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Садржај

• Законски оквир у области купца-произвођача
• Услови за стицање статуса купац-произвођач
• Критеријуми за закључење уговора са нето мерењем односно нето обрачуном
• Нето мерење
• Нето обрачун
• Закључак
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• Закон о изменама и допунама Закона о енергетици (нови појам и учесник на
тржишту електричне енергије)

• Закон о коришћењу обновљивих извора енергије (поглавље IX, члан 59)

• Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије (појам)

• Уредба о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза
између купца – произвођача и снабдевача

• Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије (појам и обрачун приступа дистрибутивном систему)

• Методологија за одређивање цене електричне енергије за гарантовано
снабдевање (појам)

Законски оквир у области купца-произвођача
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Услови за стицање статуса купац-произвођач 
са нето мерењем односно нето обрачуном

• Изграђен објекат за производњу електричне енергије из ОИЕ

• Инсталисана снага производног објеката ≤ одобрена снага прикључка објекта 
крајњег купца

• Производни објекат и место примопредаје испуњавају све техничке и
безбедоносне захтеве

• Производни објекат је прикључен на унутрашњу инсталацију

• Извршена уградња двосмерног мерног уређаја електричне 

енергије са функцијом даљинског управљања и очитавања

• Закључен уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем

односно нето обрачуном

• Купац-произвођач је прикључен на енергетски систем

• Купац произвођач је уписан у Регистар купаца-произвођача
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Како фунционише систем купац-произвођач?

Купац-произвођач је крајњи купац који је на унутрашње инсталације прикључио сопствени објекат

за производњу електричне енергије из ОИЕ, при чему се произведена електрична енергија користи

за снабдевање сопствене потрошње, а вишак произведене електричне енергије предаје у

преносни систем, дистрибутивни систем, односно затворени дистрибутивни систем.
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У зависности од категорије купца који жели да постане купац-произвођач, 

могуће је закључити:

- Уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем,  

ако је купац домаћинство или стамбена заједница

- Уговор о потпуном снабдевању са нето обрачуном,

када купац није ни домаћинство ни стамбена заједница.

Критеријуми за закључење уговора 
о потпуном снабдевању 

са нето мерењем односно нето обрачуном
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• Преузета електрична енергија је електрична енергија коју преузме купац-
произвођач из електроенергетског система

• Испоручена електрична енергија је активна електрична енергија коју објекат за
производњу електричне енергије из обновљивих извора испоручи у
електроенергетски систем

• Нето електрична енергија представља разлику укупне преузете и укупне
испоручене електричне енергије, у току једног месеца, утврђене у kWh, по
временима примене тарифа за активну енергију засебно.

Обрачун нето мерење
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• Вишак произведене електричне енергије из текућег обрачунског периода је
разлика по временима примене тарифа за активну енергију између испоручене
и преузете електричне енергије и иста се преноси у наредни обрачунски период
у току трајања периода поравнања, а не може утицати на претходне обрачунске
периоде

• Утрошена електрична енергија је позитивна вредност разлике нето електричне
енергије утврђене по временима примене тарифе за активну енергију и вишка
електричне енергије из претходног периода утврђене по временима примене
тарифе за активну енергију

• Нето мерење је начин обрачуна нето електричне енергије, при коме се вишком
испоручене електричне енергије, у току једног месеца, умањује количина нето
електричне енергије у току наредног обрачунског периода.

Обрачун нето мерење
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Обрачун нето мерење

Обрачун за нето мерење садржи износ за утрошену електричну енергију:
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Обрачун нето мерење

Износ за преузету електричну енергију улази у основицу за акцизу и ПДВ.
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Обрачун нето мерење
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Нето обрачун је начин обрачуна нето електричне енергије, при коме се вредност
вишка предате електричне енергије, у току једног месеца обрачунава и наплаћује на
основу уговора између купца – произвођача и снабдевача, у складу са законом.

Нето обрачун 
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У нето обрачуну за активну електричну енергију обрачуна се разлика вредности преузете и 
испоручене електричне енергије, у складу са уговореним ценама.

Трошкови приступа систему обрачунавају се купцу–произвођачу на преузету електричну енергију.

