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Име и презиме, односно назив заинтересованог физичког лица, органа, правног лица (институције) : 

Народна странка 

 

Адреса пребивалишта односно седишта: 

Његошева број 76, 11000 Београд 

 

Контакт телефон: 

+381 11 770 82 77 

 

Електронска адреса: 

kontakt@narodna.org.rs 

 

Датум: 

8.2.2021. 

 

 

 

Члан и став 

Нацрта закона 

 

Примедбе и предлог за измену 

 

Образложење 

 

Члан 3, став 1, 

тачка 9 

Брисати тачку 9 Тржишну премију и повлашћене произвођаче 

електричне енергије избацити из Закона 

Члан 4, став 2, 

тачка 12 

Тренутна формулација: 
малo постројењe je електранa инсталисане снаге 

мање од 500 kW, односно електранa на ветар чија је 

инсталисана снага мања од 3 МW  

Предлог измене: 

малo постројењe je електранa инсталисане снаге до 

100 kW 

Електране снаге до 100 kW се могу прикључити 

на нисконапонску (НН) мрежу, док се до 160 kW 

могу такође прикључити на НН мрежу али само 

на 0.4 kV сабирнице ТС Х/0.4 kV. Снаге 500 kW 

се морају прикључити на средњенапонску мрежу 

(обично 10 kV), док се често 3 MW мора 

прикључити на 35 kV мрежу што је највиши 
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 средњи напон. Због тога се електране снаге 

3 MW не могу звати малим постројењима са 

аспекта дистрибуције електричне енергије. 

Са аспекта регулације рада система електране 

инсталисане снаге до 100 kW имају мали утицај 

за разлику од електрана чије су инсталисане 

снаге за ред величине веће као што је 3 MW. 

Члан 8, став 1 Тренутна формулација: 
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 

систем и друге подстицаје прописане законом. 

Предлог измене: 

Подстицаји за производњу електричне енергије из 

обновљивих извора се односе на мала постројења у 

смислу преузимање балансне одговорности и права на 

приоритетан приступ систему. 

Произвођачи електричне енергије инсталисане 

снаге преко 100 kW учествују на слободном 

тржишту електричне енергије без подстицаја у 

смислу било каквих тржишних премија, 

загарантованих цена и обезбеђеног балансирања. 

Држава Србија нема интерес да своје 

регулационе капацитете користи за балансирање 

средњих и великих приватних капацитета чије се 

учешће у укупној производњи електричне 

енергије мери са 5-6% а да се при томе заузимају 

велики производни регулациони капацитети и од 

крајњих купаца узима накнада за обновљиве 

изворе ради исплате премије. 

Члан 9, став 1 Тренутна формулација: 

Подстицајне мере могу да се стекну за: 

Предлог измене: 

Подстицајне мере могу да се стекну за мала 

постројења следећих типова: 

 

Члан 10-30 Брисати чланове 10-30 који се односе на 

подстицајни период и премије 

Из Закона се избацују тржишне премије и 

подстицајни период за све електране на 

обновљиве изворе. Само мала постројења 

(инсталисане снаге до 100 kW) задржавају 

подстицаје у смислу балансне одговорности и 

приоритетног преузимања електричне енергије. 
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Члан 31, став 2 Испред члана 31 треба да стоји: 

Право на приоритетан приступ дистрибутивном 

систему 

У члану, у оба става, брисати „преносном систему“ 

 

Мала постројење инсталисане снаге до 100 kW се 

не прикључују на преносни систем већ 

искључиво на дистрибутивни. 

Члан 32-37 Брисати чланове 32 до 37 који се односе на фид-ин 

тарифу и подстицајни период 

Из Закона се избацује фид-ин тарифа, тржишна 

премија и подстицајни период 

Члан 39-47 Брисати чланови 39-47 који се односе на 

повлашћеног и привремено повлашћеног 

произвођача и фид-ин тарифу 

Остаје само појам произвођача из обновљивих 

извора. 

Члан 57, став 1 Брисати прве две тачке у ставу 1 У Закону остаје само појам произвођача из 

обновљивих извора 

Члан 58 Брисати цео члан Потпуно неосновано се на крајње купце 

електричне енергије пребацује терет плаћања 

подстицаја. Крајњи купци неће плаћати никакве 

подстицаје за обновљиве изворе електричне 

енергије. 

Члан 63 Брисати цео члан Нема више привремених нити повлашћених 

произвођача електричне енергије. 

Члан 64 У тачки 3 става 1 избацити „повлашћеног“ Нема више привремених нити повлашћених 

произвођача електричне енергије. 

Члан 69 Брисати цео члан Брисати члан пошто се односи на подстицајне 

мере 

Члан 88 – 96 Брисати чланове 88 – 96 који се односе на улогу 

Министарства у аукцијама, формама, доставама и 

административној процедури 

Пошто се избацују премије нема више потребе ни 

за аукцијама. 

Члан 100-103 Чланови 100-103 се односе на енергетског 

инспектора. По ком основу су они стављени у 

Закон о обновљивим изворима а не у Закон у 

енергетици? 

Нема смисла да одреднице везане за енергетског 

инспектора, његова права и овлашћења буду у 

Закону у обновљивим изворима а не у Закону о 

енергетици. 

Члан 105 Из члана 105 избацити прва два става која се односе 

на привременог повлашћеног произвођача 

Нема више привремених нити повлашћених 

произвођача електричне енергије. 
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