљивих извора енергије имао 4000 MW 
захтева за прикључење електрана на ветар и соларних електрана и представља 
велики изазов за њихову интеграцију. 

Са друге стране, постојеће решење представља велики ризик за пословање 
ЈП ЕПС-а и крајње купце који финансирају подстицаје за повлашћене произвођаче, 



јер му се намеће обавеза преузимања балансне одговорности и за пројекте који се 
развијају комерцијално. Осим наведеног, предложено решење да се однос 
гарантованог снабдевача и и произвођача из обновљивих извора у погледу балансне 
одговорности реши кроз дозвољени проценат балансног одступања и плаћање 
гарантованог снабдевачу од стране произвођача износ фиксне накнаде за сваки 
киловат сат ван дозвољеног процента балансног одступања показао се 
проблематичним у току припрема подзаконског акта, јер не решава питање 
злоупотребе произвођача на тржишту, а питање износа накнада и дозвољеног 
процента није решен до данас. 

Наредни проблем који Нацрт закона треба да реши тиче се купаца-
произвођача којима је омогућено да са правом приоритетног преузимања 
електричне енергије од стране оператора система инсталирају производне објекте 
на преносни систем, што у условима постојећих захтева за прикључење у износу од 
17 GW може довести до угрожавања сигурности рада електроенергетског система. 

Нацрт закона треба да уклони и неусаглашеност члана 11. закона који 
прописује право приоритетног приступа за сва произвођаче из обновљивих извора 
енергије, иако је то право референтном европском регулативом са којом Србија 
треба да се усагласи, ограничено само на мала постројења до 400 kW, а од 1. јануара 
2026. само на 200 kW. 

Нацрт закона треба реши питање надлежности за одређивање максималне 
цене која се може понудити на аукцијама, с обзиром да постојеће решење предвиђа 
да Агенција за енергетику Републике Србије одређује максималну цену на 
аукцијама, а Министарство их спроводи, што потенцијално доводи до 
неефикасности целог процеса, јер се одговорност за успех аукција  и њихово 
спровођење дистрибуира на две државне институције, од којих је једна независна и 
самостална у раду, па је потребно систем аукције централизовати око једне 
институције. 

 
2. Циљеви који се законом постижу  

 
Нацрт закона је усмерен на то да се његовим доношењем елиминишу 

проблеми идентификовани у периоду његове примене, а посебно да постигну 
следећи циљеви: 

1) да се створе услови за спровођење аукција и уређење балансне 
одговорности за произвођаче у систему подстицаја на такав начин који ће бити 
атрактиван за улагање у нове ОИЕ капацитете, а са друге стране, који ће заштити 
гарантованог снабдевача и крајње купце од неумерено високих трошкова 
интеграције обновљивих извора у систем, 

2) да се обезбеди заштитни механизам од угрожавања сигурности рада 
електроенергетског система у случају масивне интеграције варијабилних 
обновљивих извора енергије, тако што ће произвођачи из варијабилних обновљивих 
извора енергије у поступку прикључења обезбедити капацитете за пружање 
помоћних услуга оператору преносног система који обухватају регулацију 
фреквенције и размену снаге (батерија и друга складишта, односно управљиве 
изворе енергије) ако оператор преносног система процени у анализи сигурности и 
адекватности рада електроенергетског система да је систем угрожен, 

3) да се право приоритетног приступа уреди у складу са европском 
регулативом, 

4) да се концепт купаца-произвођача ограничи на дистрибутивни ниво. 



3. Разматране могућности да се проблем реши без доношења закона и 
зашто је доношење закона најбољи начин решавања проблема 

Нацрт закона је једини ефикасан начин да се постојећи практични проблеми 
у примени Закона о ОИЕ реше. Без Нацрта закона није могуће решити горе наведене 
проблеме. 

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. Нацрта закона врше се измене у члану 4. Закона о ОИЕ којима је 
одређено значење израза у том закону. 

Чланом 2. Нацрта закона брише се став 2. у члану 9. Закона о ОИЕ чиме се 
врши измена система подстицаја за производњу електричне енергије из обновљивих 
извора. 

Чланом 3. Нацрта закона мења се члан 10. Закона о ОИЕ којим се уређује 
преузимање балансне одговорности. 

Чланом 4. Нацрта закона мења се члан 11. став 1. Закона о ОИЕ чиме се врши 
прецизирање дужности оператора преносног, дистрибутивног, односно затвореног 
дистрибутивног система. 

Чланом 5. Нацрта закона мењају се назив члана 15. и члан 15. Закона о ОИЕ 
којим се одређују максималне понуђене цене на аукцији за тржишне премије. 

Чланом 6. Нацрта закона мења се члан 17. став 3. Закона о ОИЕ којим се 
прописују елементи Јавног позива којим се покреће и спроводи поступак аукција. 

Чланом 7. Нацрта закона у члану 21. Закона о ОИЕ после става 3. додаје се 
нови став 4. чиме се прецизира поступак састављања ранг листе и попуњавање квоте 
које представљају укупну одобрену снагу електрана у MW или електричну енергију 
у MWh за које се могу стећи тржишне премије, односно фид-ин тарифе. 

Чланом 8. Нацрта закона мења се назив члана 34. и члан 34. Закона о ОИЕ 
којим се прописују одређивање максималне понуђене цене на аукцији за фид-ин 
тарифе. 

