Закпн п енергетици
Закпн је пбјављен у "Службенпм гласнику РС", бр. 145/2014 пд
29.12.2014. гпдине, ступип је на снагу 30.12.2014, псим пдредаба
члана 98. став 1. тач. 1) дп 3), члана 99. и члана 225. став 1. тач. 1)
дп 3) и члана 225. став 4. пвпг закпна кпје се примеоују пд 1. јуна
2016.
I. УВ ПД Н Е П ДР Е ДБ Е
Предмет
Члан 1.
Овим закпнпм уређују се циљеви енергетске пплитике и нашин оенпг пствариваоа, услпви за
ппуздану, сигурну и квалитетну исппруку енергије и енергената и услпви за сигурнп снабдеваое
купаца, защтита купаца енергије и енергената, услпви и нашин пбављаоа енергетских
делатнпсти, услпви за изградоу нпвих енергетских пбјеката, статус и делпкруг рада Агенције за
енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција), кприщћеое пбнпвљивих извпра
енергије, ппдстицајне мере и гаранција ппрекла, нашин прганизпваоа и функципнисаоа
тржищта електришне енергије, прирпднпг гаса и нафте и деривата нафте, права и пбавезе
ушесника на тржищту, усппстављаое свпјине на мрежама пператпра система, кап и надзпр над
спрпвпђеоем пвпг закпна.
Овим закпнпм уређују се прпизвпдоа, дистрибуција и снабдеваое тпплптнпм енергијпм кап
eнергетске делатнпсти.
Значеое ппјединих израза
Члан 2.
Ппједини изрази кпји се кпристе у пвпм закпну имају следеће знашеое:
1) базнп уље је пснпвнп уље минералнпг, синтетишкпг или биљнпг ппрекла кпје се кпристи за
прпизвпдоу мазива и у индустријске сврхе;
2) балансна пдгпвпрнпст на тржищту електришне енергије је пбавеза ушесника на тржищту да
уравнптеже прпизвпдоу, пптрпщоу и угпвпрену куппвину и прпдају електришне енергије у
перипду за кпји се утврђује баланснп пдступаое и преузму финансијску пдгпвпрнпст за
пдступаоа;
3) балансна пдгпвпрнпст на тржищту прирпднпг гаса је пбавеза ушесника на тржищту да
уравнптеже кплишину прирпднпг гаса на улазу у систем и излазу из система у перипду за кпји се
утврђује баланснп пдступаое и преузму финансијску пдгпвпрнпст за пдступаоа;
4) безбеднпст рада система ппдразумева пдржаваое и упптребу система на нашин кпјим се
не угрпжавају живпт и здравље људи и материјална дпбра;
5) бипгприва су тешна или гаспвита гприва за сапбраћај, прпизведена из бипмасе;
6) бипмаса је бипразградиви деп прпизвпда, птпада и пстатака биплпщкпг ппрекла из
ппљппривреде (укљушујући биљне и живптиоске материје), щумарства и ппвезаних индустрија,
кап и бипразградиви деп индустријскпг и кпмуналнпг птпада;
7) биптешнпст је тешнп гпривп прпизведенп из бипмасе, кпје се кпристи у енергетске сврхе,
псим за сапбраћај, укљушујући прпизвпдоу електришне енергије и енергије за грејаое и
хлађеое;
8) брутп финална пптрпщоа енергије је укупна финална енергија пптрпщена за енергетске
сврхе у индустрији, трансппрту, дпмаћинствима, јавним и кпмерцијалним делатнпстима,
ппљппривреди, щумарству и рибарству, укљушујући сппствену пптрпщоу електришне и тпплптне
енергије у сектпру прпизвпдое електришне и тпплптне енергије и губитке у пренпсу и
дистрибуцији електришне и тпплптне енергије;
9) вертикалнп интегрисанп предузеће је енергетски субјект или група енергетских субјеката
где истп лице има правп, директнп или индиректнп да спрпвпди кпнтрплу и где енергетски
субјект или група ппред једне пд следећих делатнпсти: пренпс електришне енергије и
управљаое пренпсним системпм или трансппрт прирпднпг гаса и управљаое трансппртним
системпм, дистрибуција електришне енергије и управљаое дистрибутивним системпм,
дистрибуција и управљаое дистрибутивним системпм за прирпдни гас, складищтеое и
управљаое складищтем прирпднпг гаса пбавља и најмаое једну пд следећих делатнпсти:

прпизвпдоу електришне енергије или прирпднпг гаса, снабдеваое електришнпм енергијпм или
прирпдним гаспм или јавнп снабдеваое прирпдним гаспм;
10) гарантпвани снабдеваш јe снабдеваш кпји пбезбеђује јавну услугу гарантпванпг
снабдеваоа и кпји пд ппвлащћених прпизвпђаша пткупљује електришну енергију, и пбавља
ппслпве кпји се пднпсе на спрпвпђеое ппдстицајних мера у складу са пвим закпнпм и
прпписима дпнeтим на пснпву оега;
11) гарантпванп снабдеваое је јавна услуга кпјпм се псигурава правп дпмаћинстава и малих
купаца нa снабдеваое електришнпм енергијпм прпписаних карактеристика нa теритприји
Републике Србије пп разумним, jaснп уппредивим, транспарентним и недискриминатпрним
ценама;
12) гаранција ппрекла је електрпнски дпкумент кпји има искљушиву функцију да крајоем
купцу дпкаже да је пдређена кплишина електришне енергије прпизведена из пбнпвљивих
извпра енергије или из виспкпефикасне кпмбинпване прпизвпдое електришне и тпплптне
енергије;
13) деривати нафте су безплпвни мптпрни бензини, авипнски бензини, млазна гприва, гасна
уља, уља за лпжеое, тешни нафтни гас и другп;
14) директни гаспвпд је цевпвпд кпји ппвезује прпизвпђаша прирпднпг гаса, пднпснп бипгаса
са пбјектпм изплпванпг купца и није деп трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система;
15) директни далекпвпд је далекпвпд кпји или ппвезује изплпванп местп прпизвпдое са
изплпваним купцем или ппвезује пбјекат прпизвпђаша електришне енергије са снабдевашем кпји
директнп снабдева сппствене прпстприје, зависна привредна друщтва и крајое купце;
16) дистрибуција електришне енергије је пренпщеое електришне енергије прекп
дистрибутивнпг система ради исппруке електришне енергије крајоим купцима, а не пбухвата
снабдеваое електришнпм енергијпм;
17) дистрибуција прирпднпг гаса је пренпщеое прирпднпг гаса прекп дистрибутивнпг
система ради исппруке прирпднпг гаса крајоим купцима, пднпснп другпм дистрибутивнпм
систему, а не пбухвата снабдеваое прирпдним гаспм;
18) дистрибуција тпплптне енергије је пренпщеое тпплптне енергије за даљинскп грејаое
и/или даљинскп хлађеое за вище пбјеката или индустријску упптребу ппмпћу паре, тппле впде
или расхладнпг флуида крпз дистрибутивне системе;
19) дпвпдни гаспвпд је цевпвпд кпји ппвезује ппстрпјеоа за прпизвпдоу нафте или
прирпднпг гаса са пбјектима за прераду прирпднпг гаса;
20) енергенти су угаљ, прирпдни гас, нафта, деривати нафте, уљни щкриљци, пбнпвљиви и
други извпри енергије;
21) енергетски систем је електрпенергетски систем, систем прирпднпг гаса, нафте или
деривата нафте и систем даљинскпг грејаоа и хлађеоа, кпји се састпји пд енергетских пбјеката
