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ПРЕДСЕДНИЦИ 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

 

 На основу члана 68, 150. став 1. и 192. став 2. Пословника Народне скупштине, 

подносим Предлог одлуке о образовању Комисије за преиспитивање законитости 

изграђених малих хидроелектрана и малих хиодроелектрана у изградњи на подручју 

Републике Србије, са предлогом да се, сходно члану 167. и 193.  Пословника донесе по 

хитном поступку. 

 

НАРОДНИ  ПОСЛАНИК 

 

мр Горан Чабради 



На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Сл. гласник  РС, број 

9/10) и члана 68. Пословника Народне скупштине („Сл. гласник РС, број 20/12 - 

пречишћен текст), Народна скупштина Републике Србије на    , одржаној  

   године, доноси 

ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ 

ИЗГРАЂЕНИХ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА И МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА У 

ИЗГРАДЊИ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

1. Образује се Комисија за за преиспитивање законитости изграђених малих 

хидроелектрана и малих хидроелектрана у изградњи на подручју Републике Србије 

(у даљем тексту: Комисија). 

2. Комисија се образује из реда народних посланика, као и по једног стручног лица из 

Министарстава надлежних за послове планирања и изградње, енергетике, 

водопоривреде и заштите животне средине. 

3. За председника Комисије предлажем Ивану Стојиљковић, председницу Одбора за 

заштиту животне средине, која ће предложити састав комисије. 

4. Задатак Комисије је да утврди: а) чињенице везане за законитост прибављања 

локацијских дозвола, процедура издавања грађевинских дозвола и употребних 

дозвола за сваку од изграђених малих хидроелектрана; б) да ли садржај пројектно-

техничке документације за сваку од малих хидроелектрана у било којој фази 

изградње испуњава прописане услове и стандарде; в) да ли све изграђене мале 

хидроелектране из Регистра повлашћених произвођача електричне енергије 

испуњавају прописане услове за стицање статуса повлашћеног произвођача; г) 

поштовање процедура за прибављање и испуњеност свих потребних услова 

надлежних институција Републике Србије.  

5. Комисија ће на првој конститутивној седници утврдити методологију рада. 

6. Председник/ца Народне скупштине, на предлог Комисије може да ангажује научне 

и стручне институције, као и научнике и стручњаке ради помоћи у раду Комисије, 

ради проучавања појединих питања из надлежности рада Комисије. 

7. Комисија има обавезу да периодично информише Народну скупштину о напретку 

рада Комисије, сукцесивно доставља налазе преиспитивања и да поднесе Народној 

скупштини коначан извештај са предлозима мера до 31. јула 2019. године. 

8. Ова одлука ступа на снагу објављивањем у „Службеном гласнику Републике 

Србије“ 

 

РС број 

У Београду   2019. године 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РТЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Маја Гојковић 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I Правни основ за доношење одлуке 

Правни основ за доношење Одлуке је члан 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Сл. 

гласник  РС, број 9/10) и члан 68. Пословника Народне скупштине („Сл. гласник РС, број 

20/12 - пречишћен текст), којим је предвиђено да Народна скупштина може да образује 

комисију на предлог народног посланика, као једног од Уставом предвиђених предлагача 

закона и другог општег акта. 

 

II Разлози за доношење одлуке 

Комисија се образује би се испитале евентуалне неправилности у раду и поступању, 

односно пропусти у раду и могуће намерне противзаконите одлуке поступајућих органа у 

корист инвеститора у смислу непоштовања постојеће законске регулативе и важећим 

прописима утврђених процедура у поступку изградње малих хидроелектрана и то у свим 

сегментима: од израде пројектно техничке документације, прибављања локацијских 

услова, мишљења о потреби процене утицаја на животну средину, спровођења јавне 

расправе на тему изградње објеката; издавања грађевинске дозволе и употребне дозволе, 

уважавања свих прибављених мишљења и сагласности надлежних институција Републике 

Србије, па до стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, на основу 

Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 

и 95/2018 - др. закони), Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 

95/2018 и 95/2018 - др. закони), Закона о шумама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012 и 

89/2015), Закона о заштити животне средине, ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 

36/2009 - др. закони, 72/2009 - др. закони, 43/2011 одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - 

др. закони), Закона о заштити од буке ("Сл. гласник РС" бр. 36/2009 и 88/2010), Закона о 

јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 

108/2016, 113/2017 и 95/2018), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Закона о 

енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон), и др. 

 

III Објашњење основних правних института и појединачних решења 

Комисија се образује из реда народних посланика, као и по једног стручног представника 

Министарстава надлежних за послове планирања и изградње, енергетике, водопоривреде и 

заштите животне средине.  

Задатак Комисије је наведен у разлозима за доношење одлуке. 

Комисија треба да изврши задатак у року који је предвиђен овом одлуком. У истом року 

Комисија је дужна да поднесе извештај Народној скупштини са предлогом мера. 

 

IV Процена финансијских средстава потребних за спровођење ове одлуке 

За спровођење ове одлуке обезбеђена су средства у буџету Републике Србије. 

 



V Разлог за доношење по хитном поступку 

Доношењем ове одлуке по хитном поступку дефинисано је чланом 167. и 193. Пословника 

и омогућиће да Комисија одмах у оквиру својих надлежности истражи евентуалне 

законске неправилности и противзаконите поступке и пропусте, инвеститора и надлежних 

органа у вези поштовања законске регулативе и процедура, као и прибављању мишљења 

надлежних институција, за одређивање локација за изградњу малих хидроелекрана у 

просторним плановима локалних самоуправа, давању локацијских услова, грађевинских 

дозвола и употребних дозвола за изградњу малих хидроелектрана у Републици Србији и 

стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије. Хитност доношења ове 

одлуке заснована је на веома израженом темпу прибављања локацијских услова и 

грађевинских дозвола за изградњу малих хидроелектрана и све чешћим протестима 

грађана који сумњају у законитост изградње.  