 
Чланом 9. Нацрта закона врше се допуне члана 58. став 3. Закона о ОИЕ, 

чиме се прецизирају параметри инсталисане снаге производног објекта купца-
произвођача. 

Чланом 10. Нацрта закона врши се допуна члана 60. став 1. Закона о ОИЕ 
чиме се прецизирају дужности оператора преносног, дистрибутивног, односно 
затвореног дистрибутивног система у погледу права на приоритетан приступ купца-
произвођача. 

Чланом 11. Нацрта закона врше се допуне члана 67. Закона о ОИЕ, чиме се 
прецизирају дужности оператора преносног система електричне енергије. 

Чланом 12. Нацрта закона врши се допуна члана 68. став 2. Закона о ОИЕ 
чиме се прецизирају дужности оператора дистрибутивног, односно затвореног 
дистрибутивног система које се тичу објављивања списка свих поднетих захтева у 
поступку прикључења. 

Чланом 13. Нацрта закона прописано је ступање на снагу Закона о изменама 
и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије. 

 
IV. ПРОЦЕНA ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету 
Републике Србије.   



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, 
ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Значење израза 
Члан 4. 

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 
1) аукција је поступак у коме се учесници на конкурентан начин надмећу да 

понудом најниже фид-ин тарифе, односно тржишне премије, попуне квоту и стекну 
право на подстицајне мере; 

2) биогорива су течна горива за саобраћај, произведена из биомасе; 
3) биогас је гасовито гориво из биомасе; 
4) биомаса је биоразградиви део производа, отпада и остатака биолошког 

порекла из пољопривреде (укључујући биљне и животињске материје), шумарства 
и повезаних индустрија, као и биоразградиви део индустријског и комуналног 
отпада у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом; 

5) биометан је гасовито гориво које се користи у саобраћају, добијено 
прерадом, односно пречишћавањем биогаса; 

6) биотечност је течно гориво произведено из биомасе, које се користи у 
енергетске сврхе, осим за саобраћај, укључујући производњу електричне енергије и 
топлотне енергије; 

7) бруто финална потрошња енергије је укупна финална енергија потрошена 
за енергетске сврхе у индустрији, саобраћају, домаћинствима, јавним и 
комерцијалним делатностима, пољопривреди, шумарству и рибарству, укључујући 
сопствену потрошњу електричне и топлотне енергије у сектору производње 
електричне и топлотне енергије и губитке у преносу и дистрибуцији електричне и 
топлотне енергије; 

8) виша сила је непредвидив и неизбежан догађај као што је: ванредно стање, 
пандемија, елементарна непогода или други непредвиђени догађај, односно 
околност којом се угрожава безбедност и здравље људи и/или животне средине; 

9) гаранција порекла је електронски документ који има искључиву функцију 
да крајњем купцу докаже да је одређена количина енергије произведена из 
обновљивих извора енергије; 

10) гориво из биомасе је гасовито, односно чврсто гориво произведено из 
биомасе; 

11) горива из рециклираног угљеника представљају течна и гасовита горива 
произведена из течног или чврстог отпада необновљивог порекла, који није погодан 
за рециклажу материјала или од гаса из процеса прераде отпада и 
издувног/отпадног гаса необновљивог порекла, који су настали као незаобилазне и 
ненамерне последице производног процеса у индустријским постројењима, у 
складу са прописима којима се уређује управљање отпадом; 

11А) ДАН СПАЈАЊА ТРЖИШТА ЗНАЧИ ПРВИ ДАН ОПЕРАТИВНОГ 
РАДА, У СПОЈЕНОМ РЕЖИМУ, УНУТАРДНЕВНОГ ОРГАНИЗОВАНОГ 
ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СПОЈЕНОГ СА 
ЈЕДИНСТВЕНИМ ПАН-ЕВРОПСКИМ УНУТАРДНЕВНИМ ТРЖИШТЕМ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ; 

12) демонстрациони пројекат је некомерцијални пројекат из обновљивих 
извора енергије којим се нека технологија демонстрира као прва те врсте и 
представља значајну иновацију која увелико премашује највиши ниво постојеће 
технологије коришћења обновљивих извора и има статус иновационог пројекта у 
смислу закона којим се уређује иновациона делатност; 

13) део капацитета електране је део одобрене снаге електране; 



14) дозвољени проценат балансног одступања је максимални проценат 
одступања између стварно произведене количине електричне енергије у односу на 
планирану количину електричне енергије, коју произвођач електричне енергије из 
обновљивих извора може да проузрокује без дужности да надокнади трошкове 
балансног одступања; 

15) домаћинство је заједница лица чији чланови заједно станују, заједно се 
хране и троше остварене приходе, односно самац који самостално живи, самостално 
се храни и троши остварене приходе; 

16) електрана у изградњи је електрана за коју је издата потврда о пријави 
завршетка изградње темеља од стране надлежног органа или електрана за коју су 
обезбеђена средства за завршетак изградње електране; 

17) заједнички пројекат је врста механизма сарадње између држава који могу 
да уговоре две или више држава у циљу производње електричне, односно топлотне 
енергије и који може да укључи приватне произвођаче; 

18) заједничка шема подршке је врста механизма сарадње коју две или више 
држава могу да уговоре у циљу омогућавања њиховог узајамног учешћа у њиховим 
националним системима подстицаја; 

