
 
 
 
 
 

На основу члана 20. став 1, а у вези са чланом 15. став 1. тачка 4. Закона о енергетици 
(„Службени гласник РС“, број 84/2004) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике 
Србије („Службени гласник РС“, број 52/2005), Савет Агенције за енергетику Републике Србије, 
на 150. седници од 24.02.2011. године донео је  

 
 

О Д Л У К У    
о изменама Критеријума и мерила 

 за одређивање висине накнаде за лиценце  
за обављање енергетских делатности  

 
1. 
 

У Критеријумима и мерилима за одређивање висине накнаде за лиценце за обављање 
енергетских делатности („Службени гласник РС“, бр. 14/2006, 40/2006, 126/2007, 120/2008 и 
32/2010), у одељку I. Врста и обим регулаторних послова Агенције, у тачки 5. став 3. подтачка 1) 
прва алинеја, мења се и гласи: 

   
„- производња електричне енергије укупне инсталисане снаге преко 1MW, производња 
електричне и топлотне енергије у електранама-топланама (комбиновани процес производње)  
инсталисане снаге преко 1MW, пренос електричне енергије, управљање преносним системом, 
организовање тржишта електричне енергије, трговина електричном енергијом ради снабдевања 
тарифних купаца, дистрибуција електричне енергије;“  
 

2. 
 

У одељку III. Техничке карактеристике енергетских објеката, односно капацитета или 
специфичност услова обављања појединих лиценцираних делатности, у тачки 7. у табели, 
критеријуми и коефицијенти енергетских делатности под редним бројевима 1. и 2, мењају се и 
гласе: 

„1.    Производња електричне енергије укупне инсталисане снаге преко 1MW    
 

                       1.1.    Производња електричне енергије укупне инсталисане снаге  
                                 преко 1MW до 10  MW                                                                                             2  
 
                       1.2.    Производња електричне енергије укупне инсталисане снаге  
                                 преко 10  MW                                                                                                           8    
 

2.  Производња електричне и топлотне енергије у електранама-топланама     
                                  (комбиновани процес производње)  инсталисане снаге преко 1MW        
 

            2.1.    Производња електричне и топлотне енергије у електранама- 
         топланама  (комбиновани процес производње) инсталисане  

                                   снаге преко 1MW до 10 MW                                                                                 2    
 



 
 

              2.2.    Производња електричне и топлотне енергије у електранама- 
           топланама  (комбиновани процес производње) инсталисане  

                                     снаге преко 10 MW                                                                                       6“   
 
 
 

3.  
 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.  
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