Закон о изменама и допунама Закона о
енергетици
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.
124/2012 од 29.12.2012. године.
Члан 1.
У Закону о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка и 93/12), у члану
20. додаје се став 7, који гласи:
"Министарство прописује ближе услове у погледу стручне оспособљености за обављање
послова руковаоца енергетског објекта у енергетским делатностима из става 6. овог члана, за
чије обављање није потребна лиценца."

Члан 2.
У члану 32. после става 5. додају се ст. 6. и 7, који гласе:
"Ако нису испуњени услови за продужење рока важења енергетске дозволе из става 5. овог
члана, Министарство, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, решењем ће
одбити захтев имаоца енергетске дозволе за продужење рока важења те дозволе.
Против решења из става 6. овог члана може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана
пријема решења, и то Влади, када је решење донело Министарство, односно Министарству
када је решење донео надлежни орган јединице локалне самоуправе."

Члан 3.
У члану 33. став 1. мења се и гласи:
"Ако у року важења енергетске дозволе, односно сагласности из члана 34. овог закона,
настану промене у подацима на основу којих су издате, ималац енергетске дозволе, односно
сагласности, дужан је да поднесе захтев Министарству за њихову измену у року од 60 дана од
дана настанка промене."

Члан 4.
Члан 34. мења се и гласи:

"Члан 34.
За изградњу енергетских објеката за производњу електричне енергије снаге до 1 MW који као
примарни енергетски ресурс користе снагу воде, пре прибављања одобрења за градњу,
прибавља се сагласност коју Министарство издаје решењем у року од 30 дана од дана
подношења захтева (у даљем тексту: Сагласност).
Сагласност се издаје под условом да се изградњом енергетског објекта обезбеђује ефикасно
и рационално искоришћавање хидро потенцијала, да су испуњени услови у погледу
финансијске способности подносиоца захтева да реализује изградњу енергетског објекта, као и
други услови прописани актом Министарства из члана 31. став 3. овог закона.

Сагласност се издаје са роком важења три године од дана издавања и може се продужити
али не више од једне године.
Министарство ће решењем одбити захтев за продужење рока важења Сагласности, ако нису
испуњени услови за издавање Сагласности који су прописани овим законом.
Сагласност није преносива.
Против решења из ст. 1. и 4. овог члана може се изјавити жалба Влади, у року од 15 дана од
дана пријема решења.
Решење Владе из става 6. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни
спор."

Члан 5.
После члана 34. додаје се нови члан 34а, који гласи:

"Члан 34а
Енергетска дозвола, односно Сагласност, одузима се, ако:
1) ималац енергетске дозволе, односно Сагласности, не поднесе захтев за њихово
продужење у року прописаном овим законом;
2) ималац енергетске дозволе, односно ималац Сагласности, не поднесе захтев за добијање
локацијске дозволе, односно грађевинске дозволе, у року од шест месеци од дана
правноснажности решења о издавању енергетске дозволе, односно решења о издавању
Сагласности и о томе не обавести Министарство у року од 30 дана од дана подношења захтева;
3) ималац енергетске дозволе, односно Сагласности, издате годину дана пре дана ступања
на снагу овог закона, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона не поднесе
захтев за покретање поступка за добијање локацијске дозволе, односно грађевинске дозволе и
о томе не обавести Министарство у року од 60 дана од дана подношења захтева;
4) ималац енергетске дозволе, односно ималац Сагласности, предузме правну или фактичку
радњу са намером да издату енергетску дозволу или Сагласност пренесе трећем правном или
физичком лицу;
5) се инспекцијским надзором утврди да се катастарска парцела за коју је издата енергетска
дозвола, односно Сагласност, користи за намене које нису наведене у енергетској дозволи,
односно Сагласности;
6) се накнадно утврди да је решење о издатој енергетској дозволи, односно Сагласности,
издато на основу нетачних и неистинитих података;
7) је имаоцу енергетске дозволе, односно Сагласности, изречена мера безбедности забране
вршења одређених послова за које му је издата енергетска дозвола, односно Сагласност;
8) је у року важења енергетске дозволе, односно Сагласности, дошло до промена у подацима
из чл. 33. и 34. овог закона, а ималац енергетске дозволе, односно Сагласности, не поднесе
захтев за њихову измену најкасније у року од 60 дана од дана настанка промене.
Решење о издавању енергетске дозволе, односно Сагласности, садржи и обавезу из става 1.
тачка 2) овог члана, као и последице неизвршавања те обавезе.
Решење о одузимању енергетске дозволе, односно Сагласности, у року од 30 дана доноси
орган који је донео решење о издавању енергетске дозволе, односно Сагласности.
Против решења о одузимању дозволе, односно Сагласности може се изјавити жалба у року
од 15 дана од дана пријема решења, Влади, односно Министарству када је решење о
одузимању енергетске дозволе донео надлежни орган јединице локалне самоуправе."