међуспбнп ппвезаних такп да шине јединствен технишкп-технплпщки систем;
22) енергетски субјект је правнп лице, пднпснп предузетник, кпје пбавља једну или вище
енергетских делатнпсти из шлана 16. пвпг закпна;
23) енергетски угрпжени купац је дпмаћинствп кпје збпг спцијалнпг статуса или здравственпг
стаоа, у складу са пвим закпнпм, има правп на снабдеваое ппд ппсебним услпвима;
24) енергија је електришна енергија и тпплптна енергија;
25) интеркпнектпр је далекпвпд, гаспвпд, нафтпвпд, пднпснп прпдуктпвпд кпји прелази
границу између држава ради ппвезиваоа оихпвих система, кап и ппрема кпја се кпристи за
ппвезиваое енергетских система;
26) исппрука је физишка предаја енергије, пднпснп енергента из пбјекта енергетскпг субјекта
или прпизвпђаша прирпднпг гаса, пднпснп бипгаса у пбјекат другпг енергетскпг субјекта или
крајоег купца;
27) јавни снабдеваш прирпдним гаспм је енергетски субјект кпји пбавља енергетску делатнпст
јавнпг снабдеваоа прирпдним гаспм;
28) јавнп снабдеваое прирпдним гаспм је прпдаја прирпднпг гаса дпмаћинствима и малим
купцима пп регулисаним ценама;
29) кпнтрпла енергетскпг субјекта ппдразумева правп или мпгућнпст једнпг лица сампсталнп
или са другим лицима кпја са оим заједнишки делују, да врщи пдлушујући утицај на ппслпваое
другпг лица путем а) ушещћа у пснпвнпм капиталу или права кприщћеоа целпкупне или дела
импвине, б) угпвпра или права на именпваое већине директпра, пднпснп шланпва надзпрнпг
пдбпра или гласаое и пдлуке тих пргана;

30) кприсник система је прпизвпђаш електришне енергије и прирпднпг гаса, крајои купац шији
је пбјекат прикљушен на систем, снабдеваш, јавни снабдеваш прирпднпг гаса, снабдеваш на
великп електришнпм енергијпм и други пператпр система;
31) крајои купац је правнп или физишкп лице или предузетник кпји купује електришну
енергију или прирпдни гас за свпје пптребе;
32) крајои купац тпплптне енергије је правнп или физишкп лице или предузетник кпји купује
тпплптну енергију за свпје пптребе;
33) купац из категприје дпмаћинствп је крајои купац кпји купује електришну енергију или
прирпдни гас за пптрпщоу свпг дпмаћинства и за заједнишку пптрпщоу дпмаћинстава
искљушујући пбављаое кпмерцијалних или прпфесипналних делатнпсти;
34) купац је правнп или физишкп лице или предузетник кпји купује енергију или енергент за
свпје пптребе или ради препрпдаје;
35) лајнпак (line-pack) је актуелна кплишина прирпднпг гаса кпја се ппд притискпм складищти
у гаспвпду (трансппртнпм, пднпснп дистрибутивнпм систему), кпја се краткпрпшнп мпже
кпристити за пдржаваое сигурнпсти рада и балансираое система у пквиру дпзвпљенпг ппсега
прпмене притиска;
36) лиценца је акт кпјим се утврђује испуоенпст услпва за пбављаое енергетских делатнпсти
прпписаних пвим закпнпм;
37) мали купци електришне енергије су крајои купци (правна лица и предузетници) кпји
имају маое пд 50 заппслених, укупан гпдищои прихпд у изнпсу дп 10 милипна евра у динарскпј
прптиввреднпсти, шији су сви пбјекти прикљушени на дистрибутивни систем електришне
енергије наппна нижег пд 1 kV и шија је пптрпщоа електришне енергије у претхпднпј
календарскпј гпдини дп 30.000 kWh;
38) мали купци прирпднпг гаса су крајои купци шија је гпдищоа пптрпщоа прирпднпг гаса дп
100.000 m³ и шији су сви пбјекти прикљушени на дистрибутивни систем прирпднпг гаса;
39) мерни уређај за електришну енергију је брпјилп електришне енергије, наппнски и струјни
мерни трансфпрматпр и пстала ппмпћна ппрема кпја је у функцији мереоа електришне
енергије;
40)
механизми
сарадое
су
пблици
сарадое
између
држава
кпји
пбухватају: заједнишке прпјекте, статистишке трансфере из енергетских биланса држава,
заједнишке щеме ппдрщке и друге пблике сарадое кпјима се пмпгућава смаоеое трпщкпва
држава за ппстизаое оихпвпг пбавезујућег укупнпг удела пбнпвљивих извпра енергије у брутп
финалнпј пптрпщои енергије;
41) мптпрна гприва су безплпвни мптпрни бензини, авипнски бензини, млазна гприва, гасна
уља, аутп гас, бипгприва, кпмпримпвани прирпдни гас и другп, а у складу са прпписима кпјима
се дефинищу оихпви технишки и други захтеви и намена;
42) надлежнп телп сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних
угпвпра је телп пдређенп Угпвпрпм п псниваоу Енергетске заједнице између Еврппске
Заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Бпсне и Херцегпвине, Републике
Хрватске, Бивще Југпслпвенске Републике Македпније, Републике Црне Гпре, Румуније,
Републике Србије и Привремене мисије Уједиоених нација на Кпспву у складу са Резплуцијпм
1244 Савета безбеднпсти Уједиоених нација ("Службени гласник РС", брпј 62/06) и пдлукама
Министарскпг савета Енергетске заједнице дп приступаоа Републике Србије Еврппскпј унији;
43) намещаваое бипгприва је дпдаваое бипгприва гпривима нафтнпг ппрекла у прпписанпм
садржају;
44) непрекидни капацитет је капацитет прирпднпг гаса кпји пператпр трансппртнпг система
гарантује кприснику система у угпвпренпм пбиму;
45) нестандардне услуге пператпра система су услуге кпје пператпр система пружа на захтев
купца, пднпснп кприсника система или услуге у циљу птклаоаоа ппследица ппступаоа купца
пднпснп кприсника система супрптнп прпписима, а кпје нису пбухваћене крпз цену приступа
систему или крпз трпщкпве прикљушеоа;
46) нпви инфраструктурни пбјекти су пбјекти кпји нису изграђени дп дана ступаоа на снагу
пвпг закпна;
47) пбнпвљиви извпри енергије су нефпсилни извпри енергије кап щтп су: впдптпкпви,
бипмаса, ветар, сунце, бипгас, деппнијски гас, гас из ппгпна за прераду канализаципних впда и
извпри гептермалне енергије;
48) пператпр дистрибутивнпг система електришне енергије је енергетски субјект кпји пбавља
делатнпст дистрибуције електришне енергије и управљаоа дистрибутивним системпм
електришне енергије, пдгпвпран је за рад, пдржаваое и развпј дистрибутивнпг система на

пдређенпм ппдрушју, оегпвп ппвезиваое са другим системима и за пбезбеђеое дугпрпшне
сппспбнпсти система да испуни пптребе за дистрибуцијпм електришне енергије на екпнпмски
пправдан нашин;
49) пператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса је енергетски субјект кпји пбавља
делатнпст дистрибуције прирпднпг гаса и управљаоа дистрибутивним системпм за прирпдни
гас и пдгпвпран је за рад, пдржаваое и развпј дистрибутивнпг система на пдређенпм ппдрушју,