Нето обрачун 
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Нето обрачун 

Рекапитулација нето обрачуна садржи: разлику износа преузете и износа
испоручене електричне енергије, приступ систему, две накнаде, акцизу, ПДВ и
таксу за јавни медијски сервис.
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Заједничке одредбе за нето мерење и нето обрачун 

• Период поравнања је једна година која траје од 1. априла текуће године
закључно са 31. мартом наредне године.

• Уколико је на крају периода за поравнање потраживања и обавеза између
купца–произвођача и снабдевача количина укупно испоручене електричне
енергије већа од укупно преузете нето електричне енергије од купца–
произвођача, купац–произвођач ће без права на накнаду предати снабдевачу
вишак електричне енергије утврђен у текућем обрачунском периоду у коме се
врши поравнање потраживања и обавеза утврђених по временима примене
тарифа за активну енергију.

• Накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, накнада
за унапређење енергетске ефикасности, акциза и ПДВ обрачунавају се на
преузету електричну енергију

• Трошкови приступа систему обрачунавају се купцу–произвођачу на преузету
електричну енергију, у складу са Методологијом за одређивање цене приступа
систему.
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Разлике између нето мерења и нето обрачуна 

• Код нето мерења, сваки kWh испоручене електричне енергије који у обрачуну
умањује количину преузете електричне енергије, има исту вредност као и
одговарајући kWh преузете електричне енергије, док код нето обрачуна цене
kWh за преузету и испоручену електричну енергију су посебно уговорене и цена
за преузету електричну енергију је виша од цене за испоручену.

• У случају нето обрачуна, купци-произвођачи који имају уговорене тржишне
цене електричне енергије, имају знатно већу уштеду на износу рачуна за
електричну енергију од осталих купаца-произвођача (регулисане цене).
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Преглед броја закључених уговора
са купцима-произвођачима

Гарантовано снабдевање
- 22 мали купци
- 382 домаћинстава

Комерцијално снабдевање
- 42 уговора

Гарантовано снабдевање Комерцијално снабдевање

Број закључених уговора 404 42

Број прикључених купаца 288 22
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Инсталисана снага прикључених купаца-произвођача

Гарантовано снабдевање Комерцијално снабдевање Укупно

Број прикључених купаца
288

(273 домаћинстава, 15 малих купаца)
22 310

Инсталисана снага прикључених купаца (кW) 2483,15 2382,58 4865,73
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Количине преузете и испоручене енергије
на гарантованом снабдевању
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Преузета електрична енергија Испоручена електрична енергија

Мај Јун Јул Август Укупно
Преузета електрична енергија (kWh) 8.388 21.929 53.442 87.744 171.503

Испоручена електрична енергија (kWh) 18.409 59.434 134.741 159.870 372.454



20

Количине преузете и испоручене енергије на 
комерцијалном снабдевању
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Преузета електрична енергија (kWh) 169.046 372.121 476.000 592.803 1.609.970
Испоручена електрична енергија (kWh)

6.912 14.133 126.994 52.321 200.360
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• Купци-произвођачи треба да управљају својом потрошњом тако да се што мање 
преузете и испоручене електричне енергије очита на двосмерном бројилу односно да у 
сваком тренутку што више ускладе потрошњу са производњом.

• Купци-произвођачи утичу на заштиту животне средине кроз повећање производње из 
ОИЕ

• Бенефит за купце-произвођаче кроз умањење износа рачуна за електричну енергију

• Сваки kWh произведен од стране купца – произвођача од великог је значаја за 
Републику Србију и ЕПС, нарочито у доба енергетске кризе

• Соларни панели су приступачни великом броју грађана и компанија 

• Цене електричне енергије су у порасту, што ће убрзати период отплате уложених 
средстава за изградњу производних објеката

• Повећање потреба за електричном енергијом је око 60% до 2050. године

• Век трајања соларних панела је знатно дужи од периода отплате 

уложених средстава

• Субвенције државе за соларне панеле подстичу грађане да 

постану купци – произвођачи.

Закључак



Хвала на пажњи

Јадранка Ристић

Огранак ЕПС Снабдевање


