
 

На основу члана  59. став 7. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 57/11, 80/11 

– исправка, 93/12 и 124/12 ) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12), 

 

Влада доноси 

 

 

 

УРЕДБУ 

О ВИСИНИ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ У 2013. ГОДИНИ  

Члан 1.  

Овом уредбом  утврђује се висина посебне накнаде за подстицај у 2013. години.  

Накнада из става 1. oвог члана изражава се  у дин/kWh. 

Члан 2. 

Висина накнаде из члана 1. став 1. ове уредбе износи 0.044 дин/kWh коју, у складу са 

законом плаћају крајњи купци уз рачун за приступ преносном, односно дистрибутивном 

систему и посебно се исказује. 

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србијеˮ. 

 

 

05 Број: 

У Београду, 24. јaнуара 2013. године 

 

 

В Л А Д А 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

1. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у одредби члана 59. став 7. 

Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 57/11, 80/11 – исправка, 93/12 и 124/12) 

којом је прописано да Влада на предлог Министарства, најкасније до краја децембра 

текуће године за наредну годину, утврђује висину посебне накнаде за подстицај. 

Одредбом чл. 42. ст.1. Закона о Влади (,,Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12) прописано је да Влада уредбом 

подробније разрађује однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона. 

 

2. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

Категорије повлашћених произвођача електричне енергије које имају право на 

подстицајну откупну цену електричне енергије су дефинисане у складу са стратешким 

интересима Србије и дефиницијом обновљивих извора енергије датом у директиви 

2001/77/ЕС, тако да политика стимулисања пројеката коришћења обновљивих извора 

енергије буде одржива.  

Законом о енергетици и подзаконским актима донетим на основу тог закона се  

рационално и до економски оправданог нивоа подстичу повлашћени произвођачи јер 

електричну енергију производе у електранама чија се изградња без подстицајних мера не 

би исплатила. 

Чланом 59. Закона о енергетици прописане су подстицајне мере за производњу  

електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије и за откуп те енергије од 

повлашћених произвођача, у зависности од врсте и снаге електране. 

 Одредбом става 5. истог члана предвиђено је да средства за подстицај обезбеђују 

крајњи купци плаћањем посебне накнаде за подстицај. 

 Ова накнада се плаћа уз рачун за приступ преносном односно дистрибутивном 

систему и у том рачуну посебно се исказује. 

 До доношења ове уредбе плаћане су подстицајне мере повлашћеним 

произвођачима електричне енергије али начин обрачуна накнаде није био прецизно 

одређен.  

 

3. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

Чланом 1. уредбе дефинисан је предмет уредбе. 

Чланом 2. је објашњен начин на који се накнада за подстицај обрачунава, као и како  

се изражава. 

Чланом 3. је опредељен износ накнаде за подстицај за 2013. годину. 

 То значи да ће просечно домаћинство које утроши 500 kWh месечно, уз рачун за 

приступ преносном односно дистрибутивном систему имати више приказана 22,00 динара, 

односно повећање рачуна износи 0,71%.  



Чланом 4. одређује се дан ступања на снагу уредбе.  

Имајући у виду да примена ове уредбе почиње 1. јануара 2013. године, предложено 

је да уредба ступи на снагу пре осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

РСˮ. 

 

4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДТАВА 

 

За спровођење ове уредбе нису потребна додатна средства из буџета Републике  

Србије.  

 
 