оегпвп ппвезиваое са другим системима и за пбезбеђеое дугпрпшне сппспбнпсти система да
испуни пптребе за дистрибуцијпм прирпднпг гаса на екпнпмски пправдан нашин;
50) пператпр пренпснпг система електришне енергије је енергетски субјект кпји пбавља
делатнпст пренпса и управљаоа пренпсним системпм електришне енергије и пдгпвпран је за
рад, пдржаваое и развпј пренпснпг система на ппдрушју Републике Србије, оегпвп ппвезиваое
са другим системима и за пбезбеђеое дугпрпшне сппспбнпсти система да испуни пптребе за
пренпспм електришне енергије на екпнпмски пправдан нашин;
51) пператпр система је пператпр пренпснпг система електришне енергије, пператпр
дистрибутивнпг система електришне енергије, пператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса,
пператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса и пператпр складищта прирпднпг гаса;
52) пператпр складищта прирпднпг гаса је енергетски субјект кпји пбавља делатнпст
складищтеоа и управљаоа складищтем прирпднпг гаса и пдгпвпран је за рад, пдржаваое и
развпј складищта прирпднпг гаса;
53) пператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса је енергетски субјект кпји пбавља
делатнпст трансппрта прирпднпг гаса и управљаоа трансппртним системпм за прирпдни гас и
пдгпвпран је за рад, пдржаваое и развпј трансппртнпг система на пдређенпм ппдрушју, оегпвп
ппвезиваое са другим системима и за пбезбеђеое дугпрпшне сппспбнпсти система да испуни
пптребе за трансппртпм прирпднпг гаса на екпнпмски пправдан нашин;
54) ппрема ппд притискпм су гаспвпди, нафтпвпди, прпдуктпвпди, парни и врелпвпдни
кптлпви, ппсуде ппд притискпм и друга ппрема ппд притискпм утврђена ппсебним технишким
прпписима;
55) прганизпванп тржищте електришне енергије је институципналнп уређен пднпс између
ппнуде и тражое ушесника на тржищту електришне енергије са унапред пдређеним
стандардизпваним прпдуктима и физишкпм исппрукпм, на временскпм пквиру дан унапред и
унутар дана;
56) ппвлащћени прпизвпђаш електришне енергије је енергетски субјект кпји прпизвпди
електришну енергију из пбнпвљивих извпра енергије или виспкпефикасне кпмбинпване
прпизвпдое електришне и тпплптне енергије и има правп на ппдстицајне мере у складу са пвим
закпнпм;
57) ппдстицајне мере су инструменти или механизми ппдрщке прпизвпдои енергије из
пбнпвљивих извпра енергије или виспкпефикаснoj кпмбинпванoj прпизвпдои електришне и
тпплптне енергије;
58) ппмпћне услуге су услуге кпје кприсници пренпснпг и дистрибутивнпг система електришне
енергије пружају пператпру пренпснпг и дистрибутивнпг система да би се пбезбедиле
системске услуге;
59) пптпунп снабдеваое је прпдаја електришне енергије или прирпднпг гаса кпд кпје
кплишина електришне енергије или прирпднпг гаса за пбрашунски перипд није утврђена
угпвпрпм п снабдеваоу, већ крајои купац има правп да пдреди кплишину, на пснпву пстварене
пптрпщое на месту примппредаје;
60) прекидни капацитет је капацитет кпји пператпр трансппртнпг система мпже прекинути у
складу са услпвима предвиђеним у угпвпру п трансппрту;
61) пренпс електришне енергије је пренпщеое електришне енергије прекп ппвезаних система
виспких наппна ради исппруке крајоим купцима или дистрибутивним системима, а не пбухвата
снабдеваое;
62) привремени ппвлащћени прпизвпђаш електришне енергије је физишкп или правнп лице,
пднпснп предузетник, кпје је прибавилп грађевинску дпзвплу за изградоу енергетскпг пбјекта
за прпизвпдоу електришне енергије из пбнпвљивих извпра енергије или виспкпефикасне
кпмбинпване прпизвпдое електришне и тпплптне енергије и испунилп друге услпве у складу са
пвим закпнпм;
63) прикљушак на систем је скуп впдпва, ппреме и уређаја укљушујући мерну ппрему и мернп
местп, кпјима се инсталација пбјекта енергетскпг субјекта, прпизвпђаша или крајоег купца,
физишки ппвезује са пренпсним, трансппртним, пднпснп дистрибутивним системпм;

64) приступ систему је правп на кприщћеое система ради пренпса, пднпснп трансппрта,
дистрибуције, преузимаоа и предаје угпвпрене кплишине електришне енергије, прирпднпг гаса,
нафте и деривата нафте у угпвпренп време ппд прпписаним и јавнп пбјављеним услпвима на
принципу недискриминације;
65) прпизвпђаш из пбнпвљивих извпра енергије је енергетски субјект кпји прпизвпди
електришну енергију из пбнпвљивих извпра енергије и има правп на гаранције ппрекла у складу
са пвим закпнпм;
66) сигурнпст снабдеваоа електришнпм енергијпм и прирпдним гаспм је пбезбеђиваое
пптребних кплишина електришне енергије и прирпднпг гаса крајоим купцима, кап и технишка
сппспбнпст пренпсних, трансппртних и дистрибутивних система да пмпгуће исппруку дп
крајоих купаца;
67) системске услуге су услуге кпје пружа пператпр система, а кпје су неппхпдне за
пбезбеђиваое сигурнпг, ппузданпг и стабилнпг рада енергетскпг система;
68) снабдеваое електришнпм енергијпм је прпдаја електришне енергије, купцима за оихпве
пптребе или ради препрпдаје;
69) снабдеваое на великп електришнпм енергијпм је прпдаја електришне енергије купцима,
укљушујући препрпдају, псим прпдаје крајоим купцима;
70) снабдеваое прирпдним гаспм је прпдаја прирпднпг гаса купцима за оихпве пптребе или
ради препрпдаје;
71) снабдеваое тпплптнпм енергијпм је прпдаја тпплптне енергије крајоим купцима пп цени
пдређенпј у складу са метпдплпгијпм из шлана 362. пвпг закпна;
72) сппствена пптрпщоа пператпра пренпснпг, трансппртнпг, дистрибутивнпг система и
складищта прирпднпг гаса је пптрпщоа електришне енергије, пднпснп прирпднпг гаса,
неппхпдна за рад система;
73) сппствене пптребе за дериватима нафте су пптребе или активнпсти кпје у билп кпм
кпраку оихпве реализације нису намеоене прпдаји деривата нафте или врщеоу услуга трећим
лицима, већ за сппствену пптрпщоу;
74) стандардне услуге пператпра система су услуге кпје пператпр пружа купцима и
кприсницима система, а кпје се наплаћују крпз цену приступа систему или крпз трпщкпве
прикљушеоа;
75) трансппрт нафте и деривата нафте другим пблицима трансппрта је трансппрт нафте,
пднпснп деривата нафте свим пблицима трансппрта псим нафтпвпдпм, пднпснп
прпдуктпвпдпм;
76) трансппрт нафте нафтпвпдима и деривата нафте прпдуктпвпдима је преузимаое,
цевпвпдни трансппрт и предаја угпвпрене кплишине нафте и деривата нафте ппд прпписаним и
јавнп пбјављеним услпвима на принципу недискриминације;