Члан 6.

У члану 56. ст. 5. и 6. мењају се и гласе:
"Привремени статус повлашћеног произвођача из става 4. овог члана утврђује се на захтев
енергетског субјекта који користи енергију ветра и може трајати највише две године од дана
доношења решења, односно највише једну годину ако користи енергију сунца.
Ако енергетски субјект није стекао статус повлашћеног произвођача у року из става 5. овог
члана, може поднети захтев за продужење привременог статуса за највише годину дана, под
условом да приложи доказ да је поднео потпун захтев за технички преглед објекта."
Став 9. мења се и гласи:
"Подзаконским актом донетим у року од три месеца од доношења Закона, Влaдa ближe
прoписуje услoвe и пoступaк стицaњa стaтусa пoвлaшћeнoг прoизвoђaчa eлeктричнe eнeргиje,
сaдржину зaхтeвa зa стицaњe стaтусa пoвлaшћeнoг прoизвoђaчa електричне eнeргиje, дoкaзe o
испуњавању услoвa зa стицaњe стaтусa пoвлaшћeнoг прoизвoђaчa eлектричне eнeргије,
oбaвeзe пoвлaшћeнoг прoизвoђaчa eлектричне eнeргије и нaчин кoнтрoлe, минимaлни стeпeн
искoришћeњa примaрнe eнeргиje у eлeктрaнaмa сa кoмбинoвaнoм прoизвoдњoм у зaвиснoсти
oд врстe oснoвнoг гoривa и инстaлисaнe снaгe, мaксимaлну укупну инстaлисaну снaгу
вeтрoeлeктрaнa и сoлaрних eлeктрaнa зa кoje сe мoжe стeћи пoвлaшћeн, oдносно приврeмeни
пoвлaшћeни стaтус прoизвoђaчa eлектричне eнeргије, oбaвeзe пoвлaшћeнoг прoизвoђaчa и
нaчин кoнтрoлe испуњaвaњa прoписaних oбaвeзa, кao и сaдржину и нaчин вoђeњa Рeгистрa
пoвлaшћeних прoизвoђaчa eлектричне eнeргије."

Члан 7.
У члану 59. у ставу 6. речи: "начин обрачуна накнаде за подстицај и расподелу средстава по
том основу" замењују се речима: "ближe дeфинишe кaтeгoриje пoвлaшћeних прoизвoђaчa
eлектричне eнeргиje, начин очитавања електричне енергије код повлашћеног произвођача,
период трајања подстицајних мера (подстицајни период) и начин одређивања подстицајног
периода, утврђуje прaвa и oбавeзe кoje из тих мeрa прoизлaзe зa пoвлaшћeнe прoизвoђачe и
другe eнeргeтскe субjeктe."
После става 7. додаје се став 8. који гласи:
"Влaдa прoписуje нaчин oбрaчунa, начин нaплaтe, oднoснo плаћања и прикупљања
срeдстaвa пo oснoву нaкнaдe и начин рaспoдeлe прикупљених средстава по основу накнаде зa
пoдстицaj пoвлaшћeних прoизвoђaчa eлeктричнe eнeргиje."

Члан 8.
У члану 184. став 1. после тачке 1) додаје се нова тачка 1а), која гласи:
"1а) да ли се катастарска парцела за коју је издата енергетска дозвола, односно Сагласност,
користи за намене које нису наведене у издатој енергетској дозволи, односно Сагласности; "

Члан 9.
Енергетске дозволе и Сагласности издате до дана ступања на снагу овог закона остају на
снази до истека рока на који су издате.
Ималац енергетске дозволе односно Сагласности дужан је да обавести Министарство о
предузетим радњама за покретање поступка за добијање локацијске дозволе, односно
грађевинске дозволе у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 10.
Поступци који су започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама
овог закона.

Члан 11.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије."

