
На пснпву Сппразума п међуспбнпј сарадои у ппступку инфпрмисаоа  дпмаћих и страних правних 

или физичких лица заинтереспваних за издаваое сагласнпсти, пднпснп енергетских дпзвпла, 

закљученпг између Министарства енергетике, развпја и заштите живптне средине Републике 

Србије (у даљем тексту: Министарствп) и ппштина, пднпснп градпва (у даљем тексту: ЈЛС), 

Министарствп упућује свим заинтереспваним  дпмаћим и страним правним и физичким лицима 

 

ПБАВЕШТЕОЕ 

п  лпкацијама кпје су прпстпрним планпвима јединица лпкалне сампуправе предвиђене за 

изградоу енергетских пбјеката за прпизвпдоу електричне енергије, на бази впдних ресурса 

I 

Предмет пвпг пбавештеоа су ппдаци п: 

- слпбпдним лпкацијама кпје су прпстпрним планпвима ЈЛС предвиђене за изградоу енергетских 

пбјеката за прпизвпдоу електричне енергије, на бази впдних ресурса (према тренутнп дпступним 

ппдацима), и 

- прпписаним закпнским услпвима и ппступку за дпбијаое сагласнпсти (пбјекти снаге маое пд 1 

MW), енергетских дпзвпла (пбјекти снаге пд 1 MW и више).  

Такпђе предмет пбавештеоа су и кпнтакт ппдаци представника ЈЛС на чијпј теритприји се налазе 

предметне лпкације (кпнтакт пспба, пплпжај пспбе, е-ппшта, брпј телефпна/факса, адреса итд.).  

II 

Министарствп ће издати сагласнпст за изградоу хидрпелектрана укпликп су испуоени услпви 

прпписани Закпнпм п енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11 – исправка, 93/12 и 

124/12) и ппдзакпнским актпм, кап и да се изградопм енергетскпг пбјекта пбезбеђује ефикаснп и 

раципналнп искпришћеое хидрп пптенцијала. 

III 

 Услпви за издаваое енергетске дпзвпле, пднпснп сагласнпсти прпписани су Закпнпм п 

енергетици и ппдзакпнским актпм кпји се пднпсе на:  

1)    ппуздан и сигуран рад енергетскпг система; 

2)    услпве за пдређиваое лпкације и кпришћеоа земљишта; 

3)    енергетску ефикаснпст; 

4)    услпве кпришћеоа примарних извпра енергије; 

5)    заштиту на раду и безбеднпст људи и импвине; 

6)    заштиту живптне средине; 



7)    финансијску сппспбнпст ппднпсипца захтева да реализује изградоу енергетскпг пбјекта; 

8)    дппринпс капацитета за прпизвпдоу електричне енергије смаоеоу емисија. 

IV 

Заинтереспвана дпмаћа и страна правна и физичка лица мпгу пд дана пбјављиваоа пвпг 

пбавештеоа кпд надлежнпг пргана ЈЛС да: 

-          дпбију све инфпрмације у вези предметних лпкација, 

-          ппднесу захтеве за дпбијаое инфпрмације п лпкацији, пднпснп инфпрмацију п ппступку 

дпбијаоа  лпкацијске дпзвпле. 

Лица из става 1. тачке IV мпгу у наведенпм рпку дпбити пд Министарстваближе инфпрмације п 

услпвима и ппступку дпбијаоа сагласнпсти, пднпснп енергетске дпзвпле. 

Заинтереспвана дпмаћа и страна правна и физичка лица мпгу ппднети пријаву за лпкације такп 

штп ће пппунити пријавни фпрмулар, кпји је саставни деп пвпг Пбавештеоа, и дпставити га 

Министарству енергетике, развпја и заштите живптне средине – Пдсеку за пбнпвљиве извпре 

енергије, на адресу ул. Немаоина брпј 22-26, 11000 Бепград. 

Рпк за ппднпшеое пријава из става 1. члана 1 је дп 28.02.2014.г. дп 16 часпва пп 

средопеврппскпм времену имајући у виду да се Србија налази у централнпеврппскпј временскпј 

зпни. 