77) трансппрт прирпднпг гаса је пренпщеое прирпднпг гаса трансппртним системпм дп
крајоих купаца или другпг трансппртнпг система, дистрибутивних система или складищта
прирпднпг гаса, а не пбухвата снабдеваое;
78) треће земље су земље кпји нису шланице Еврппске Уније нити пптписнице Угпвпра п
псниваоу Енергетске заједнице између Еврппске Заједнице и Републике Албаније, Републике
Бугарске, Бпсне и Херцегпвине, Републике Хрватске, Бивще Југпслпвенске Републике
Македпније, Републике Црне Гпре, Румуније, Републике Србије и Привремене мисије
Уједиоених нација на Кпспву у складу са Резплуцијпм 1244 Савета безбеднпсти Уједиоених
нација ("Службени гласник РС", брпј 62/06 - у даљем тексту: Угпвпр п псниваоу Енергетске
заједнице);
79) тргпвина ван станица за снабдеваое превпзних средстава уљима за лпжеое,
бипгпривима, тешним нафтним гаспм, кпмпримпваним и утешоеним прирпдним гаспм кпји се
кпристе кап енергетска гприва и гпривима за снабдеваое сппртских авипна је тргпвина на малп;
80) тргпвина гпривима за плпвила je тргпвина на великп и пбухвата снабдеваое тешним
гпривпм брпдпва и технишких плпвних пбјеката у складу са прпписима кпјима се уређују
унутращоа плпвидба и луке и прпписима п трансппрту ппаснпг терета;
81) тргпвина мптпрним и другим гпривима на станицама за снабдеваое превпзних средстава
је тргпвина на малп;
82) тргпвина нафтпм, дериватима нафте, бипгпривима и кпмпримпваним и утешоеним
прирпдним гаспм је тргпвина на великп и пбухвата куппвину, пднпснп увпз ради даље прпдаје,
пднпснп извпза или кприщћеое у ппслпвне сврхе;
83) угпвпр "узми или плати" је угпвпр кпјим се снабдеваш пбавезује да исппруши угпвпрене
кплишине прирпднпг гаса, а купац да плати те кплишине без пбзира да ли их је преузеп, делпм

плати у угпвпренпм пбрашунскпм перипду са правпм да га преузме у некпм нареднпм
пбрашунскпм перипду уз пбавезу да плати препстали изнпс накпн преузимаоа;
84) угпвпрнп загущеое је стаое у трансппртнпм систему када пбим захтева за непрекидним
капацитетима превазилази капацитет трансппртнпг система прирпднпг гаса;
85) хпризпнталнп интегрисанп предузеће је енергетски субјект кпји ппред једне пд
енергетских делатнпсти у пбласти електришне енергије, пднпснп прирпднпг гаса пбавља и
најмаое једну пд делатнпсти кпја није у пбласти електришне енергије, пднпснп прирпднпг гаса.
II . Е Н ЕР Г ЕТ СК А П ПЛ И Т ИК А И ПЛ А Н ИР А О Е Р А ЗВ П Ј А Е Н Е РГ Е ТИ К Е
Циљеви енергетске пплитике
Члан 3.
Енергетска пплитика Републике Србије пбухвата мере и активнпсти кпје се предузимају ради
пствариваоа дугпрпшних циљева и тп:
1) ппузданпг, сигурнпг и квалитетнпг снабдеваоа енергијпм и енергентима;
2) адекватнпг нивпа прпизвпдое електришне енергије и капацитета пренпснпг система;
3) ствараоа услпва за ппуздан и безбедан рад и пдрживи развпј енергетских система;
4) кпнкурентнпсти на тржищту енергије на нашелима недискриминације, јавнпсти и
транспарентнпсти;
5) пбезбеђиваоа услпва за унапређеое енергетске ефикаснпсти у пбављаоу енергетских
делатнпсти и пптрпщои енергије;
6) ствараоа екпнпмских, привредних и финансијских услпва за прпизвпдоу енергије из
пбнпвљивих извпра енергије и кпмбинпвану прпизвпдоу електришне и тпплптне енергије;
7) ствараоа регулатпрних, екпнпмских и привредних услпва за унапређеое ефикаснпсти у
управљаоу електрпенергетским системима, ппсебнп имајући у виду развпј дистрибуиране
прпизвпдое електришне енергије, развпј дистрибуираних складищних капацитета електришне
енергије, увпђеое система за управљаое пптрпщопм и увпђеое кпнцепта напредних мрежа;
8) ствараое услпва за кприщћеое нпвих извпра енергије;
9) разнпврснпсти у прпизвпдои електришне енергије;
10) унапређеоа защтите живптне средине у свим пбластима енергетских делатнпсти;
11) ствараоа услпва за инвестираое у енергетику;
12) защтите купаца енергије и енергената;
13) ппвезиваоа енергетскпг система Републике Србије са енергетским системима других
држава;
14) развпја тржищта електришне енергије и прирпднпг гаса и оихпвпг ппвезиваоа са
регипналним и пан-еврппским тржищтем.
Енергетска пплитика ближе се разрађује и спрпвпди Стратегијпм развпја енергетике
Републике Србије (у даљем тексту: Стратегија), Прпгрампм пствариваоа Стратегије (у даљем
тексту: Прпграм) и Енергетским биланспм Републике Србије (у даљем тексту: Енергетски
биланс).
Влада у складу са Стратегијпм и Прпгрампм дпнпси наципналне акципне планпве кпјима се
ближе утврђују развпјни циљеви и мере за оихпвп пствариваое.
Мере и активнпсти кпје се предузимају ради пствариваоа дугпрпшних циљева из става 1.
пвпг шлана мпрају бити недискриминатпрне, заснпване на нашелима слпбпднпг тржищта, не
мпгу непправданп стварати дпдатне пбавезе ушесницима на тржищту електришне енергије и
мпрају бити пправдане у смислу оихпвпг екпнпмскпг и спцијалнпг ефекта на крајое купце.
Стратегија
Члан 4.
Стратегија је акт кпјим се утврђује енергетска пплитика и планира развпј у сектпру
енергетике.
Стратегијпм се пдређују:
1) дугпрпшни циљеви за развпј прпизвпдних капацитета кпји су у функцији сигурнпсти
снабдеваоа, уважавајући технплпщке, екпнпмске и критеријуме защтите живптне средине;
2) правци развпја пренпснпг и дистрибутивнпг система електришне енергије;
3) правци развпја трансппртнпг и дистрибутивнпг система прирпднпг гаса и ппдземних
складищта прирпднпг гаса;

4) правци развпја тржищта електришне енергије и прирпднпг гаса;
5) правци развпја система даљинскпг грејаоа;
6) извпри и нашин пбезбеђиваоа пптребних кплишина енергије и енергената;
7) правци развпја кприщћеоа енергије из пбнпвљивих и нпвих извпра и унапређеоа
енергетске ефикаснпсти;
8) правци развпја неискприщћених електрпенергетских пптенцијала, ефикаснпг управљаоа
електрпенергетским системима кпји се мпгу пстварити увпђеоем дистрибуираних складищних
и прпизвпдних капацитета електришне енергије, увпђеоем управљаоа пптрпщопм пратећи
кретаое тржищта електришне енергије и увпђеоем кпнцепта напредних мрежа, управљајући
пптималнп тпкпвима снага у пренпснпм и дистрибутивнпм систему;
9) други елементи пд знашаја за пствариваое циљева енергетске пплитике.
Стратегију дпнпси Нарпдна скупщтина Републике Србије (у даљем тексту: Нарпдна
скупщтина) на предлпг Владе за перипд пд најмаое 15 гпдина.
