ОБЈЕКТИ КОЈИ СТИЧУ СТАТУС КУПЦА-ПРОИЗВОЂАЧА ПО
ПОЈЕДНОСТАВЉЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ
•

ИНДИВИДУАЛНА ДОМАЋИНСТВА СА ДИРЕКТНИМ МЕРЕЊЕМ ДО 50 KW

•

ОБЈЕКАТ КУПЦА КОЈИ НИЈЕ ДОМАЋИНСТВО ИЛИ СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ ПРОИЗВОДНЕ СНАГЕ ФОТОНАПОНСКИХ
МОДУЛА ДО 10,8 KW

✓ Није потребан акт надлежног органа за изградњу производног модула

✓ Изградња производног модула и прилагођење мерног места се врши у
складу са Општим условима за прикључење, објављеним на сајту
Електродистрибуције Србије

✓ Након изградње производног модула и прилагођења мерног места,
корисник се обраћа снабдевачу за закључивање уговора о потпуном
снабдевању са нето мерењем (домаћинства), односно нето обрачуном
✓ Након добијања обавештења о закљученом уговору, ЕДС у року од 5
дана врши ИТПП и прикључује објекат купца–произвођача уколико нема
примедби на изведене радове и документацију
✓ Корисник стиче статус купца-произвођача уписом у Регистар, који је
обавеза ЕДС-а

ОБЈЕКТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СЕПАРАТА О ПРИКЉУЧЕЊУ ЗА
СТИЦАЊЕ СТАТУСА КУПЦА-ПРОИЗВОЂАЧА
•

ОБЈЕКАТ КУПЦА КОЈИ НИЈЕ ДОМАЋИНСТВО ИЛИ СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ ПРОИЗВОДНЕ СНАГЕ ФОТОНАПОНСКИХ
МОДУЛА ОД 10,8 KW ДО 50 KW
✓ Није потребан акт надлежног органа за изградњу производног модула
✓ Изградња производног модула и прилагођење мерног места се врши у
складу са Сепаратом о прикључењу и Решењем о одобрењу за
прикључење, који ЕДС издаје на захтев постојећег корисника ДСЕЕ
✓ Након изградње производног модула и прилагођења мерног места,
корисник се обраћа снабдевачу за закључивање уговора о потпуном
снабдевању са нето обрачуном
✓ Обавезан је пробни рад

СТИЦАЊЕ СТАТУСА КУПЦА-ПРОИЗВОЂАЧА ПРОИЗВОДНИХ ОБЈЕКАТА
КОЈЕ ГРАДЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДО 50 KW
✓ Није потребан акт надлежног органа за изградњу производног објекта
✓ Одлука скупштине стамбене заједнице за инсталацију производног
објекта ел.енергије на крову стамбене зграде
✓ Инсталисана снага производног објекта не може бити већа
једновремене снаге чланова заједнице који учествују у изградњи

од

✓ Скупштина стамбене заједнице подноси захтев ЕДС-у за издавање
одобрења за прикључење производног објекта
✓ Производни објекат се на ДСЕЕ прикључује преко посебног мерног места
✓ Произведена енергија на посебном мерном месту се нетује са
потрошњом чланова стамбене заједнице који су учествовали у изградњи
✓ Сваки члан стамбене заједнице са истим снабдевачем закључује уговор
о потпуном снабдевању са нето мерењем

СТИЦАЊЕ СТАТУСА КУПЦА-ПРОИЗВОЂАЧА ПРОИЗВОДНИХ ОБЈЕКАТА
ПРЕКО 50 KW
✓ Потребан је акт надлежног органа за изградњу производног објекта
✓ Корисник се директно обраћа ЕДС-у за услове за пројектовање и
прикључење, као услова за исходовање одобрења за извођење радова
✓ Након исходовања одобрења за извођење радова, корисник се обраћа за
одобрење за прикључење
✓ Производни објекат се гради на основу УПП и одобрења за прикључење
✓ Обавезан је пробни рад

ОТВОРЕНА ПИТАЊА

•

Прикључење производног објекта на унутрашњу инсталацију без предаје
вишкова енергије у систем

•

Прикључење производног објекта на унутрашњу инсталацију са
предајом вишкова енергије у систем, са посебним уговорима за
потрошњу и производњу кад је задовољен услов инсталисане снаге
(дефиниција купца-произвођача)

•

Прикључење производног објекта на унутрашњу инсталацију са
предајом вишкова енергије у систем, са посебним уговорима за
потрошњу и производњу кад није задовољен услов инсталисане снаге
(снага производног модула већа од потрошње)

•

Складишта електричне енергије

•

Пружање помоћних услуга

ХВАЛА НА ПАЖЊИ

