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*НАПОМЕНА – За правна лица обједињене примедбе слати преко кабинета законског заступника правног лица 

ОПШТЕ И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПРИМЕДБЕ 

 

Р.б. ПРИМЕДБА / КОМЕНТАР 
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АЕРС  -  Јавна консултација о предлогу акта 

Документ:  Нацрт Методологије за одређивање 

максималне фид-ин тарифе 

Примедбе даје*:   
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ПРИМЕДБЕ ПО ПОГЛАВЉИМА / ПОТПОГЛАВЉИМА 

 

Р.б. 
Примедба на 

поглавље/потпоглавље 
(страна) 

Треба да гласи 
Напомена предлагача  

(шта се постиже предложеном променом) 

1 
IV.6 Proizvedena električna 
energija 

Uz prikazanu formulu treba dodati i sličnu formulu koja 
odgovara prestupnim godinama koje imaju više od 8760 
sati u godini. 

АЕРС: Примедба се не прихвата. 8760 је стандардизован 
број часова у години који ће се користити у свим годинама 
без обзира да ли су преступне или не. Сматрамо да би 
прихватање различитог броја часова за преступне године 
имало незнатан утицај на одређивање максималне цене. 

Tačan proračun. 

2 
IV.5 Troškovi goriva za 
proizvedenu električnu 
energiju 

Погрешна ознака. Уместо П унети Е 

АЕРС: Примедба се не прихвата. У Методологији се за 
електране користи ознака „п“ из разлога јединственог 
начина означавања произвођача електричне енергије који су 
дефинисани и у Закону о коришћењу обновљивих извора 
енергије и у Закону о енергетској ефикасности и 
рационалној употреби енергије. 

 

3 

V. Određivanje maksimalne 
fid-in tarife za 
rekonstruisane 
elektranefid-in tarife za 
rekonstruisane elektrane 

Metodologija za 
rekonstruisane elektrane 

П Како је одређен праг од 60%? Зашто нису узети у 
обзир само трошкови реконструкције? 

АЕРС: Примедба се не прихвата. С обзиром да је у Закону о 
коришћењу обновљивих извора енергије веома широко 
дефинисан појам реконструкције, уведен је овај праг и 
одређен је на основу међународне праксе, Он служи  за 
одређивање који ниво реконструкције електрана би био 
прихватљив да би електрана могла да буде предмет 
подстицаја. Министарство надлежно за област енергетике 
проверава приликом подношења документације потребне за 
учествовање на аукцији да ли је електрана имала ниво 
реконструкције у  вредности од минимално 60%, односно да 

 



 

 

ли може да буде предмет подстицаја. Ови трошкови 
обухватају искључиво трошкове реконструкције. Ова 
методологија одређује цену максималне фид ин тарифе за 
такве електране. 
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