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Члан и став
Нацрта закона

Примедбе и предлог за измену

Члан 3., став 1.

Допунити новом тачком 12. Ублажавање
климатских промена

Члан 4., став 2.

Додати нову тачку (појам): акватична биомаса је
биомаса одстрањена са водених површина

Образложење
Један од основних циљева коришћења
обновљивих извора енергије је смањење емисије
гасова стаклене баште и ублажавање утицаја на
климу што треба нагласити као меру у овом
закону.
Обале и заливи језера у Србији обрастају
биљкама које мењају бентофауну, квалитет воде,
ометају речни соубараћај, рад хидроелектрана,
рекреацију и риболов. Њиховим уклањањм
ствара се могућност за несметано коришћење
водених површина а уклоњена биомаса може се
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Члан 9. Став 1.

Члан 10.

Члан 10., став 3
Члан 10.

Члан 19. Став 1

Члан 20.

користити као био гориво.
Металуршки, технолошки и други процеси
праћени су ослобађањем отпадне топлоте која се
мало користи за технолошке процесе,
производњу електричне енергије или грејање.
Потребно је стимулисати коришћење отпадне
топлоте.
Допунити новим ставом: Министарство
Јавност мора бити упозната са системом
информише јавност, спроводи јавни увид и
подстицаја, буџетом и расподелом подстицаја,
јавну расправу и укључује мишљење јавности у информисана и укључена у процес доношења
процес доношења одлука о системима
одлука јер она као корисник енергије финасира
подстицаја, буџету и расподели подстицаја,
те подстицаје.
путем електронских и штампаних медија и на
свом званичном сајту.
На почетку става 3. Реч Агенција заменити са
У члану 4. није дефинисан појам Агенције
Министарство
Допунити новим ставом: Министарство
Јавност мора бити упозната са свим ефектима
информише јавност, спроводи јавни увид и
подстицајних мера и укључена у процес
јавну расправу и укључује мишљење јавности у доношења одлука јер она као корисник енергије
процес доношења одлука, о процени
финансира те подстицаје.
ефикасности подстицаја за електричну енергију
из обновљивих извора, дистрибуцију ефеката на
различите групе потрошача електричне
енергије и инвестиције, узимајући у обзир и
ефекте могућих измена подстицаја, путем
електронских и штампаних медија и на свом
званичном сајту.
Допунити, иза речи понудама брисати тачку и
Јавност мора бити упозната ко, колико и за које
додати:" и о томе информише јавност."
обновљиве изворе енргије користи подстицајна
средства која су прикупљена од корисника
електричне енргије.
Додти став 6. Министарство информише јавност Јавност мора бити упозната са свим
о губитка статуса повлашћеног произвођача и
повлашћеним произвођачима и корисницима
Допунити новом тачком 10. Постројења за
коришћење отпадне топлоте из технолошких
процеса,
Тачка 10 постаје тачка 11
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Члан 24.

права на тржишну премију путем свог
званичног сајта.
Додати тачку 5. у ставу 1,: Спроводи мере
заштите животне средине у складу са законима
који то регулишу

тржишних премија.
Најчешће жалбе на повлашћене произвођаче се
односе да крше прописе заштите животне
средине, загађују и/или оштећују јавна добра и
добра грађана, онемогућују или ометају бављење
традиционалним делатностима, нарушавају им
квалитет живота и угрожавцају здравље.
Неопходно је овим Законом обавезати
повлашћене произвођаче да континуирано
спроводе мере заштите заштите животне средине
и својом делатношћу не угрожавају животну
средину и локалну заједницу.
Најчешће жалбе на повлашћене произвођаче се
односе да крше прописе заштите животне
средине, загађују и/или оштећују јавна добра и
добра грађана, нарушавају им квалитет живота и
угрожавцају здравље. Бројни су такви примери и
сукоби локалног становништва са
инвеститорима и власницима постројења за
производњу електричне енергије из обновљивих
извора. Неопходно је овим Законом обавезати
повлашћене произвођаче да континуирано
спроводе мере заштите заштите животне средине
и својом делатношћу не угрожавају животну
средину и локалну заједницу.
Јавност мора бити упозната са свим променама
права повлашћеног произвођача.

Члан 25., став 1.

У ставу 1., додати тачку 5 која гласи: ако не
спроводи мере заштите животне средине и/или
својом делатношћу загађује, угрожава животну
средину, јавна добра, квалитет живота и/или
негативно утиче на традиционалну привредну
делатност локалног становништва.

Члан 25., став 3.

