
Упутство за крајње купце – индивидуална домаћинства о начину стицања 
статуса купац-произвођач за инсталиране производне снаге фотонапонских 

модула до 10,8 kW 

 

Да би стекао статус купца-произвођача, претходно је потребно да крајњи купац: 

1) изгради производни објекат инсталисане производне снаге не веће од постојеће 
одобрене снаге прикључка, 

2) прилагоди мерно место, 

3) закључи уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом са нето мерењем. 

Крајњи купац, сопствени производни објекат прикључује на своју унутрашњу инсталацију. 

Крајњи купац стиче статус купца-произвођача уписом у регистар купаца-произвођача који 
врши оператор дистрибутивног система, након испуњења свих неопходних услова. 

 

Изградња производног објекта 

Изградња производног објекта се врши према Правилнику о посебној врсти објеката и 
посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и 
врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о 
одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације 
која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи. 

Изградњу могу да врше правна лица са одговарајућом лиценцом за обављање те делатности, 
на основу Општих техничких услова које мора да задовољи производни објекат. 

Након изградње производног објекта, извођач радова издаје крајњем купцу потврду о 
исправности уређаја и инсталација и усклађености са прописима и стандардима, а која   
садржи изјаву одговорног извођача радова, атесте за уграђену опрему и уређаје и извештаје 
о спроведеним функционалним испитивањима. Крајњи купац наведену документацију 
доставља оператору дистрибутивног система електронским путем на адресу:  

1. за дистрибутивно подручје Београд:   kp.prikljucenje.bg@ods.rs 
2. за дистрибутивно подручје Крагујевац:  kp.prikljucenje.kg@ods.rs 
3. за дистрибутивно подручје Краљево: kp.prikljucenje.kv@ods.rs 
4. за дистрибутивно подручје Нови Сад: kp.prikljucenje.ns@ods.rs 
5. за дистрибутивно подручје Ниш:  kp.prikljucenje.nis@ods.rs 

 

Прилагођење мерног места  

Захтев за прилагођење мерног места подноси крајњи купац или лице које он овласти,  
електронским путем на одговарајућу електронску адресу: 

1. за дистрибутивно подручје Београд:   kp.zahtev.bg@ods.rs 
2. за дистрибутивно подручје Крагујевац:  kp.zahtev.kg@ods.rs 
3. за дистрибутивно подручје Краљево: kp.zahtev.kv@ods.rs 
4. за дистрибутивно подручје Нови Сад: kp.zahtev.ns@ods.rs 
5. за дистрибутивно подручје Ниш:  kp.zahtev.nis@ods.rs 

 

У заказаном термину, радници Електродистрибуције Србије обезбеђују безнапонско стање на 
мерном месту, скидају пломбе и демонтирају постојећи мерни уређај. 

Прилагођење мерног места врше правна лица, које је ангажовао крајњи купац, а који поседују 
одговарајуће сертификате или лиценце за обављање делатности, на основу Општих 



техничких услова које мора да задовољи мерно место. Радови на прилагођењу се врше у 
безнапонском стању. 

Након прилагођења мерног места, извођач радова издаје крајњем купцу потврду о 
исправности уређаја и инсталација мерног места и усклађености са прописима и 
стандардима, а која   садржи изјаву одговорног извођача радова и атесте за уграђену опрему 
и уређаје. Крајњи купац предаје наведену документацију радницима Електродистрибуције 
Србије који, након контроле мерног места, пломбирају уређаје и успостављају напајање 
објекта крајњег купца за смер потрошње.  

Уколико прикључак купца, са орманом мерног места, није у власништву Електродистрибуције 
Србије, потребно је да крајњи купац потпише Уговор о преузимању мерних уређаја, мерно 
разводних ормана, прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману, у 
складу са Законом о енергетици. 

УПОЗОРЕЊЕ:  

1. потрошња електричне енергије преко мерног уређаја на коме су оштећене или 
недостају пломбе оператора система и/или на коме је крајњи купац оштетио жиг 
прописан законом о метрологији, уз услов да се утврди неправилност мерења 
електричне енергије,  као и  

2. самовласна замена уређаја  

третира се као неовлашћена потрошња електричне енергије у смислу Закона о 
енергетици и подлеже искључењу објекта купца са система. 

 

Није дозвољена испорука електричне енергије у дистрибутивни систем од стране 
крајњег купца пре стицања статуса купца-произвођача, односно пре закључивања 
уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем и уписа у регистар купаца-
произвођача. У супротном, оператор дистрибутивног система ће извршити обуставу 
испоруке и преузимања електричне енергије у складу са Законом о енергетици. 

 

Уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем 

Након изградње производног објекта и прилагођења мерног места, крајњи купац је дужан да 
снабдевачу поднесе захтев за закључивање уговора о потпуном снабдевању са нето 
мерењем. 

Копију закљученог уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем са крајњим купцем, без 
комерцијалних података или потврду снабдевача о закљученом уговору, снабдевач доставља 

оператору дистрибутивног система, електронским путем на адресу kp.ugovor@ods.rs.  

 

Упис у регистар купаца-произвођача 

Након пријема уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем или потврде о закљученом 
уговору које је доставио снабдевач и пријема потврде извођачa радова о исправности уређаја 
и инсталација производног објекта и мерног места и усклађености са прописима и 
стандардима, а које садрже изјаве одговорног извођача радова и извештаје о спроведеним 
функционалним испитивањима, атесте за уграђену опрему и уређаје, Оператор 
дистрибутивног система врши контролу и испитивање усклађености производног објекта и 
мерног места са техничким условима, прописима и стандардима. 

Уколико оператор дистрибутивног система констатује неисправност уређаја, инсталације 
производног објекта или мерног места, неће извршити прикључење производног објекта. 

Уколико се утврди неправилност ормана мерног места након прилагођења мерног места од 
стране крајњег купца, примениће се одредбе Закона о енергетици. 



Након отклањања недостатака које је оператор дистрибутивног система констатовао, крајњи 
купац о томе обавештава оператора система, електронским путем на одговарајућу 
електронску адресу. 

Уколико су уређаји, инсталације производног објекта и мерног места исправни и усклађени са 
техничким условима, прописима и стандардима, оператор дистрибутивног система издаје акт 
о прикључењу, врши прикључење таквог објекта на дистрибутивни систем и уписује га у 
регистар купаца-произвођача. 

 


