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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

 

1. На кога и како ће утицати предложена решења 

 

Предложена решења ће утицати на енергетске субјекте који обављају енергетске 

делатности, a пре свега на имаоце енергетских дозвола за изградњу енергетских објеката 

за производњу електричне енергије, снаге 1MW и више, као и на имаоце сагласности за 

изградњу енергетских објеката снаге до 1 MW који као примарни енергетски ресурс 

користе воду.  

Тако на пример, члан 2. предвиђа доношење подзаконског акта који прописује 

услове у погледу стручне оспособљености руковаоца енергетских постројења. Ради се о 

енергетским постројењима за производњу топлотне енергије за сопствене потребе 

(болнице, школе и сл.).  Када су у питању оваква енергетска постројења, Закон о 

енергетици не предвиђа обавезу стицања лиценце Агенције за енергетику, нити предвиђа 

неопходан ниво стручне оспособљености руковаоца енергетског постројења. То је велики 

пропуст, јер та постројења могу бити велике снаге, лоцирана углавном у центру 

насељеног места, где би свака хаварија могла да има озбиљне последице, како по 

кориснике, тако и по околно насељене грађане и имовину, као и животну средину. 

Поверити послове руковања оваквим објектима лицима без верификоване стручне 

оспособљености је ризик који далеко премашује претпостављене трошкове при стицању 

стручне квалификације. Имајући у виду да је у већем броју градова и општина у 

Републици Србији изграђен систем даљинског грејања, то ће са проширивањем система 

даљинског грејања, захтевати све мање трошкове послова руковаоца енергетских објеката  

који произведену топлотну енергију користе за своје потребе. 

Наиме, досадашњим решењима садржаним у одредбама чл. 27 до 34., Закона о 

енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11 – испр. и 93/12) нормирани су 

услови за издавање енергетских дозвола, услови  за продужење важења, као и услов за 

добијање сагласности. 

Анализом наведених чланова уочено је да су услови за добијање енергетске 

дозволе  уопштени, непрецизни и веома благи, с обзиром да се ради о природним 

ресурсима прве категорије, према значају за Републику Србију. 

Ово се посебно односи на пружање гаранција о финансијској способности 

подносиоца захтева  - инвеститора за добијање енергетске дозволе који се своде на 

правно необавезујућу изјаву пословне банке. 

Такође, упада у очи да је енергетска дозвола орочена на три године, са 

могућношћу продужења за још једну годину, а да при томе за све време трајања дозволе 

њен ималац нема никакву обавезу започињања било каквих правних радњи у вези 

стицања дозвола прописаних  законом којим се уређује област грађевинарства. Ималац 

дозволе нема прописану обавезу извештавања надлежног министарства о предузетим 

радњама, насталим променама и слично.  

Оно што је посебан правни вакум и велика опасност за руинирање природних 

ресурса је чињеница да Закон не предвиђа никакву санкцију, односно могућност да 

надлежно министарство одузме издату енергетску дозволу, односно сагласност када се за 

то стекну законом прописани услови.  

Нова законска решења  са подзаконским актима који су већ у припреми и чији је 

текст одредаба углавном приведен крају, пооштриће услове које подносиоци захтева 

добијање енергетске дозволе, односно сагласности морају испунити. 

Такође, овим Нацртом предвиђена законска решења намећу обавезе имаоцима 

енергетских дозвола, односно сагласности да непосредно после стицања дозвола односно 
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сагласности, а најкасније у року од шест месеци покрену поступке за добијање потребних 

дозвола према закону којим се уређује област грађевинарства.  

Предложена су и решења која би требало да онемогуће да се, упркос изричитој 

законској одредби о непреносивости енергетских дозвола, склапају симуловани правни 

послови ради преноса дозвола са једног титулара на друго лице, као и ненаменска 

употреба катастарских парцела. 

Уводи се за имаоца енергетске дозволе, односно сагласности рочна обавеза 

обавештавања да о свим новонасталим чињеницама од значаја за коришћење, односно 

продужавање рока важења енергетских дозвола или сагласности, обавести надлежно 

министарство, под претњом одузимања дозволе. 

Ради увида министарства у коришћење катастарске парцеле на којој би требало да 

се налази енергетски објекат, проширује се надлежност електроенергетске инспекције 

Министарства. 