19) ликвидно организовано унутардневно тржиште је организовано 
унутардневно тржиште електричне енергије на коме учесници на тржишту, а 
посебно произвођачи електричне енергије из обновљивих извора, имају могућност 
да по конкурентној цени купују или продају потребне количине електричне 
енергије како би ефикасно регулисали балансна одступања; 

20) обновљиви водоник је водоник који се користи у енергетске сврхе, 
произведен поступком електролизе коришћењем електричне енергије која је 
произведена из обновљивих извора енергије; 

21) капацитет електране је одобрена снага електране утврђена од стране 
надлежног оператора система; 

22) квоте представљају укупну одобрену снагу електрана у MW или 
електричну енергију у MWh за које се могу стећи тржишне премије, односно фид-
ин тарифе; 

23) купац-произвођач је крајњи купац који је на унутрашње инсталације 
прикључио сопствени објекат за производњу електричне енергије из обновљивих 
извора енергије, при чему се произведена електрична енергија користи за 
снабдевање сопствене потрошње, а вишак произведене електричне енергије 
испоручује у преносни систем, дистрибутивни систем, односно затворени 
дистрибутивни систем; 

24) малo постројењe je електранa одобрене снаге мање од 500 kW, односно 
електранa на ветар чија је одобрена снага мања од 3 МW; 

25) напредна биогорива су биогорива произведена из посебних сировина 
која су прописана подзаконским актом из члана 78. овог закона; 

26) нето електрична енергија представља разлику укупне преузете и укупне 
испоручене електричне енергије купца-произвођача у преносни, дистрибутивни, 
односно затворени дистрибутивни систем у току једног месеца, утврђене у kWh на 
основу очитавања бројила електричне енергије којa испуњавају прописане 
метролошке захтеве; 

27) нето мерење је начин обрачуна нето електричне енергије, при коме се 
вишком испоручене електричне енергије, у току једног месеца, умањује нето 
количина електричне енергије у току наредног месеца; 

28) нето обрачун је начин обрачуна нето електричне енергије, при коме се 
вредност вишка предате електричне енергије, у току једног месеца обрачунава и 
наплаћује на основу уговора између купца-произвођача и снабдевача; 



28А) НЕГАТИВНА ТРЖИШНА ПРЕМИЈА ЈЕ, У СИСТЕМУ ДВОСТРАНЕ 
ТРЖИШНЕ ПРЕМИЈЕ, НЕГАТИВНА РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ РЕФЕРЕНТНЕ 
ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ И ПРИХВАЋЕНЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ НА АУКЦИЈИ; 

29) обновљиви извори енергије су нефосилни извори енергије као што су: 
водотокови, биомаса, ветар, сунце, обновљиви водоник, биогас, депонијски гас, гас 
из погона за прераду канализационих вода, извори геотермалне енергије и други 
обновљиви извори енергије; 

30) обновљива течна и гасовита горива небиолошког порекла су течна или 
гасовита горива из обновљивих извора енергије која се користе у саобраћају, али 
под условом да нису добијена из биомасе и да нису биогорива; 

31) овлашћена уговорна страна је правно лице које закључује уговор о 
тржишној премији са корисницима тржишне премије, при чему то лице врши само 
исплату тржишне премије, али не и откуп електричне енергије од корисника 
тржишне премије; 

32) остаци из пољопривреде, рибарства, шумарства и аквакултуре су остаци 
који су непосредно произведени у оквиру делатности пољопривреде, аквакултуре, 
рибарства и шумарства и не укључују остатке из повезаних индустрија и остатке 
прераде; 

33) остаци прераде су материје које нису финални производи и не 
представљају примарни циљ производног поступка, а настали су у поступку који 
није намерно измењен у циљу њихове производње; 

34) отпад је свака материја или предмет који држалац одбацује, намерава да 
га одбаци или је неопходно да га одбаци, при чему се не сматрају отпадом материје 
или предмети који се намерно промене или контaминирају да би били обухваћени 
овом дефиницијом; 

35) отпадна топлотна енергија je топлотна енергија која нужно настаје као 
нуспроизвод у индустријским постројењима, постројењима за производњу 
енергије, сектору услуга, која би без приступа систему за даљинско грејање и 
хлађење била неискоришћено расута у ваздух или воду; 

36) повлашћени произвођач електричне енергије из обновљивих извора 
енергије (у даљем тексту: повлашћени произвођач) је правно лице или предузетник 
који производи електричну енергију из обновљивих извора и остварује право на 
фид-ин тарифу или тржишну премију у складу са овим законом; 

37) подстицајне мере су инструменти или механизми подршке производњи 
енергије из обновљивих извора енергије; 

38) пољопривредна биомаса је биомаса произведена у пољопривреди; 
39) привремени повлашћени произвођач електричне енергије из обновљивих 

извора енергије (у даљем тексту: привремени повлашћени произвођач) је правно 
лице или предузетник који је у поступку аукције стекао право на тржишну премију, 
односно право на фид-ин тарифу и има друга права и обавезе предвиђене овим 
законом; 

40) произвођач из обновљивих извора енергије је правно лице или 
предузетник који производи електричну енергију из обновљивих извора и има 
право на гаранције порекла; 

41) референтна тржишна цена је цена електричне енергије на дан-унапред 
организованом тржишту електричне енергије у Републици Србији; 

