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за: 

Министарство рударства и енергетике 

Немањина 22-26, 11000 Београд 

 

 

Предмет:  

Коментари на Полазне основе за израду Закона о обновљивим изворима енергије 

 

Полазећи од права грађанки и грађана на здраву и очувану животну средину, заједничког циља да 

Србија буде климатски неутрална држава у којој се енергија производи на праведан, савремен и 

одржив начин, узимајући у обзир и социјалне, економске и еколошке принципе; 

Такође, полазећи од  навода исказаним у Полазним основама, да нови Закон треба да буде 

усклађен са ЕУ директивом о ОИЕ (Renewable Energy Directive II) који је у Србији ступила на снагу у 

децембру 2018. године, са “Уредбом о управљању Енергетском унијом и климатским деловањем” 

и пакетом мера од осам аката у области климе и енергетике под називом Чиста енергија за све 

Европљане (Clean Energy For All European Package). Такође, Република Србија је 2009. године 

потписала уговор са Европском енергетском заједницом који дефинише обвезе Србије ка 

Енергетској заједници; 

У складу са јавним интересом али и горе наведеним ЕУ директивама и регулативама који се тичу 

израде новог Закона о обновљивим изворима енергије Републике Србије, удружење Полекол 

упућује Министарству следећи сет  

 

Предлога и коментара: 

 

1) Рок који је дат за коментаре на документ, у термину празника (31.12.2020. -12.01.2021.) 

није прихватљив и недовољан је да би заинтересована јавност, поготово у условима 

пандемије, урадила анализу и адекватно одговорила. Законски оквир Архуске Конвенције 

дефинише трајање временских периода консултација са јавношћу: 45 дана за анализу 

релевантних докумената и још 45 дана за припрему коментара се сматра 

задовољавајућим временским периодом. Такође, Европска енергетска заједница указује 

да се пракса консултација  од 10 дана, каква се већ  
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догађала у земљама потписницама уговара са Енергетском заједницом, као што је Србија, сматра 

недовољним временом за адекватно укључивање заинтересоване јавности. 

2) Неопходно је дефинисати додатне критеријуме у оквиру аукција, који би осигурали еколошку и 

друштвену одрживост пројеката, пре свега кроз пажљив одабир просторних локација нових 

енергетских објеката. 

3) Потребан је јасан опис надлежности ко, како и када проверава да је постројење планирано и 

изграђено у складу са прописима у области заштите животне средине као и који је поступак 

уколико није. Поред инспекције за енергетику, потребно је дефинисати и улогу инспекције за 

животну средину и како би обе радиле у координацији и синергији. 

4) Неопходна је јасна и прецизна дефиниција термина “прозјумер” и таксативно навођење свих 

права прозјумера у складу са меродавним законима, како националним, тако и ЕУ законима. 

5) Предлажемо креирање посебног одељења у склопу Министарства енергетике РС које би се 

бавило искључиво проблематиком прозјумера. Циљ и сврха таквог одељења би било да грађани 

на једном месту могу да сакупе све информације и потребне услове везане за инсталацију или 

прикључивање сопствених капацитета ОИЕ на електродистрибутивну мрежу. 

6) Подстицаји за прозјумере и енергетске задруге, морају се унапредити. Сматрамо да треба 

приоритетно спојити капацитете ОИЕ прозјумера на електродистрибуциону мрежу и гарантовати 

преузимање електричне енергије које прозјумер произведе од стране оператера.   

7) Субвенције су неопходне за технологије које су (1) још у развоју и чији ће се трошкови у 

будућности смањити, и (2) које су еколошки одрживе и имају потенцијал великог тј, значајног 

доприноса укупној производни енергије, какве су на пример соларна енергија и ветроелектране 

на пажљиво одабраним локацијама. Отпад и хидроенергија, поготово из малих хидроелектрана, 

не спадају у овакве изворе. 

8) Потребно је подизање националних квота за соларну енергију. Соларна енергија је технологија 

којој цене најбрже падају последњих 10 година. Такође, соларна енергија је тренутно једини ОИЕ 

који грађани могу користити за производњу ел.енергије, како за сопствене потребе, тако и за 

продају вишка у електродистрибутивну мрежу. На тај начин, грађани могу постати важан фактор у 

достизању националних циљева у достизању квота ОИЕ у периоду до 2030-2050 у складу са 

глобалном агендом борбе против климатских промена садржаном у Париском споразуму коју је 

Република Србија потписала и ратификовала. 

9) Предлажемо посебне категорије фид-ин тарифа усмерене на прозјумере које би финансијски 

подстицале грађане, енергетске задруге и мала предузећа. Уколико се пак остане при аукцијама 

оне се морају уоквирити критеријумима који омогућавају да се прозјумери и енергетске задруге,  
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који су добрим делом мали произвођачи, уопште квалификују за статус субвенционисаног 

произвођача. 

10) У аукцијама се може учествовати тек након добијања релевантних сагласности и дозвола, 

укључујући све предуслове за заштиту природе и решења о одобравању студије утицаја на 

животну средину, као и грађевинску дозволу. Такође, на аукцијама би требало да учествују само 

понуђачи који су већ обезбедили сагласности за прикључивање на мрежу и решавање правно-

имовинских односа. Важно је осигурати подстицаје само за добро припремљене пројекте јер ако 

се објекат који је осигурао подстицај на аукцији не изгради, средства која су планирана за 

подстицај за тај објекат се не могу правовремено ослободити за други пројекат. Ова пракса 

опструира развој обновљивих извора енергије. 