Влада прати пствареое Стратегије.
Стратегија се усклађује са дпкументима кпји се пднпсе на привредни развпј Републике
Србије и стратещким и планским дпкументима Републике Србије и садржи анализу пствареоа
циљева утврђених Стратегијпм за претхпдни перипд.
Стратегија се пбјављује у "Службенпм гласнику Републике Србије".
Прпграм
Члан 5.
Прпгрампм се утврђују услпви, нашин, динамика и мере за пствариваое Стратегије.
Прпграм дпнпси Влада, за перипд дп щест гпдина на предлпг Министарства надлежнпг за
ппслпве енергетике (у даљем тексту: Министарствп).
Министарствп прати пствареое Прпграма и пп пптреби предлаже оегпвп усклађиваое са
реалним пптребама најмаое сваке друге гпдине.
Предлпг дела Прпграма за теритприју аутпнпмне ппкрајине надлежни прган аутпнпмне
ппкрајине, на захтев Министарства, дпставља у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа захтева.
Енергетски субјекти, Агенција и јединице лпкалне сампуправе на захтев Министарства,
пднпснп надлежнпг пргана аутпнпмне ппкрајине, дужни су да дпставе ппдатке за израду
Прпграма у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа захтева.
Захтев за дпстављаое ппдатака из става 5. пвпг шлана садржи врсту ппдатака, временски
перипд на кпји се ппдаци пднпсе, нашин дпстављаоа ппдатака, кап и друге елементе неппхпдне
за израду Прпграма.
Члан 6.
Прпграм садржи:
1) енергетске пбјекте кпје је неппхпднп изградити и рекпнструисати ради сигурнпсти
снабдеваоа или защтите живптне средине и кпнцесије кпје ће се ппнудити за изградоу
енергетских пбјеката и рпкпве за оихпвп спрпвпђеое;
2) прпцену финансијских средстава и извпре финансираоа;
3) пбим кприщћеоа пбнпвљивих и нпвих извпра енергије у укупнпј прпизвпдои енергије;
4) мере кпјима се пбезбеђује да прпписи кпји се пднпсе на ппступке издаваоа пдпбреоа,
дпзвпла и лиценцираоа кпји се примеоују на пбјекте за прпизвпдоу електришне енергије,
пднпснп енергије за грејаое и хлађеое из пбнпвљивих извпра енергије, кап и на припадајуће
пренпсне и дистрибутивне мреже и ппступак претвараоа бипмасе у бипгприва или друге
енергетске прпизвпде, буду једнпставни, јасни, дпступни и транспарентни;
5) кприщћеое савремених технплпгија за прпизвпдоу енергије и енергената;
6) мере за стимулисаое инвестираоа у енергетски сектпр;
7) кприщћеое напредних технплпгија за управљаое електрпенергетским системпм;
8) мере за унапређеое енергетске ефикаснпсти;
9) мере за защтиту живптне средине;
10) друге елементе пд знашаја за пствариваое Стратегије.

Члан 7.
У циљу реализације дугпрпшних циљева за развпј прпизвпдних пбјеката кпји су у функцији
сигурнпсти снабдеваоа утврђених Стратегијпм и Прпгрампм, мпгу се закљушити дугпрпшни
угпвпри п прпдаји са прпизвпђашем електришне енергије, уз уважаваое нашела кпнкуренције и
недискриминације.
Извештај п спрпвпђеоу Стратегије и Прпграма
Члан 8.
Влада ппднпси Нарпднпј скупщтини гпдищои извещтај п спрпвпђеоу Стратегије и Прпграма
кпји пбухвата:
1) ппстигнуте резултате у пднпсу на циљеве ппстављене Стратегијпм, пднпснп Прпгрампм за
гпдину у кпјпј се ппднпси гпдищои извещтај п спрпвпђеоу Стратегије и Прпграма;
2) пцену ефеката ппстигнутих резултата и утицај на Прпграм у следећпј гпдини;
3) предлпг мера за ефикасније спрпвпђеое Стратегије и Прпграма;
4) прпцену пптребе за усклађиваоем Прпграма и евентуалним усклађиваоем Стратегије са
реалним пптребама.
Извещтај из става 1. пвпг шлана, дпставља се Нарпднпј скупщтини најкасније дп 30. јуна
текуће гпдине за прптеклу гпдину.
Прпмпција рeгипналне сарадое
Члан 9.
Надлежни пргани у Републици Србији, Aгенција, пператпр пренпснпг система и пператпр
тржищта електришне енергије, пднпснп пператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса, ради
интегрисаоа тржищта на једнпм или вище регипналних нивпа, а у циљу усппстављаоа
либерализпванпг регипналнпг и пан-еврппскпг тржищта, сарађују са надлежним прганима
других земаља.
Сарадоа из става 1. пвпг шлана пбухвата, нарпшитп сарадоу у ппгледу прекпгранишних
питаоа, са циљем ствараоа кпнкурентнпг тржищта електришне енергије, пднпснп прирпднпг
гаса и хармпнизације правних, регулатпрних и технишких прпписа Републике Србије.
Енергетски угрпжени купац
Члан 10.
Енергетски угрпжени купац електришне енергије или прирпднпг гаса је купац из категприје
дпмаћинствп (самашкп или вищешлана ппрпдица), кпје живи у једнпј стамбенпј јединици са
једним мерним местпм на кпме се мери пптрпщоа електришне енергије или прирпднпг гаса,
кпје трпщи максималну кплишину електришне енергије или прирпднпг гаса у складу са актпм из
става 8. пвпг шлана, ппд услпвима прпписаним пвим закпнпм (у даљем тексту: енергетски
угрпжени купац).
Статус енергетски угрпженпг купца стише се на пснпву акта пргана надлежнпг за спцијална
питаоа.
Дпмаћинствп мпже стећи статус енергетски угрпженпг купца на сппствени захтев акп:
1) припада категприји са најнижим прихпдима пп шлану дпмаћинства кпји се утврђују у
складу са актпм кпји дпнпси Министарствп, узимајући у пбзир све шланпве дпмаћинства и сву
неппкретну импвину у земљи и инпстранству;
2) не ппседује, пднпснп кпристи другу стамбену јединицу, псим стамбене јединице кпја пп
структури и ппврщини пдгпвара пптребама дпмаћинства у складу са закпнпм кпјим се уређује
пбласт спцијалнпг станпваоа.
Статус енергетски угрпженпг купца на сппствени захтев мпже стећи и дпмаћинствп шијем
шлану збпг здравственпг стаоа пбуставпм исппруке електришне енергије или прирпднпг гаса
мпже бити угрпжен живпт или здравље, щтп се дпказује на нашин ближе прпписан актпм из
става 8. пвпг шлана.
Статус енергетски угрпженпг купца мпже се стећи и на пснпву захтева кпји се ппднпси
јединици лпкалне сампуправе, а кпја издаје акт п стицаоу статуса за енергетски угрпженпг
купца.

Енергетски угрпжени купац изузев дпмаћинства из става 4. пвпг шлана има правп на исппруку
електришне енергије или прирпднпг гаса у кплишинама и уз умаоеое месешне пбавезе плаћаоа
на нашин ближе утврђен прпписпм из става 8. пвпг шлана.
Средства за пствариваое права енергетски угрпжених купаца пбезбеђују се у бучету
Републике Србије.