Посебан значај Нацрта закона је што се предлаже да се сагласност за изградњу 

електрана снаге до 1 MW које као примарни енергетски ресурс користе снагу воде издаје 

у форми решења као управног акта, што ће побољшати евиденцију издавања ових аката, а 

пре свега, више него до сада заштити права и обавезе странака, што до сада није био 

случај. 

Ово законско  решење коначно уводи ред у режим издавања сагласности тиме што 

овај акт диже на ниво и форму управног акта, што је решење које постоји у правним 

системима свих модерних и цивилизованих држава. На овај начин се пружа управно-

судска заштита странака у поступку и у крајњем исходу, заштита државног интереса да 

домаћински газдује са својим природним ресурсима. Остварење овог циља и отклањање 

недостатка у важећем Закону, по свом значају и користи у несрамерном је односу са 

трошковима издавања решења и прикупљања потребне документације. То се не би могло 

сматрати додатним оптерећењем за правна и физичка лица, већ напротив увођење 

правних правила у овој области. Тачно је да је поступак добијања решења о сагласности 

за градњу енергетског објекта скупљи од поступка добијања сагласности, као 

необавезујућег правног акта, који осим штете никоме добро не чини. 

Услов прописивања републичке административне таксе за решење о сагласности 

испуњен је само уколико предложене измене Закона буду усвојене. Допуна тарифе уз 

Закон о републичким административним таксама прописаће назив и висину таксе, на 

предлог овог Министарства. Колико је ово значајно питање наводимо податак да од 

укупног броја локација за хидроелектране,  80% чине локације за изградњу хидро-

електрана  снаге мање од 1 MW. 

Чланом 4. став 5. Нацрта закона предвиђено је да се Сагласност издаје са роком 

важења три године од дана издавања и иста се може продужити највише још једну 

годину. Чланом 8. став 1. Нацрта  закона предвиђено је да енергетске дозволе и 

сагласности издате до ступања на снагу овог закона остају на снази до истека рока на који 

су издате. Ова одредба упућује на забрану повратног дејства закона, чиме се у ствари 

штите стечена права имаоца дозволе и Сагласности.  

Предложеним Нацртом закона скраћује се рок трајања привременог статуса 

повлашћеног произвођача електричне енергије (само за ветар и Сунце као обновљиви 

извор енергије) и то тако што се садашњи неоправдано дуги рок од три године скраћује на  

једну годину. Ова одредба требало би да спречи злоупотребу својства привременог 

статуса повлашћеног произвођача електричне енергије (само за ветар и Сунце као 

обновљиви извор енергије) која је могућа захваљујући потпуно неоправданом року од три 

године. Ово посебно добија на значају када се узме у обзир динамички техничко-

технолошки развој  за који је и рок од 1 године предугачак. Технологија се за годину дана 

и у функционалном и у материјалном смислу може променити за више од 100%. Примера 
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за то имамо безброј у савременом свету, а посебно што су поједине земље увеле и краће 

рокове, пратећи развој технологије. 

 

2. Који су трошкови које ће примена акта изазвати грађанима и привреди, 

посебно малим и средњим предузећима 

 

 Поред обавеза које су установљене важећим Законом о енергетици (накнаде за 

лиценце, трошкови прикључења, обезбеђивање оперативних резервни деривата нафте) 

предложеним изменама и допунама Закона појавиће се додатни трошкови за подносиоце 

захтева за издавање сагласности, који су пре свега последица нове правне форме 

сагласности за изградњу малих електрана снаге до 1 MW, која ће се издавати решењем у 

редовном управном поступку. Ту се пре свега мисли на републичку административну 

таксу која до сада није ни постојала а евентуално и на неке нове трошкове прибављања 

документације која се прилаже уз захтев за добијање сагласности. Као што је изнето у 

одговору на питање број 1. услов прописивања републичке административне таксе за 

решење о сагласности испуњен је само уколико предложене измене Закона буду усвојене. 

Допуна тарифе уз Закон о републичким административним таксама прописаће назив и 

висину таксе, на предлог овог Министарства. Напомињемо да је тарифом републичких 

административних такси прописана такса за захтев за издавање енергетске дозволе и за 

решење којим се захтев усваја, па се не види оправдан  разлог што се оваква такса  не би 

плаћала и за решење о сагласности.  

