ПРАВИЛА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА СТАТУСА ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА

УСЛОВИ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА СТАТУСА
ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЛАШЋЕНОГ
ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
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захтев

Слободна форма захтева

Да је електрана изграђена

Да је електрана изграђена доказује се
коначном ситуација извођача радова о
примопредаји радова за електрану
овереном од стране стручног надзора
или други акт којим се потврђује да је
електрана изграђена. Ако електрана
не подлеже техничком прегледу
према прописима којим се уређује
планирање и изградња објеката,
привремени повлашћени произвођач
дужан је да достави записник са
извођачем радова о примопредаји
радова за електрану или други акт
којим се потврђује да је електрана
изграђена.

ИЛИ
Да су наступиле непредвидиве
околности које спречавају
привременог повлашћеног
произвођача да стекне статус
повлашћеног произвођача у року и
то:
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ЧИМЕ СЕ ДОКАЗУЈУ УСЛОВИ?

1) природне катастрофе, као што су
пожар, поплава, земљотрес,
вулканска ерупција и други облици
катастрофалних временских
услова, ратно и ванредно стање,
тероризам, револуција, јавне
демонстрације, саботаже,
вандализам, штрајк и други
случајеви непредвидивих
околности;
2) кашњење надлежног органа
јавне власти или организације којој
су поверена јавна овлашћења да
изда у прописаном року општа и
појединачна акта која су неопходна
за стицање статуса повлашћеног
произвођача. У случају пропуста
надлежног органа да изда
појединачна акт у прописаном
року, привремени повлашћени
произвођач је дужан да употреби
жалбу, односно тужбу због ћутања
управе или друго правно средство
против непоступања надлежног
органа у прописаном року.

За непредвидиве околности
достављају се било које исправе
којима се потврђује да су
непредвидиве околности спречиле
привременог повлашћеног
произвођача да у року стекне статус
повлашћеног произвођача, осим ако
су општепознате (земљотрес,
поплаве, вулканске ерупције и сл.)
када се само наводе. У случају да се
наводи пропуст надлежног органа да
изда појединачни акт у прописаном
року подноси се доказ о подношењу
тужбе, жалбе, приговора или другог
правног средства због радње или
непоступања надлежног органа да
поступи у прописаном року.
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Да је захтев за продужетак важења
статуса привременог повлашћеног
произвођача поднет најкасније 30
дана пре истека рока важења тог
статуса

Финансијски инструмент обезбеђења

Пријемним печатом на захтеву или
потврдом поште о дану слања захтева

Новом банкарском гаранцијом или
банкарском гаранцијом чије је
важење продужено или доказом о
уплати новчаног депозита