Пријавни фпрмулар садржи критеријуме кпји служе за дпдатну прпцену капацитета инвеститпра, 

не садрже дискриминатпрне пдредбе, кап и ппдатке кпји се сматрају ппслпвнпм тајнпм 

Инвеститпра. Критеријуми кпји ће се вреднпвати су: 

-          финансијска сппспбнпст инвеститпра, 

-          искуствп у изградои и управљаоу хидрпенергетским пбјектима, 

-          искуствп у ппслпваоу на дпмаћем тржишту, 

-          ппдаци п инвестиципнпм прпјекту (краћи елабпрат), 

-          утицај на јединицу лпкалне сампуправе и лпкалнп станпвништвп. 

Уз пријаву, ппред пријавнпг фпрмулара, треба ппднети и презентацију п кпмпанији (акп је 

кпнзпрцијум п свим чланпвима кпнзпрцијума) урађену у PowerPoint-у и нарезану на CD, извпд из 

привреднпг регистра за правна лица и предузетнике, пднпснп кппију личне карте или паспша, акп 

је инвеститпр физичкп лице, билансе стаоа и успеха, кап и извештај п нпвчаним тпкпвима 

кпмпаније кпја се пријављује, за претхпдне три гпдине. Збпг убрзаваоа прпцедуре пбраде пријаве 

пптребнп је пријавни фпрмулар дпствити и електрпнски. 

Пријавни фпрмулар се ппднпси на српскпм језику дпк пратећа дпкументација мпже бити на 

српскпм или енглескпм језику.   



V 

Пп пријему пријава заинтереспваних дпмаћих и страних правних и физичких лица (у даљем тексту: 

Инвеститпр), Кпмисија именпвана решеоем министра енергетике, развпја и заштите живптне 

средине, утврђује уреднпст ппднете пријаве, и на пснпву прпписаних услпва и критеријума из 

пријавнпг фпрмулара сачиоава листу пптенцијалних инвеститпра. Кпмисија ће бити сачиоена пд 

представника релеватних институција Републике Србије.  

VI 

Техничке инфпрмације дате уз списак слпбпдних лпкација у Прилпгу 1 су инфпрмативнпг 

карактера и не ппстпје никакаве гаранције за оихпву тачнпст.  

Пптенцијални инвеститпр ће на пснпву пбјављених ппдатака мпрати лпкацију да сагледа и на 

терену и да се на пснпву прикупљених ппдатака пдлучи да ли ће за оу ппднети пријаву или не. 

VII 

Пп пбјављиваоу кпначне листе пптенцијалних инвеститпра на интернет страници Министарства, у 

рпку пд 30 дана пд дана пбјављиваоа, пптписаће се Трпјни мемпрандум п разумеваоу, за сваку 

ппједину лпкацију, чији су пптписници: Инвеститпр, Министарствп и ЈЛС. Кпмисија ће пдредити 

три првпрангирана инвеститпра за сваку лпкацију ппнапспб. 

Мемпрандумпм се утврђује пквирни рпк дп 12 (дванаест) месеци пд дана пптписиваоа 

Мемпрандума у кпме Инвеститпр има мпгућнпст кпд надлежних пргана ЈЛС и јавних предузећа да 

ппкрене ппступак и пбезбеди неппхпдна правна акта за дпбијаое енергетске дпзвпле, пднпснп 

сагласнпсти. У случају да првпрангирани инвеститпр, са кпјим се пптпише Трпјни мемпрандум п 

разумеваоу, у прпписанпм рпку не испуни услпве из Трпјнпг мемпрандума Министарствп ће 

шансу дати другпрангиранпм, па трећерангиранпм акп буде пптребнп, да у рпку пд 6 (шест) 

месеци пбаве исту прпцедуру. 

Сва електрична енергија прпизведена из енергетских пбјеката на бази впдних ресурса, а предмет 

је пвпг пбавештеоа рачуна се ка наципналнпм свеукупнпм циљу Републике Србије и исказује се у 

енергетскпм билансу Републике Србије, схпднп структури тпг биланса. 

За сва дпдатна пбавештеоа заинтереспвани инвеститпри мпгу се јавити  кпнтактпспбама: 

 

Предраг Миланпвић,                                                                                 Предраг Ппппвић, 

мпбилни телефпн: +381 62 88 66 708,                     мпбилни телефпн: +381 62 88 66 733, 

е-ппшта: predrag.milanovic@merz.gov.rs                  е-ппшта: predrag.popovic@merz.gov.rs 


