
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење Уредбе о обавезама Гарантованог снабдевача и о 

обавезама Овлашћене уговорне стране у погледу финансијских подстицаја за 

високоефикасну когенерацију (у даљем тексту: Уредба) садржан је у одредбама члана 95. 

став 2. и 109. став 2. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 

(„Службени гласник РС”, број 40/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 

30/18 - др. закон). 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

Новим Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 

(„Службени гласник РС”, број 40/21 – у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу 30. 

априла 2021. године, у циљу повећања коришћења енергије произведене у високоефикасној 

когенерацији утврђене сеу одредбе о подстицајним мерама које могу бити финансијске и 

нефинансијске природе. Финансијски подстицаји предвиђени Законом су: 1) подстицаји 

кроз систем тржишних премија: уговор о тржишној премији и тржишна премија; 2) 

подстицаји кроз систем фид-ин тарифа: уговор о фид-ин тарифи и фид-ин тарифа и 3) 

подстицаји које додељује Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности. 

Финансијске подстицаје у систему тржишних премија и систему фид-ин тарифа, који 

су предмет ове уредбе остварују привремено повлашћени произвођачи електричне енергије 

и повлашћени произвођачи електричне енергије произвeдeне у високоефикaсној 

когенерацији. 

Право на финансијске подстицаје у систему тржишне премије имају произвођачи 

електричне енергије у високоефикасној когенерацији инсталисане снаге 500 kWе и више до 

10 МWе, који стекну статус повлашћеног произвођача електричне енергије у складу са овим 

законом и прописима донетим на основу овог закона. Пре стицања статуса повлашћеног 

произвођача електричне енергије, инвеститор високоефикасне когенерације инсталисане 

снаге 500 kWе и више до 10 МWе, може стећи статус привремено повлашћеног произвођача 

електричне енергије, уколико испуњава услове Законом. Законом је утврђено да се тржишна 

премија се исплаћује на месечном нивоу, на основу уговора о тржишној премији закљученог 

са овлашћеном уговорном страном. 

Право на финансијске подстицаје у систему фид-ин тарифе имају произвођачи 

електричне енергије у малој когенерацији и произвођачи електричне енергије у микро-

когенерацијској јединици, који стекну статус повлашћеног произвођача електричне 

енергије у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона. Пре стицања 
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статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, инвеститор мале когенерације и 

инвеститор микро-когенерацијске јединице може стећи статус привремено повлашћеног 

произвођача електричне енергије, уколико испуњава услове утврђене овим законом и 

прописима донетим на основу овог закона. Мала когенерација је електрана максималне 

снаге веће од 50 kWe и мање од 500 kWe, која може да има једну или више когенерацијских 

јединица и остварује уштеду примарне енергије у односу на референтне вредности за 

одвојену производњу топлотне и електричне енергије. Микро-когенерацијска јединица је 

јединица за когенерацију максималне снаге испод 50 kWe, чија производња осигурава 

уштеду примарне енергије у односу на референтне вредности за одвојену производњу 

топлотне и електричне енергије. Законом је утврђено да се фид-ин тарифа се обрачунава и 

исплаћује на месечном нивоу, на основу уговора о фид-ин тарифи закљученог са 

Гарантованим снабдевачем електричном енергијом. 

Гарантовани снабдевач је енергетски субјект изабран на основу Законом о 

енeргетици (Сл. гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018 - други закон и 40/2021) да обавља јавну 

услугу гарантованог снабдевања, који закључује уговоре о фид-ин тарифи са привремено 

повлашћеним произвођачима који су инвеститори у микро когенерацијске јединице или 

мале когенeрације и повлашћеним произвођачима који су микро когенерацијске јединице 

или мале когенерације. 

Гарантовани снабдевач закључује уговоре о тржишној премији са привремено 

повлашћеним произвођачима који су инвеститори у високоефикасне когенерације 

инсталисане снаге 500 kWе и више до 10 МWе и повлашћеним произвођачима у 

високоефикасним когенерацијама инсталисане снаге 500 kWе и више до 10 МWе. 

Гарантовани снабдевач ће обављати права и дужности Овлашћене уговорне стране. 

   Предлогом уредбе су нешто детаљније него у Закону уређене обавезе Гарантованог 

снабдевача у вези са фид-ин тарифом и обавезе Овлашћене уговорне стране у вези са 

тржишном премијом, без обзира што појам Гарантованог снабдевача подразумева да се 

ради о Овлашћеној уговорној страни, јер је Законом о енeргетици (Сл. гласник РС“ бр. 

145/2014 и 95/2018 - други закон и 40/2021), утврђено да се Гарантовани снабдевач одређује 

се на основу спроведеног поступка јавног тендера и бира се на период од најдуже пет 

година, као и да поступак јавног тендера спроводи Министарство. 

Предлогом уредбе има три поглавља и седам чланова. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊА ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 

У Поглављу I. Основне одредбе Предлога уредбе, у чл. 1. и 2. уређени су предмет и 

појмови који су коришћени у Предлогу уредбе. 

У Поглављу II. Обавезе Гарантованог снабдевача, односно Овлашћене уговорне 

стране Предлога уредбе, у чл 3 – 5., уређени су: положај Гарантованог снабдевача и 
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Овлашћене уговорне стране,  обавезе Гарантованог снабдевача у систему фид-ин тарифе, 

као и обавезе Овлашћене уговорне стране у систему тржишне премије. 

У Поглављу III. Прелазне и завршне одредбе Предлога уредбе, у чл. 6. и 7., уређена 

је обавеза Владе да уколико именује Овлашћену уговорну страну да извршава обавезе 

Гарантованог снабдевача да о томе обавести привремено повлашћене и повлашћене 

произвођаче електричне енергије са којима је Гарантовани снабдевач закључио уговор о 

фид-ин тарифи, односно уговор о тржишној премији. У овом поглављу је и уређено ступање 

на снагу Уредбе. 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

 УРЕДБЕ 

 

Финансијска средства за спровођење ове уредбе нису потребна. 

 

 

 

 