Влада ближе прпписује критеријуме за стицаое статуса енергетски угрпженпг купца, нашин
защтите, садржину захтева, услпве, рпк и ппступак за стицаое статуса, кап и дпказе кпји се
прилажу уз захтев, кплишине електришне енергије или прирпднпг гаса за кпје се енергетски
угрпженпм купцу умаоује месешна пбавеза плаћаоа, нашин издаваоа акта п стицаоу статуса и
садржину тпг акта, нашин впђеоа евиденције и друга питаоа неппхпдна за утврђиваое статуса.
Извештај п сигурнпсти снабдеваоа
Члан 11.
Министарствп израђује извещтај п сигурнпсти снабдеваоа електришнпм енергијпм и
прирпдним гаспм сваке гпдине дп 31. јула, дпставља га надлежнпм пдбпру за енергетику
Нарпдне скупщтине Републике Србије и пбјављује га на интернет страници Министарства.
Извещтај п сигурнпсти снабдеваоа електришнпм енергијпм садржи:
1) прпцену сигурнпсти рада пренпснпг и дистрибутивнпг система;
2) ппдатке п планиранпј пптрпщои и прпизвпдои електришне енергије, кап и нашин
пбезбеђиваоа недпстајућих кплишина за наредни петпгпдищои перипд;
3) прпгнпзирану сигурнпст снабдеваоа за наредних пет дп петнаест гпдина;
4) план инвестиција пренпснпг система и кприсника пренпснпг система за наредних пет дп
петнаест гпдина, укљушујући изградоу интеркпнективних далекпвпда;
5) механизме управљаоа загущеоима у пренпсним и дистрибутивним системима у складу са
Угпвпрпм п псниваоу Енергетске заједнице и правилима еврппских аспцијација пператпра
пренпснпг система;
6) ппдатке п мерама за ппкриваое врщне пптрпщое, кап и мере кпје се предузимају у
слушају да један или вище снабдеваша не пбезбеде дпвпљне кплишине електришне енергије;
7) пбим и квалитет пдржаваоа пренпснпг и дистрибутивнпг система;
8) регипналне, наципналне и еврппске циљеве пдрживпг развпја укљушујући и међунарпдне
прпјекте;
9) разнпврснпст примарних извпра за прпизвпдоу електришне енергије;
10) ппдатке п инвестицијама у капацитете за прпизвпдоу електришне енергије.
Ппдатке из става 2. ташка 10) пвпг шлана Министарствп дпставља Агенцији.
Извещтај п сигурнпсти снабдеваоа прирпдним гаспм садржи:
1) прпцену сигурнпсти рада трансппртнпг и дистрибутивнпг система;
2) ппдатке п капацитетима складищта прирпднпг гаса;
3) ппдатке п планиранпј пптрпщои и прпизвпдои прирпднпг гаса, кап и нашин пбезбеђиваоа
недпстајућих кплишина за наредни петпгпдищои перипд;
4) ппдатке п планиранпј изградои енергетских пбјеката за пбезбеђеое сигурнпсти
снабдеваоа;
5) ппдатке кпји се пднпсе на квалитет и нивп пдржаваоа енергетских пбјеката;
6) предмет угпвпра п дугпрпшнпм снабдеваоу гаспм, а ппсебнп препстали перипд оихпвпг
важеоа, кап и степен ликвиднпсти тржищта гаса;
7) ппдатке п мерама за ппкриваое врщне пптрпщое, кап и мере кпје се предузимају у
слушају да један или вище снабдеваша не пбезбеде дпвпљне кплишине прирпднпг гаса;
8) утицај мера из шлана 315. ст. 2. и 3. пвпг закпна на сигурнпст снабдеваоа;
9) мере ппдстицаја за нпве инвестиције у истраживаое, прпизвпдоу, трансппрт и
складищтеое прирпднпг гаса, укљушујући и пдредбе шлана 288. пвпг закпна.
Јавна услуга
Члан 12.
Енергетскпм субјекту кпји ппседује лиценцу за пбављаое енергетске делатнпсти, мпже се
увести пбавеза пружаоа јавне услуге кпја ће пбезбедити сигурнпст снабдеваоа, редпвнпст,
квалитет и цену снабдеваоа, защтиту живптне средине, укљушујући енергетску ефикаснпст,
упптребу енергије из пбнпвљивих извпра и защтиту климе.

Обавезе пружаоа јавне услуге мпрају бити јаснп дефинисане, транспарентне,
недискриминатпрне, прпверљиве, временски пгранишене, мпрају гарантпвати равнпправнпст
енергетских субјеката у пружаоу јавних услуга и не мпгу утицати на птвараое тржищта.
Енергетски биланс
Члан 13.
Енергетским биланспм утврђују се гпдищое пптребе за енергијпм, пднпснп енергентима
исказаним на месешнпм нивпу кпје је неппхпднп пбезбедити ради ппузданпг, сигурнпг и
квалитетнпг снабдеваоа крајоих купаца, уз уважаваое пптреба за раципналнпм пптрпщопм
енергије и енергената, извпри пбезбеђиваоа пптребних кплишина енергије, пднпснп
енергената, кап и пптребан нивп залиха и резервних капацитета енергетских пбјеката за сигурнп
снабдеваое купаца енергијпм и енергентима.
Енергетски биланс дпнпси Влада на предлпг Министарства, најкасније дп краја децембра
текуће гпдине за наредну гпдину.
Енергетски биланс се дпставља надлежнпм пдбпру Нарпдне скупщтине Републике Србије,
накпн изгласаваоа на седници Владе.
Енергетски субјекти, Агенција, министарства надлежна за пдгпварајућу пбласт, надлежни
пргани аутпнпмне ппкрајине и јединице лпкалне сампуправе на захтев Министарства, пднпснп
надлежнпг пргана аутпнпмне ппкрајине, дужни су да дпставе ппдатке за израду Енергетскпг
биланса у рпку пд 30 дана пд дана дпстављаоа захтева.
Ппред енергетских субјеката, пргана, прганизација и других тела из става 3. пвпг шлана,
пбавезу даваоа ппдатака у циљу припреме и праћеоа реализације енергетскпг биланса, имају
и јавна предузећа, привредна друщтва или предузетници и физишка лица кпји се баве
прпизвпдопм и прпдајпм енергије и енергената.
Министарствп прати пствариваое Енергетскпг биланса, врщи анализу оегпвпг пствариваоа у
претхпднпј гпдини и пп пптреби предлаже Влади мере кпјима се пбезбеђује оегпвп
изврщаваое.
Министарствп је у пбавези да усвпјен Енергетски биланс пбјави на свпм сајту најкасније 15
дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике Србије".
Члан 14.
Енергетски биланс из шлана 13. пвпг закпна садржи:
1) биланс електришне енергије;
2) биланс угља;
3) биланс нафте, деривата нафте и бипгприва;
4) биланс прирпднпг гаса;
5) биланс тпплптне енергије;
6) биланс пбнпвљивих извпра енергије.
Министар надлежан за ппслпве енергетике (у даљем тексту: Министар) ближе прпписује
садржину Енергетскпг биланса, врсту ппдатака, рпкпве и нашин дпстављаоа ппдатака и друге
елементе неппхпдне за израду и праћеое пствареоа Енергетскпг биланса.
Планпви развпја
Члан 15.
Аутпнпмна ппкрајина и јединице лпкалне сампуправе дужне су да у свпјим планпвима
развпја планирају пптребе за енергијпм на свпм ппдрушју, кап и услпве и нашин пбезбеђиваоа
неппхпдних енергетских капацитета у складу са Стратегијпм и Прпгрампм.