42) систем подстицаја је скуп подстицајних мера који се односи на одређену 
технологију производње енергије из обновљивих извора и који се примењује ради 
достизања националних циљева у погледу коришћења обновљивих извора енергије; 

43) складиштење електричне енергије је чување произведене електричне 
енергије у складишту до тренутка у коме ће бити коришћена; 



44) снабдевачи горивом су енергетски субјекти који на тржиште стављају 
деривате нафте из сопствене производње и увоза; 

45) статистички трансфер је врста механизма сарадње између држава којим 
се количина енергије из обновљивих извора уговорена између две или више држава, 
статистички преноси из једне државе у другу; 

46) топлотна енергија је унутрашња (термичка) енергија врeле воде, топле 
воде или паре или расхладног флуида, која се користи за загревање или хлађење 
простора, загревање потрошне топле воде или за потребе технолошких процеса; 

47) трошкови интеграције у систем су трошкови интегрисања производње из 
обновљивих извора енергије и друге дистрибуиране производње електричне 
енергије у систем за пренос, дистрибутивни и затворени дистрибутивни систем 
електричне енергије; 

48) уговор о откупу електричне енергије из обновљивих извора енергије је 
уговор на основу кога физичко или правно лице непосредно купује електричну 
енергију из обновљивих извора од произвођача електричне енергије из обновљивих 
извора; 

49) шумска биомаса је биомаса произведена у шумарству. 
Други изрази који се употребљавају у овом закону, а нису дефинисани у 

ставу 1. овог члана, имају значење дефинисано законом којим се уређује енергетика. 
Сви термини у овом закону употребљени у мушком роду подразумевају се и 

у женском роду и обрнуто. 
 

Врсте система подстицаја 
Члан 9. 

Подстицаји за производњу електричне енергије из обновљивих извора 
спроводе се у одређеном подстицајном периоду кроз систем тржишних премија и 
систем фид-ин тарифа и односе се на цену електричне енергије, преузимање 
балансне одговорности, право на приоритетан приступ систему и друге подстицаје 
прописане законом. 

Изузетно од става 1. овог члана, произвођачи електричне енергије из 
обновљивих извора који су ван система подстицаја имају право на преузимање 
балансне одговорности и право на приоритетан приступ систему у складу са овим 
законом. 

Повлашћени произвођачи имају право само на један систем подстицаја за 
исту електрану. 

 
Преузимање балансне одговорности 

Члан 10. 
Гарантовани снабдевач преузима балансну одговорност за произвођаче из 

обновљивих извора енергије који су у систему тржишне премије или су ван система 
подстицаја, до успостављања ликвидног организованог унутардневног тржишта 
електричне енергије. 

Произвођач електричне енергије из обновљивих извора из става 1. овог 
члана има право да пренесе балансну одговорност на другу балансно одговорну 
страну у складу са законом којим се уређује област енергетике и правилима о раду 
тржишта. 

Гарантовани снабдевач преузима балансну одговорност и сноси трошкове 
балансирања за произвођаче електричне енергије из обновљивих извора који су у 
систему фид-ин тарифе, до истека подстицајног периода. 

У случају да остварена производња произвођача електричне енергије из 
обновљивих извора из става 1. овог члана, одступа више од дозвољеног процента 
балансног одступања у обрачунском периоду, произвођачи сносе трошкове 



балансирања плаћањем фиксне накнаде за сваки kWh одступања њихове остварене 
производње од плана који пријаве гарантованом снабдевачу. 

Гарантовани снабдевач и произвођач електричне енергије из обновљивих 
извора из става 1. овог члана, закључују уговор о преузимању балансне 
одговорности у складу са законом којим се уређује области енергетике, овим 
законом и подзаконским актом из става 11. овог члана. 

Агенција за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција), дужна 
је да прати развој организованог унутардневног тржишта електричне енергије и да 
објави до краја фебруара текуће године извештај да ли је успостављено ликвидно 
организовано унутардневно тржиште. 

Агенција утврђује ликвидност организованог унутардневног тржишта на 
основу испуњености критеријума који се односе на: 

1) релативни однос обима трговања на организованом унутардневном 
тржишту и укупне потрошње електричне енергије у Републици Србији; 

2) обим трговања на организованом унутардневном тржишту; 
3) разлику између највише цене које су купци били спремни да плате и 

најниже цене коју су продавци били спремни да прихвате у одређеном периоду 
трговања на организованом унутардневном тржишту; 

4) концентрацију организованог унутардневног тржишта; 
5) друге критеријуме утврђене подзаконским актима донетим на основу 

става 11. овог члана. 
Ако Агенција утврди да су испуњени критеријуми из става 7. овог члана, 

Агенција врши процену одрживости услова који су довели до испуњености 
критеријума: 

1) процењујући развој ликвидности организованог унутардневног тржишта 
током одговарајућег претходног периода; 

2) утврђујући да ли је ниво ликвидности био стабилан или се повећавао 
током одговарајућег претходног периода и 

3) процењујући да ли је ликвидност организованог унутардневног тржишта 
довољно отпорна на промене или неуобичајене тржишне околности који могу битно 
утицати на ликвидност, и то путем анализе да ли су упоредиве промене или сличне 
тржишне околности утицале на ликвидност организованог унутардневног тржишта 
током одговарајућег претходног периода или на неки други одговарајући начин 
дефинисан у подзаконским актима донетим на основу овог закона. 