Термин „евентуално нови трошкови прибављања документације“ која се прилаже 

уз захтев за добијање Сагласности употребљен је у Анализи  ефеката, јер је потпуно јасно 

да до те врсте трошкова мора доћи у реалном животу, а да се они не прописују, нити се 

могу прописати законом, а у још мањој мери подзаконским актом. Ове трошкове могли 

би грубо поделити на две основне групе. Прву групу би сачињавали трошкови који 

настају приликом манипулативних радњи подносиоца захтева пред Министарством 

енергетике, развоја и заштите животне средине (поштански трошкови, трошкови 

умножавања, и сл. Другу групу чине трошкови које наплаћују у каснијим фазама 

поступка други ресори на чије постојање и висину ово Министарство не може утицати и 

који су склони променама, па самим тим и непредвидљиви.   

 

3. Да ли су позитивнe последице доношења закона такве да оправдавају 

трошкове које ће он створити 

 

Доношењем овог закона и увођењем напред наведених такси као једне од 

последица постижу се далеко већи и значајнији позитивни ефекти, јер се ради о заштити 

изузетно важног природног ресурса. Ово постаје јасније, ако се има у виду да најмање 

80% локација за изградњу хидроелектрана  у Републици Србији, чине управо 

хидроелектране са снагом до 1 MW.  

 

 4. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију  
 

Нова законска решења доприносе појави нових привредних субјеката, односно 

инвеститора, са стварним бонитетом, што ниуколико неће смањити атрактивност 

инвестиција у овој области енергетике. Очекује се да ће захтеве за покретање процедура 

за добијање енергетске дозволе, односно сагласности подносити рфеално заинтересована 

правна и физичка лица а не мешетари. Ово се односи и на ситуацију смањења рока 

важења привременог статуса повлашћеног произвођача електричне енергије (за енергенте 

ветар и сунце). 
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5. Да ли су размотрене могућности да се проблем реши и без доношења акта 

 

Размотрене су све могућности. Међутим како је у питању законска материја,  а 

уочене правне празнине нису занемарљиве, једини начин превазилажења проблема било 

је да се иде на измене и допуне Закона. 

6. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове 

 

Овај Нацрт закона сачињен је после више консултација са представницима ЈЛС, 

Агенцијом за енергетику Републике Србије, Савезом енергетичара Србије и стручним 

телима у области енергетике, као и унутар Министарства и њихове сугестије су узете у 

обзир приликом израде текста закона.  

Представници локалних самоуправа су изразили незадовољство режимом 

енергетских дозвола, а посебно Сагласности указујући да су рокови важења предуги, 

услови скоро непостојећи (посебно се односи на сагласности), да на терену долази до 

разних девијантних понашања, потпуне непредузимљивости имаоца дозвола, односно 

сагласности у вези изградње енергетских објеката. 

 

7. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварила сврха 

доношења акта 

 

Најзначајније мере предузеће се доношењем нове подзаконске регулативе, којом 

ће се ближе прописати услови за издавање енергетских дозвола и сагласности, извршиће 

се контрола издатих решења и датих сагласности, и поступити у границама које 

омогућавају одредбе Закона о општем управном поступку. Ту се, пре свега, мисли на 

Правилник о ближим условима за издавање енергетске дозволе, садржини захтева и 

начину издавања енергетске дозволе, у складу са чланом 31. став 3.  Закона о енергетици, 

као и Правилник  о условима у погледу стручне оспособљености руковаоца енергетског 

објекта у енергетским делатностима за које није потребна лиценца.  

Посебно ће се у сврху утврђивања стварног бонитета потенцијалних инвеститора 

прописати, као један од услова за добијање енергетске дозволе, односно сагласности, 

давање банкарске гаранције. 

Што се тиче сарадње са другим ресорима чија је надлежност релевантна за 

прописане режиме дозвола и сагласности, у смислу изградње енергетских објеката, 

очекујемо међуресорску сарадњу која ће се пре свега огледати у активном учешћу при 

изради законских и подзаконских аката тих ресора, а која се тичу ове материје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