II I. Е Н Е РГ Е ТС К Е Д Е Л АТ Н ПС ТИ , Л ИЦ Е НЦ Е И Е Н Е Р Г Е ТСК Е Д ПЗВ П Л Е
Енергетске делатнпсти
Члан 16.
Енергетске делатнпсти, у смислу пвпг закпна су:
1) прпизвпдоа електришне енергије;
2) кпмбинпвана прпизвпдоа електришне и тпплптне енергије;

3) пренпс електришне енергије и управљаое пренпсним системпм;
4) дистрибуција електришне енергије и управљаое дистрибутивним системпм;
5) дистрибуција електришне енергије и управљаое затвпреним дистрибутивним системпм;
6) снабдеваое електришнпм енергијпм;
7) снабдеваое на великп електришнпм енергијпм;
8) управљаое прганизпваним тржищтем електришне енергије;
9) трансппрт и управљаое трансппртним системпм за прирпдни гас;
10) складищтеое и управљаое складищтем прирпднпг гаса;
11) дистрибуција и управљаое дистрибутивним системпм за прирпдни гас;
12) снабдеваое прирпдним гаспм;
13) јавнп снабдеваое прирпдним гаспм;
14) прпизвпдоа деривата нафте;
15) трансппрт нафте нафтпвпдима;
16) трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдима;
17) трансппрт нафте, деривата нафте и бипгприва другим пблицима трансппрта;
18) складищтеое нафте, деривата нафте и бипгприва;
19) тргпвина нафтпм, дериватима нафте, бипгпривима и кпмпримпваним прирпдним гаспм;
20) тргпвина гпривима ван станица за снабдеваое превпзних средстава;
21) пуоеое ппсуда за тешни нафтни гас, кпмпримпвани и утешоени прирпдни гас;
22) тргпвина мптпрним и другим гпривима на станицама за снабдеваое превпзних
средстава;
23) тргпвина гпривима за плпвила;
24) прпизвпдоа тпплптне енергије;
25) дистрибуција тпплптне енергије;
26) снабдеваое тпплптнпм енергијпм;
27) прпизвпдоа бипгприва;
28) прпизвпдоа биптешнпсти;
29) намещаваое бипгприва са гпривима нафтнпг ппрекла.
Енергетске делатнпсти из става 1. таш. 1), 2), 6), 7), 8), 12), 14), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 27)
и 29) пвпг шлана пбављају се у складу са тржищним принципима.
Енергетске делатнпсти из става 1. таш. 3), 4), 9), 10), 11), 13), 15), 16), 24), 25) и 26) пвпг шлана
су делатнпсти пд ппщтег интереса у складу са ппсебним закпнпм.
Енергетска делатнпст из става 1. ташка 5) пвпг шлана пбавља се у складу са пдредбама пвпг
закпна.
Услпви за пбављаое енергетских делатнпсти
Члан 17.
Енергетску делатнпст мпже да пбавља јавнп предузеће, привреднп друщтвп, пднпснп другп
правнп лице или предузетник кпји има лиценцу за пбављаое енергетске делатнпсти, акп пвим
закпнпм није другашије прпписанп.
Раздвајаое рачуна
Члан 18.
Енергетски субјект кпји пбавља једну или вище енергетских делатнпсти шије су цене
регулисане или кпји ппред тих енергетских делатнпсти пбавља и друге енергетске, пднпснп
друге делатнпсти кпје се у смислу пвпг закпна не сматрају енергетским делатнпстима, дужан је
да у циљу избегаваоа дискриминације, међуспбнпг субвенципнисаоа и ппремећаја
кпнкуренције у свпјим рашунпвпдственим интерним пбрашунима впди засебне рашуне за сваку
пд регулисаних енергетских делатнпсти, укљушујући снабдеваое електришнпм енергијпм пп
регулисаним ценама и збирнп за друге делатнпсти кпје се у смислу пвпг закпна не сматрају
енергетским делатнпстима и да сашини гпдищои биланс стаоа и биланс успеха за сваку
делатнпст ппјединашнп, у складу са пвим закпнпм, кап и закпнпм кпјим се уређује пплпжај
привредних друщтава и закпнпм кпјим се уређује рашунпвпдствп и ревизија. Прихпд пд
власнищтва над трансппртним или дистрибутивним системпм мпра бити специфициран у
рашунима.
Енергетски субјект из става 1. пвпг шлана кпји има пбавезу ревизије гпдищоих финансијских
извещтаја у складу са закпнпм, дужан је да пбезбеди ревизију гпдищоих финансијских

извещтаја кпја треба да пптврди ппщтпваое нашела избегаваоа дискриминације и међуспбнпг
субвенципнисаоа. Гпдищои финансијски извещтаји и извещтаји ревизпра мпрају се пбјавити на
интернет страници енергетскпг субјекта.
Енергетски субјект из става 1. пвпг шлана, дужан је да у свпм ппщтем акту п рашунпвпдству и
рашунпвпдственим пплитикама утврди правила за расппређиваое заједнишких билансних
ппзиција кпје ће примеоивати при изради рашунпвпдствених интерних пбрашуна пп
делатнпстима.
Оператпри система дужни су да пбезбеде тајнпст кпмерцијалнп псетљивих и ппслпвних
ппдатака енергетских субјеката и купаца енергије и енергената, кап и тајнпст кпмерцијалнп
псетљивих ппдатака и инфпрмација п свпјим активнпстима, у складу са пвим закпнпм и другим
прпписима.
Лиценца
Члан 19.
Лиценца се издаје на захтев дпмаћeг правнпг лица, пднпснп предузетника, кап и на захтев
странпг правнпг лица самп за пбављаое енергетске делатнпсти снабдеваоа на великп
електришнпм енергијпм, у складу са пвим закпнпм.
Лиценца се издаје рещеоем у рпку пд 30 дана пд дана ппднпщеоа захтева за издаваое
лиценце, акп су испуоени услпви утврђени пвим закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву пвпг
закпна.
Лиценца садржи нарпшитп: назив енергетскпг субјекта, енергетску делатнпст, списак
енергетских пбјеката кпји се кпристе за пбављаое делатнпсти, технишке карактеристике тих
пбјеката, ппдатке п лпкацији, пднпснп ппдрушју на кпме ће се енергетска делатнпст пбављати,
перипд на кпји се издаје лиценца и пбавезе пп питаоу непрекиднпг пбављаоа делатнпсти,
транспарентнпсти и извещтаваоа.
Рещеое кпјим се пдбија захтев за издаваое лиценце мпра бити детаљнп пбразлпженп и
заснпванп на пбјективним и недискриминатпрним критеријумима и дпстављенп ппднпсипцу
захтева.
Прптив рещеоа из става 2. пвпг шлана мпже се изјавити жалба Министарству у рпку пд 15
дана пд дана пријема рещеоа, акп пвим закпнпм није другашије уређенп.
Рещеое Министарства је кпнашнп и прптив оега се мпже ппкренути управни сппр.
Члан 20.
Лиценца се издаје за сваку енергетску делатнпст ппсебнп.
Лиценца се издаје на десет гпдина, а за прпизвпдоу електришне енергије, кпмбинпвану
прпизвпдоу електришне и тпплптне енергије и прпизвпдоу тпплптне енергије на 30 гпдина.
Рпк важеоа лиценце мпже се прпдужити на захтев енергетскпг субјекта.
Захтев из става 3. пвпг шлана ппднпси се Агенцији најкасније 30 дана пре истека рпка на кпји
је издата лиценца.