Оператор организованог тржишта електричне енергије је дужан да Агенцији 
доставља податке који су неопходни за израду извештаја из става 6. овог члана. 

Од дана објављивања извештаја Агенције из става 6. овог члана, да је 
успостављено ликвидно организовано унутардневно тржиште електричне енергије, 
произвођачи електричне енергије из обновљивих извора су дужни да уреде своју 
балансну одговорност у складу са законом којим се уређује енергетика и правила о 
раду тржишта електричне енергије у року од пет месеци од дана успостављања 
организованог унутардневног тржишта у Републици Србији. 

Влада ближе уређује дозвољени проценат балансног одступања, начин 
одређивања и исплате фиксне накнаде балансно одговорној страни за балансно 
одступање ван дозвољеног процента балансног одступања, модел уговора о 
преузимању балансне одговорности, права и обавезе произвођача електричне 
енергије из обновљивих извора и балансно одговорне стране, обрачунски период, 
као и критеријуме за утврђивање ликвидности унутардневног тржишта. 
 

Преузимање балансне одговорности 



ЧЛАН 10. 
ПРОИЗВОЂАЧИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА 

ЕНЕРГИЈЕ СУ ДУЖНИ ДА УРЕДЕ СВОЈУ БАЛАНСНУ ОДГОВОРНОСТ У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЕНЕРГЕТИКА И ПРАВИЛИМА О 
РАДУ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ. 

ГАРАНТОВАНИ СНАБДЕВАЧ ПРЕУЗИМА БАЛАНСНУ ОДГОВОРНОСТ 
ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ КОЈИ СУ У 
СИСТЕМУ ТРЖИШНЕ ПРЕМИЈЕ, УЗ ПРАВО ДА ПРЕНЕСЕ БАЛАНСНУ 
ОДГОВОРНОСТ НА ДРУГУ БАЛАНСНО ОДГОВОРНУ СТРАНУ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКЕ И ПРАВИЛИМА О 
РАДУ ТРЖИШТА. 

ГАРАНТОВАНИ СНАБДЕВАЧ ПРЕУЗИМА БАЛАНСНУ ОДГОВОРНОСТ 
И СНОСИ ТРОШКОВЕ БАЛАНСИРАЊА ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА КОЈИ СУ У СИСТЕМУ ФИД-ИН 
ТАРИФЕ, ДО ИСТЕКА ПОДСТИЦАЈНОГ ПЕРИОДА. 

ПРОИЗВОЂАЧИ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ КОЈИ СУ У 
СИСТЕМУ ТРЖИШНЕ ПРЕМИЈЕ СУ ДУЖНИ ДА: 

1) ПЛАЋАЈУ ГАРАНТОВАНОМ СНАБДЕВАЧУ НОВЧАНИ ИЗНОС У 
ФИКСНОМ ПРОЦЕНТУ ОД ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ НА АУКЦИЈИ ПО СВАКОМ 
ПРОИЗВЕДЕНОМ MWH;  

2) ПЛАЋАЈУ ГАРАНТОВАНОМ СНАБДЕВАЧУ ПО ЦЕНИ НА ДАН-
УНАПРЕД ТРЖИШТУ ПОЗИТИВНУ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ПРОДАТЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПРИЈАВИО ГАРАНТОВАНОМ 
СНАБДЕВАЧУ И ПРОИЗВЕДЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У MWH; 

3) САВЕСНО ПРОГНОЗИРАЈУ ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ. 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НЕСАВЕСНЕ ПРОГНОЗЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ  НЕСАВЕСНОГ  ПОСТУПАЊА УРЕЂУЈУ СЕ 
УГОВОРОМ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА. 

НА ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВА ГАРАНТОВАНИ СНАБДЕВАЧ У РОКУ 
ОД 15 ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА, ПРЕДЛАЖЕ ФИКСНИ ПРОЦЕНАТ ОД 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ИЗ СТАВА 4. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА, А МИНИСТАРСТВО 
ГА ОБЈАВЉУЈЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АУКЦИЈА.  

ГАРАНТОВАНИ СНАБДЕВАЧ И ПРОИЗВОЂАЧ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
ЗАКЉУЧУЈУ УГОВОР О ПРЕУЗИМАЊУ БАЛАНСНЕ ОДГОВОРНОСТИ У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКЕ, ОВИМ 
ЗАКОНОМ И ПОДЗАКОНСКИМ АКТОМ ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА.  

ИСТЕКОМ ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА СПАЈАЊА ОРГАНИЗОВАНОГ 
УНУТАРДНЕВНОГ ТРЖИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈА СА ЕВРОПСКИМ 
ОРГАНИЗОВАНИМ УНУТАРДНЕВНИМ ТРЖИШТЕМ,  ПРОИЗВОЂАЧИ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА СУ ДУЖНИ ДА УРЕДЕ 
СВОЈУ БАЛАНСНУ ОДГОВОРНОСТ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ЕНЕРГЕТИКА И ПРАВИЛА О РАДУ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ У РОКУ ОД ПЕТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА СПАЈАЊА ОРГАНИЗОВАНОГ 
УНУТАРДНЕВНОГ ТРЖИШТА, ДОК СЕ АУКЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ТРЖИШНЕ 
ПРЕМИЈЕ СПРОВОДЕ БЕЗ ПРАВА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

ГАРАНТОВАНИ СНАБДЕВАЧ НАДОКНАЂУЈЕ ТРОШКОВЕ 
ПРЕУЗИМАЊА БАЛАНСНЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ ИЗ 
ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ 
ЧЛАНА, НЕГАТИВНЕ ТРЖИШНЕ ПРЕМИЈЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ 
ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ИЗ ЧЛАНА 57. ОВОГ ЗАКОНА.  