Допунити став 3 у члану 25. тако да се на крају
става брише тачка и додаје: и о томе информише
јавност.
Допунити став 2 у члану 26 тако да се на крају става Јавност мора бити упозната са свим променама
брише тачка и додаје: и о томе информише
права повлашћеног произвођача.
јавност.
У ставу 1. додати нову тачку 6. која гласи:
Овим Законом потребно је прецизирати обавезу

Члан 26., став 2.
Члан 27., став 1.
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спроводи прописане мере заштите животне
средине

спровођења мера заштите животне средине
током експлоатације постројења и након његове
амортизације.
Најчешће жалбе на повлашћене произвођаче се
односе да крше прописе заштите животне
средине, загађују и/или оштећују јавна добра и
добра грађана, нарушавају им квалитет живота и
угрожавцају здравље. Бројни су такви примери и
сукоби локалног становништва са инвестироми и
власницима постројења за производњу
електричне енергије из обновљивих извора.
Неопходно је овим Законом обавезати
повлашћене произвођаче да континуирано
спроводе мере заштите заштите животне средине
и својом делатношћу не угрожавају животну
средину и локалну заједницу.
Јавност мора бити упозната са свим променама
права повлашћеног произвођача.

Члан 28., сзав 1.

У ставу 1. додати нову тачку 6. која гласи: Ако не
спроводи мере заштите животне средине,
загађује и угрожава животну средину,
традиционалну привредну делатност, квалитет
живота и здравље локалног становништва.

Члан 28., став 3.

Допунити став 3 у члану 26. тако да се на крају
става брише тачка и додаје: и о томе информише
јавност.
Члан 69., став 1., тачка 5, иза речи биомасу додати: Као биомаса се уобичајено посматра биомаса из
акватичну биомасу
пољопривреде и шумарства. Треба додати и
биомасу која настаје чишћењем алги и биљка из
језера и река.
У наслову изнад члана 77. брисати везник и, уместо Као биомаса се уобичајено посматра биомаса из
њега ставити зарез и иза речи шумска биомаса
пољопривреде и шумарства. Треба додати и
додати: и акватична биомаса
биомасу која настаје чишћењем алги и биљка из
језера и река.
У члану 77 иза речи из шумске а испред речи
Као биомаса се уобичајено посматра биомаса из
биомасе додати и акватичне
пољопривреде и шумарства. Треба додати и
биомасу која настаје чишћењем алги и биљка из
језера и река.
У члану 81.,у ставу 2 на крају реченице брисати
Опредељење Републике Србије је одрживи
тачку и допунити: као и локални одрживи развој. развој локалних заједница. Често постројења која

Члан 69., став 1.,
тачка 5.
Наслов изнад
члана 77.
Члан 77.

Члан 81., став 2.
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Члан 81.

Иза члана 82.
Додати нови
поднаслов и члан
82.а.

Додати члан 83.
а.

користе обновљиве изворе угрожавају природне
ресурсе и заштићене природна добра,
угрожавају бављење локалног становништва
традиционалним привредним делатностима,
нарушавају њихову економску моћ и наносе
штету. Оваквом допуном треба спречити такве
појаве и поред интереса инвеститора уважити и
интересе и потребе локалног становништва.
Додати нови поднаслов. Погодности локалне
Досадашња пракса показује да се приликом
заједнице на чијој територији се користе извори коришћења обновљивих извора енергије
обновљиве енргије и додати нови члан 82.а.
омогућују погодности само за инвеститоре а не и
којим ће то бити регулисано
за локалну заједницу и локално становништво
које не да нема никаве користи, већ таксама
плаћа изградњу и функционисање изграђених
постројења и трпи материјалну и нематеријалну
штету. Овим законом морају се заштити основна
људска права локалног становништва и њихови
економски интереси. Зато је неопходно ново
поглавље у овом Закону са једним или више
чланова које ће регулисати права и погодности
локалне заједнице и локалног становништва.
Додати члан 83. А. који гласи: У Републици
Деривационе мини хидроелектране наносе
Србији забрањена је изградња деривационих
велику штету животној средини и онемогућују
мини хидроелектрана.
локално становништво да се бави ратарсвом,
повртарством, воћарством и сточарством. У
сушном периоду реке остају без воде и
уништава се сав живи свет у њима, често и
заштићене и угрожене врсте. У време киша и
топљења снега водозахвати не могу да прихвате
сву воду те настају поплаве узводно и низводно
од водозахвата, оштећује пољопровредно
земљиште, уништавају локални путеви. Бројни
су научни радови и истраживања који указују на
Додати нови став 3 који гласи: Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе о стратешкими другим
документима плановима и програмима
информишу и омогућују учешће јавности у
доношењу одлука.
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ове последице. Локално становништво је
принуђено да престане са традиционалним
привредним делатностима и због немогућности
опстанака напушта своја пребивалишта.