11) Нове подстицаје за мале хидроелектране треба потпуно одбацити. Проблем са малим 

хидроелектранама треба решавати првенствено у систему издавања релевантних дозвола, као и 

ревизији локација у новом Катастру који је тек у изради. Међутим, то може да потраје, поготово 

имајући у виду тренутно стање у којем су мале хидроелектране често изузете од поступка процене 

утицаја на животну средину. Даљи подстицаји за мале хидроелектране врло лако резултирају 

негативним ставом јавности у вези са свим подстицајима за ОИЕ. Ово је нешто што свакако треба 

да се избегне, јер се поготово мали произвођачи соларне енергије и ветроенергије не могу 

развијати без подстицаја, а то није у интересу праведне енергетске транзиције. 

12) Врло је проблематично да јединица локалне самоуправе самостално води регистар малих 

постројења и одлучује о упису у регистар, јер се показало да оне немају ни капацитет ни знање о 

спровођењу законодавства у области животне средине. Могу одобрити мала постројења са 

ниским ризиком, попут мале соларне електране на крововима, а никако постројења која на било 

који начин могу изазвати еколошку штету. 

13) Закон треба да одреди израду плана аукције за период од 2 до 3 године, који мора да буде 

јавно доступан и предмет јавне расправе. 

14) Биогорива и обновљиви гас су се показали као јако проблематични извори јер не постоји нити 

један извор таквог горива који је заиста одржив ако се производе значајне количине горива. У 

саобраћајној мрежи треба подстицати електрификацију, поготово јавног саобраћаја. 

15) Нови Закон треба да регулише и постојеће уговоре за откуп електричне енергије. С обзиром на 

то да постоји проблем са високим трошковима и да су подстицаји одобрени за бројне еколошки 

проблематичне мале хидроелектране, треба ревидирати и све постојеће уговоре за откуп 

електричне енергије и поништити уговоре за постројења која нису планирана или изграђена у 

складу са законодавством у области заштите животне средине и заштите природе. Предлажемо и  
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постепено смањивање износа по киловатчасу за постројења која су већ стекла статус повлашћеног 

произвођача. 

16) Свака државна помоћ за хидроенергетске пројекте мора бити у складу са чланом 18. Уговора о 

Енергетској заједници, како тумаче Европска комисија и судови Уније, као и са Смерницама о 

државној помоћи за заштиту животне средине и енергију (Guidelines on State aid for environmental 

protection and energy). EEAG прецизира да субвенције штетне по животну средину треба поступно 

укидати. Због тога се приликом одобравања помоћи за хидроенергетске пројекте мора поштовати 

Оквирна директива о водама, а посебно њен члан 4 који утврђује критеријуме у вези са 

дозвољавањем нових модификација водних тела, због могућих негативних утицаја на водне 

системе и биодиверзитет. Ова одредба још увек није транспонована у закон Републике Србије. 

17) Европска енергетска заједница као предуслов за државне подстицаје тражи потпуну и 

адекватну имплементацију процена утицаја пројеката на животну средину (реке и водни ресурси) 

у складу са легислативом Енергетске заједнице. Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је 

обавезна процена утицаја на животну средину и листе пројеката за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину којим се у законодавство Србије транспонују ЕУ директиве о 

проценама утицаја на животну средину (Директива 2011/92/ЕУ и Директива 2001/42/ЕЦ), наводи 

се само један критеријум за преглед ових врста пројеката, односно ако њихов планирани 

енергетски капацитет прелази 2МW. Као резултат тога, Закон и пратећи закони само овлашћују 

надлежни орган да примењује величину планираног пројекта (и изузетно његову локацију унутар 

заштићеног подручја) као неопходне критеријуме за поступак скрининга, што значи да сви 

пројекти мањи од 2МW и изван заштићеног подручја нису обавезни да прођу процедуру 

скрининга. Дакле, утицај таквих пројеката на животну средину се не проверава. Ово посебно 

забрињава јер је већина планираних и изграђених постројења МХЕ у распону од 0,1 и 0,5 МW, 

ретко више од 1 МW, у енергетском капацитету. 

18) Опсежна истраживања показала су да је утицај појединачних малих хидроелектрана значајан, 

а кумулативно катастрофалан. Проблеми које овакви пројекти могу узроковати углавном се 

састоје од деградације и фрагментације станишта; угрожавања копненог и воденог 

биодиверзитета; промена у хидро-морфолошком режиму водотока; дренажа корита; 

одводњавање мочвара; нарушавање режима подземних вода; интензивирање ерозија и крчење 

шума. Због свега овога је кумулативни утицај на континуитет хидролошких и хидро-биолошких 

услова на водотоку катастрофалан и мора се кумулативно и посматрати када се раде процене 

утицаја и када се издају одобрења за грађевинске дозволе, као и при добијању статуса 

повлашћеног произвођача. 

19) Потребно је увођење „паметних мрежа“, (нет метеринг, виртуалне електране) у употребу са 

циљем ефективног коришћења и управљања електричном енергијом коју ОИЕ производе. 
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20) Предлажемо формирање инвестиционог фонда за обнову и подизање енергетске ефикасности 

у зградама (јавним и приватним) и домаћинствима по узору на земље ЕУ-а које су оформиле 

овакву врсту финансирања. 

21) Неопходно је успостављање мера за смањење енергетског сиромаштва за најосетљивије 

делова становништва и транспоновање тих мера и у Закону о обновљивим изворима енергије. 

22) Потребно је креирати националну стратегију за регионе у транзицији са угља на ОИЕ (Coal 

regions in transition) у склопу са принципима ЕУ Механизма праведне транзиције (EU Just Transition 

Mechanism). 

 23) Предлажемо и повећање квота ОИЕ на укупно 32% у укупној националној производњи 

енергије до 2030 и јасно постављање таквих циљева у новом НЕЦП-у (National energy and climate 

plan) Републике Србије. 

 

 

Београд, 12. јануар 2021. 

 