 ВЛАДА БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ МОДЕЛ УГОВОРА О ПРЕУЗИМАЊУ 
БАЛАНСНЕ ОДГОВОРНОСТ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ БАЛАНСНО ОДГОВОРНЕ 
СТРАНЕ И ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ 
ИЗВОРА, ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК УГОВОРА, УСЛОВЕ И ПОСТУПАК 
ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА И ДРУГЕ ЕЛЕМЕНТЕ. 

 
Право на приоритетан приступ преносном, дистрибутивном 

односно затвореном дистрибутивном систему 
Члан 11. 

Оператор преносног, дистрибутивног, односно затвореног 
дистрибутивног система је дужан да приоритетно преузима електричну енергију 
произведену из обновљивих извора У ОБЈЕКТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ОДОБРЕНА 
СНАГА ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА МАЊА ОД 400 KW, ОДНОСНО ЗА 
ОБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ ПРИКЉУЧУЈУ НА МРЕЖУ НАКОН 1. ЈАНУАРА 2026. 
ГОДИНЕ ОДОБРЕНЕ СНАГЕ МАЊЕ ОД 200 KW, без обзира да ли је у систему 
подстицаја, осим у случају када је угрожена сигурност рада преносног, односно 
дистрибутивног система. 

Ако оператор преносног, дистрибутивног, односно затвореног 
дистрибутивног система, услед угрожене сигурности рада преносног, 
дистрибутивног односно затвореног дистрибутивног система у знатној мери 
ограничи приступ систему произвођачима из обновљивих извора, дужан је да 
обавести Агенцију о предузетим мерама, као и о мерама које је потребно 
предузети да би се спречила евентуална будућа ограничења. 
 

Методологија за одређивање тржишне премије 
Члан 15. 

За потребе аукција, Агенција одређује максималну тржишну премију или 
максималну откупну цену за електричну енергију по kWh. 

За реконструисане електране, Агенција одређује посебну максималну 
тржишну премију или максималну откупну цену за електричну енергију по kWh. 

Методологију за одређивање максималне тржишне премије или висине 
максималне откупне цене прописује Агенција. 

На основу методологије из става 3. овог члана, Агенција најкасније до краја 
децембра текуће године за наредну годину у којој су планиране аукције, објављује 
на својој интернет страници максималне тржишне премије, односно максималне 
откупне цене за сваку врсту и подврсту електране за коју су прописане квоте, а за 
потребе спровођења аукција. 

Методологија из става 3. овог члана објављује се у „Службеном гласнику 
Републике Србијеˮ. 
 

ОДРЕЂИВАЊЕ МАКСИМАЛНЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ НА АУКЦИЈИ ЗА 
ТРЖИШНЕ ПРЕМИЈЕ 

    ЧЛАН 15. 
ЗА ПОТРЕБЕ АУКЦИЈА, МИНИСТАРСТВО У ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

ОДРЕЂУЈЕ МАКСИМАЛНУ ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 
ПО МWH. 

ЗА РЕКОНСТРУИСАНЕ ЕЛЕКТРАНЕ, МИНИСТАРСТВО ОДРЕЂУЈЕ 
ПОСЕБНУ МАКСИМАЛНУ ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 
ПО МWH. 

 



Покретање поступка аукција 
Члан 17. 

Министарство објављује на својој веб платформи, односно интернет 
страници почетак планиране аукције најмање 45 дана унапред. 

Поступак се покреће и спроводи на основу јавног позива. 
Јавни позив нарочито садржи следеће: 
1) ко има право да поднесе пријаву за учествовање на аукцији; 
2) расположиве квоте по врсти и одобреној снази електране; 
3) максималну висину тржишне премије, односно висину максималне 
откупне цене; 
3) МАКСИМАЛНУ ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ; 
3А) ФИКСНИ ПРОЦЕНАТ ОД ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ КОЈУ 

ПОВЛАШЋЕНИ ПРОИЗВОЂАЧ ПЛАЋА ГАРАНТОВАНОМ СНАБДЕВАЧУ ПО 
СВАКОМ ПРОИЗВЕДЕНОМ MWH ЗА УСЛУГУ ПРЕУЗИМАЊА БАЛАНСНЕ 
ОДГОВОРНОСТИ; 

4) начин и форму пријављивања на аукције; 
5) списак докумената која се достављају уз пријаву за учествовање на 

аукцији; 
6) услове за квалификацију и надметање на аукцији у складу са овим 

законом и подзаконским актом донетим на основу овог закона; 



7) рокове у поступку аукције; 
8) податак о финансијском инструменту обезбеђења за озбиљност понуде 

који се доставља у поступку аукција; 
9) рок за реализацију пројекта и 
10) податке о правним лековима у поступку аукције. 
Министарство расписује јавни позив на основу овог закона и подзаконских 

аката донетих на основу овог закона. 
Министарство је дужно да на веб платформи, односно интернет страници 

објави обрасце које учесници аукције достављају у вези са јавним позивом у поступку 
аукција, као и информације о одржаним аукцијама, укључујући и степен реализације 
пројеката из аукција. 

