ПРАВИЛА ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ПРОИЗВОЂАЧА ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА
ПРОИЗВОЂАЧА ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
ЕНЕРГИЈЕ
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Захтев

Да електрана у процесу
производње електричне енергије
користити обновљиве изворе
енергије без обзира на
инсталисану снагу

Да је електрана изграђена и
подобна за употребу у складу са
законом којим се уређује изградња
објеката

Да електрана има обезбеђено
посебно мерење произведене
електричне енергије, односно
посебна мерења предате и
преузете топлотне енергије,
одвојена од мерења у другим
технолошким процесима, са јасно
означеним мерним уређајима
изведеним у складу са Законом о
енергетици и правилима о раду
дистрибутивног, односно
преносног система

ЧИМЕ СЕ ДОКАЗУЈУ УСЛОВИ?

Образац

Употребном дозволом у складу са
законом којим се уређује планирање
и изградња објеката или потврдом
надлежног органа да за изграђену
електрану, односно део електране
није потребно прибавити употребну
дозволу.
Напомена: Ако се из употребне
дозволе не може утврдити
технологија и инсталисана снага
доставља се извод из техничке
документације на основу које је
издата употребна дозвола и електрана
изграђена

Употребном дозволом у складу са
законом којим се уређује планирање
и изградња објеката или потврдом
надлежног органа да за изграђену
електрану, односно део електране
није потребно прибавити употребну
дозволу

Одобрење за прикључење електране
са шемом мерних уређаја
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Да енергетски субјект има лиценцу
за обављање делатности
производње електричне енергије,
издату у складу са Законом о
енергетици

Лиценцом за обављање делатности
производње електричне енергије, у
складу са Законом о енергетици

Употребном дозволом.
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Да је електрана приључена на
дистрибутивни систем, односно
преносни систем у складу са
Законом о енергетици и прописима
донетим на основу њега

Напомена: може се затражити акт од
оператора система да изда потврду да
је електрана прикључена ако из
употребне дозволе се не може
утврдити да је електрана прикључена

Ако је подносилац захтева физичко
лице, да инсталисана снага
електране није већа од 30 kW и да
нема статус произвођача из
обновљивих извора енергије за
другу електрану

На основу обрасца и ПО СЛУЖБЕНОЈ
ДУЖНОСТИ МИНИСТАРСТВО
ДОКАЗУЈЕ ОВАЈ УСЛОВ НА ОСНОВУ
ЈАВНО ДОСТУПНОГ РЕГИСТРА

Да за електрану за коју се тражи
статус произвођача електричне
енергије из обновљивих извора
енергије не постоји важећи статус
повлашћеног произвођача

МИНИСТАРСТВО ДОКАЗУЈЕ ОВАЈ
УСЛОВ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ НА
ОСНОВУ ЈАВНО ДОСТУПНОГ РЕГИСТРА
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