До доношења одлуке о најбољим понудама, поступак спроводи комисија коју 
решењем образује министар надлежан за послове енергетике (у даљем тексту: 
Комисија). 

О предузетим радњама у спровођењу поступка, Комисија сачињава извештај. 
Влада, на предлог Министарства, ближе прописује друге елементе које мора да 

садржи јавни позив, услове, рок и начин пријављивања на аукције, доказе o 
испуњености услова из јавног позива, као и услове за образовање Комисије. 

 
Ранг листа и попуњавање квоте 

Члан 21. 
Учесници се после фазе квалификација и надметања, у зависности од понуде 

које су дали, рангирају од најнижег до највишег износа тржишне премије, односно 
откупне цене и по том редоследу попуњавају квоту. 

Понуда из става 1. овог члана може да се односи на цео капацитет или део 
капацитета електране. 

Када збир капацитета свих електрана за рангиране понуде из става 1. овог члана 
достигне ниво прописане квоте, квота је попуњена. 

АКО ДЕО КАПАЦИТЕТА ЕЛЕКТРАНЕ ПОПУНИ КВОТУ, УЧЕСНИК НА 
АУКЦИЈИ ЈЕ ДУЖАН ДА У ПОСТУПКУ СТИЦАЊА СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ 
ПРОИЗВОЂАЧА ДОКАЖЕ ДА ЈЕ ЗА ТАЈ ДЕО КАПАЦИТЕТА ОБЕЗБЕДИО 
ПОСЕБНО МЕРНО МЕСТО У ОДНОСУ НА ПРЕОСТАЛИ ДЕО КАПАЦИТЕТА 
ЕЛЕКТРАНЕ КОЈИ НИЈЕ ПОПУНИО КВОТУ. 

У случају да за расположиву квоту конкуришу два или више учесника у 
поступку аукције са истом тржишном премијом, односно истом откупном ценом, 
преостала квота се расподељује на те учеснике пропорционално понуђеном 
капацитету електране. 

На основу правила прописаних у ст. 1 - 4. овог члана У СТ. 1 - 5. ОВОГ ЧЛАНА, 
Комисија саставља ранг листу коју заједно са извештајем о спроведеном поступку 
доставља Министарству. 

 
Методологија за одређивање фид-ин тарифа 

Члан 34. 
У случају доделе фид-ин тарифа у поступку аукција, унапред се одређује 

максимална фид-ин тарифа, чију висину учесници аукција не могу својим понудама да 
премаше на аукцији. 

За реконструисане електране, Агенција одређује посебну максималну фид-ин 
тарифу за електричну енергију по kWh. 

Методологију за одређивање максималне фид-ин тарифе из става 1. овог члана, 
прописује Агенција. 



На основу методологије из става 3. овог члана, Агенција најкасније до краја 
децембра текуће године за наредну годину у којој су планиране аукције, објављује на 
интернет страници максималне фид-ин тарифе за сваку врсту и подврсту електране за 
коју су прописане квоте, а за потребе спровођења аукција. 

Методологија из става 3. овог члана објављује се у „Службеном гласнику 
Републике Србијеˮ. 

 
ОДРЕЂИВАЊЕ МАКСИМАЛНЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ НА АУКЦИЈИ ЗА ФИД-ИН 

ТАРИФЕ 
       ЧЛАН 34. 

У СЛУЧАЈУ ДОДЕЛЕ ФИД-ИН ТАРИФА У ПОСТУПКУ АУКЦИЈА, 
МИНИСТАРСТВО У ОКВИРУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ОДРЕЂУЈЕ МАКСИМАЛНУ 
ФИД-ИН ТАРИФУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ПО МWH, ЧИЈУ ВИСИНУ 
УЧЕСНИЦИ АУКЦИЈА НЕ МОГУ СВОЈИМ ПОНУДАМА ДА ПРЕМАШЕ НА 
АУКЦИЈИ. 

ЗА РЕКОНСТРУИСАНЕ ЕЛЕКТРАНЕ, МИНИСТАРСТВО ОДРЕЂУЈЕ 
ПОСЕБНУ МАКСИМАЛНУ ФИД-ИН ТАРИФУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ПО 
МWH.ˮ. 

 
Купац-произвођач 

Члан 58. 
Купац-произвођач има правo да самостално или посредством агрегатора: 
1) производи електричну енергију за сопствену потрошњу; 
2) складишти електричну енергију за сопствене потребе; 
3) да вишак произведене електричне енергије испоручи у преносни систем, 

дистрибутивни систем, односно затворени дистрибутивни систем; 
4) и друга права и обавезе у складу са овим законом и законом којим се 

уређује област енергетике. 
Купац-произвођач из става 1. овог члана не може користити подстицајне мере 

у виду тржишне премије и фид-ин тарифе, нити може имати право на гаранције 
порекла. 

Инсталисана снага производног објекта купца-произвођача из става 1. овог 
члана не може бити већа од одобрене снаге прикључка крајњег купца, НИТИ ВЕЋА 
ОД 10 МW. 

Стамбена заједница може имати права и обавезе купца-произвођача у складу са 
овим законом, прикључењем електране из члана 5. став 1. тач. 1) - 
10) овог закона која је у власништву стамбене заједнице ако је изграђена на 
заједничким деловима стамбене зграде. 

У случају из става 4. овог члана, објекат за производњу електричне енергије из 
обновљивих извора енергије може бити прикључен преко новог или посебног мерног 
места у саставу постојећег прикључка. 

 
Право на приоритетан приступ купца-произвођача 

Члан 60. 
Оператор преносног, дистрибутивног, односно затвореног дистрибутивног 

система је дужан да приоритетно преузима електричну енергију од стране купца-
произвођача ЧИЈА ЈЕ ОДОБРЕНА СНАГА ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА МАЊА ОД 400 
KW, ОДНОСНО ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ ПРИКЉУЧУЈУ НА СИСТЕМ НАКОН 1. 
ЈАНУАРА 2026. ГОДИНЕ ОДОБРЕНЕ СНАГЕ МАЊЕ ОД 200 KW, осим у случају када 
је угрожена сигурност рада система. 



Оператор преносног, дистрибутивног, односно затвореног дистрибутивног 
система је дужан да на месту примопредаје електричне енергије купца-произвођача 
угради бројило које омогућава одвојено мерење количине предате и преузете електричне 
енергије, у складу са законом којим се уређује енергетика и овим законом. 
 

Оператор преносног система 
Члан 67. 

Оператор преносног система је дужан да води електронски, централизовани и 
јавно доступан регистар свих прикључених електрана које користе обновљиве изворе 
енергије. 

Оператор преносног система је дужан да објави списак свих поднетих захтева у 
поступку прикључења, НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, затраженој одобреној снази 
електране, фази поступка прикључења, датум пробног рада прикључка и датум трајног 
прикључења. 

Сви поднесци и документа која се достављају, као и акта која издају оператори 
преносног система у поступцима прикључења морају да имају форму електронског 
документа, односно морају бити дигитализовани и потписани у складу са законом којим 
се уређују електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења. 

ОПЕРАТОР ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА СВАКЕ ГОДИНЕ ДОНОСИ АКТ О 
ПРОЦЕНИ АДЕКВАТНОСТИ РЕСУРСА ПРОИЗВОДНОГ СИСТЕМА ЗА 
ДЕСЕТОГОДИШЊИ ПЕРИОД, НА КОЈИ САГЛАСНОСТ ДАЈЕ АГЕНЦИЈА И КОЈИ 
СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОПЕРАТОРА СИСТЕМА. 

У СЛУЧАЈУ ДА ПРОЦЕНА ИЗ АКТА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА УКАЖЕ НА 
РИЗИКЕ ПО СИГУРАН РАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА, ОПЕРАТОР 
ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА МОЖЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ИЗ 
ВАРИЈАБИЛНИХ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ ДА УВЕДЕ ОБАВЕЗУ 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА НОВОГ КАПАЦИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
КОЈИ ЈЕ ОСПОСОБЉЕН ДА ОПЕРАТОРУ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА ПРУЖИ 
СИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ФРЕКВЕНЦИЈЕ И СНАГЕ РАЗМЕНЕ 
(КОНВЕНЦИОНАЛНИ ИЗВОРИ, СКЛАДИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ), КАО 
УСЛОВ ДЕФИНИСАН У СТУДИЈИ ПРИКЉУЧЕЊА, ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕЛЕКТРАНА 
КОЈЕ КОРИСТЕ ВАРИЈАБИЛНЕ ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ. 

 
Оператор дистрибутивног, односно затвореног дистрибутивног система 

Члан 68. 
Оператор дистрибутивног, односно затвореног дистрибутивног система је дужан 

да води електронски, централизовани и јавно доступан регистар свих прикључених 
електрана које користе обновљиве изворе енергије. 

Оператор дистрибутивног, односно затвореног дистрибутивног система је дужан 
да објави списак свих поднетих захтева у поступку прикључења, НАЗИВ 
ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, затраженој одобреној снази електране, фази поступка 
прикључења, датум пробног рада прикључка и датум трајног прикључења. 

Оператор дистрибутивног, односно затвореног дистрибутивног система 
електричне енергије је дужан да успостави поједностављену процедуру прикључења за 
електрану крајњег купца који производи електричну енергију за сопствене потребе и за 
електрану која је део демонстрационог пројекта, инсталисане снаге 10,8 kW или мање, 
или еквивалентној снази прикључка који није трофазни. 

Оператор дистрибутивног, затвореног дистрибутивног система дужан је да донесе 
и објави на својој интернет страници општи акт о поступку поједностављене процедуре 
прикључења којим се ближе уређује начин подношења захтева за поједностављено 



прикључење, услове за усвајање захтева, документацију која се подноси, рокове за 
поступање који не могу бити дужи од 30 дана од дана подношења захтева, рокове за 
прикључење на систем и друга питања од значаја за овај поступак. 

У случају да оператор дистрибутивног, односно затвореног дистрибутивног 
система не одлучи о поднетом захтеву у року из става 4. овог члана, сматра се да је захтев 
усвојен. 

 
 
 

 


	ЧЛАН 10.
	Право на приоритетан приступ преносном, дистрибутивном односно затвореном дистрибутивном систему
	ЧЛАН 15.
	Покретање поступка аукција
	Члан 17.
	Ранг листа и попуњавање квоте
	Члан 21.
	ЧЛАН 34.
	Купац-произвођач
	Члан 58.