Агенција ће прпдужити рпк на кпји је лиценца издата у рпку пд 30 дана акп су испуоени
услпви за издаваое лиценце кпји су утврђени пвим закпнпм.
Члан 21.
Лиценца није пптребна за пбављаое следећих енергетских делатнпсти:
1) прпизвпдое електришне енергије у пбјектима укупне пдпбрене снаге дп 1 МW, псим акп
исти енергетски субјект прпизвпдоу електришне енергије врщи у два или вище енергетских
пбјеката шија укупна пдпбрена снага прелази снагу пд 1 MW, без пбзира да ли су ппвезани на
систем прекп једнпг или вище прикљушака;
2) прпизвпдое електришне енергије искљушивп за сппствене пптребе;
3) трансппрта нафте нафтпвпдима искљушивп за сппствене пптребе;
4) трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдима за сппствене пптребе;
5) трансппрта нафте, деривата нафте и бипгприва другим пблицима трансппрта;
6) складищтеоа нафте, деривата нафте и бипгприва за сппствене пптребе;
7) прпизвпдоа тпплптне енергије у пбјектима снаге дп 1 MW и прпизвпдоа тпплптне
енергије искљушивп за сппствене пптребе;
8) кпмбинпвана прпизвпдоа електришне и тпплптне енергије у термпелектранама тппланама дп 1 МW укупне пдпбрене електришне снаге прикљушка и 1 МW укупне тпплптне

снаге, кап и кпмбинпване прпизвпдое електришне и тпплптне енергије искљушивп за сппствене
пптребе;
9) тргпвина на малп тешним нафтним гаспм у бпцама пуоеоа маоег пд 12 kg;
10) у пквиру енергетске делатнпсти тргпвине нафтпм, дериватима нафте, бипгпривима и
кпмпримпваним прирпдним гаспм за тргпвину прппанпм виспкпг степена шистпће (≥ 99,5%), са
дпзвпљеним садржајем C3 и C4 засићених угљпвпдпника дп 2% и температурпм кљушаоа - 42,1
°C, кпји се кпристи кап расхладнп средствп.
Лиценца није пптребна Министарству и пргану надлежнпм за рпбне резерве за пбављаое
енергетских делатнпсти из шлана 16. таш. 18) и 19) пвпг закпна, а кпје се пбављају у складу са
пвим закпнпм и закпнпм кпјим се уређују рпбне резерве.
Члан 22.
Лиценца се издаје акп:
1) је ппднпсилац захтева пснпван или регистрпван, за пбављаое енергетске делатнпсти за
кпју се издаје лиценца;
2) је за енергетски пбјекат издата упптребна дпзвпла, псим за пбјекте за кпје прпписпм кпјим
се уређује изградоа пбјеката није предвиђенп издаваое упптребне дпзвпле;
3) енергетски пбјекти и пстали уређаји, инсталације или ппстрпјеоа неппхпдни за пбављаое
енергетске делатнпсти испуоавају услпве и захтеве утврђене технишким прпписима, прпписима
п енергетскпј ефикаснпсти, прпписима п защтити пд ппжара и експлпзија, кап и прпписима п
защтити живптне средине;
4) ппднпсилац захтева испуоава прпписане услпве у ппгледу струшнпг кадра за пбављаое
ппслпва технишкпг рукпвпђеоа, рукпваоа и пдржаваоа енергетских пбјеката, пднпснп услпве у
ппгледу брпја и струшне псппспбљенпсти заппслених лица за пбављаое ппслпва на пдржаваоу
енергетских пбјеката, кап и ппслпва рукпвапца у тим пбјектима;
5) ппднпсилац захтева испуоава финансијске услпве за пбављаое енергетске делатнпсти;
6) директпр, пднпснп шланпви пргана управљаоа нису били правнпснажнп псуђени за
кривишна дела у вези са пбављаоем привредне делатнпсти;
7) ппднпсипцу захтева није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти или акп су
престале правне ппследице изрешене мере;
8) ппднпсилац захтева ппседује дпказ п правнпм пснпву за кприщћеое енергетскпг пбјекта у
кпјем се пбавља енергетска делатнпст;
9) над ппднпсипцем захтева није ппкренут ппступак стешаја или ликвидације.
Ппред услпва из става 1. пвпг шлана ппднпсилац захтева за пбављаое делатнпсти пд ппщтег
интереса мпра бити пснпван за пбављаое те делатнпсти или ту делатнпст пбавља кап ппверену
у складу са ппсебним закпнпм.
Ппред услпва из става 1. пвпг шлана, за делатнпсти за кпје су прпписани ппсебни технишки
услпви кпји се пднпсе на прпмет рпбе и услуга ппднпсилац захтева мпра да испуни и услпве у
складу са тим прпписима.
Странпм правнпм лицу из шлана 19. став 1. пвпг закпна лиценца за пбављаое делатнпсти
снабдеваоа на великп електришнпм енергијпм издаје се акп испуни услпве из става 1. таш. 5), 7)
и 9) пвпг шлана и друге услпве прпписане актпм из шлана 27. став 7. пвпг закпна.
Уз захтев за издаваое лиценце ппднпсилац захтева прилаже дпказе п испуоенпсти услпва из
пвпг шлана и акта из шлана 27. став 7. пвпг закпна.
Дпказ п испуоенпсти услпва из става 1. таш. 3) и 4) и става 3. пвпг шлана је извещтај
надлежнпг инспектпра или други дпкумент прпписан актпм Министра из шлана 27. став 7. пвпг
закпна.
Члан 23.
Лиценца је непренпсива.
Лиценца за пбављаое енергетске делатнпсти се прибавља и у слушају када се на енергетскпм
пбјекту за кпји је издата лиценца, прпмени правни пснпв кприщћеоа енергетскпг пбјекта пп
пснпву статусне прпмене или у правнпм прпмету пп другпм пснпву.
Енергетски субјект - ималац лиценце из става 2. пвпг шлана је дужан да у слушају статусне
прпмене из става 2. пвпг шлана, истпвременп са пбјављиваоем нацрта угпвпра, пднпснп пдлуке
п статуснпј прпмени у складу са прпписима кпјима се уређује правни пплпжај привредних
друщтава, п заппшиоаоу статусне прпмене пбавести Агенцију, а у слушају прпмене правнпг
пснпва кприщћеоа пбјекта пп другпм пснпву, пре закљушеоа правнпг ппсла кпјим се меоа
правни пснпв кприщћеоа енергетскпг пбјекта.

Енергетски субјект кпји пп изврщенпј статуснпј прпмени, пднпснп пп прпмени правнпг пснпва
кприщћеоа енергетскпг пбјекта настави да пбавља енергетску делатнпст на тпм пбјекту, дужан
је да ппднесе захтев за издаваое, пднпснп измену лиценце у рпку пд 15 дана пд дана
регистрације статусне прпмене, пднпснп пд закљушеоа правнпг ппсла кпјим се меоа правни
пснпв кприщћеоа енергетскпг пбјекта, а енергетски субјект кпји престаје да пбавља енергетску
делатнпст, у истпм рпку, захтев за укидаое, пднпснп измену лиценце.
Енергетски субјект из става 4. пвпг шлана мпра да испуни све услпве из шлана 22. став 1. пвпг
закпна псим услпва из шлана 22. став 1. таш. 2) и 3) пвпг закпна.
У слушају испуоенпсти услпва из става 5. пвпг шлана Агенција ће издати лиценцу са рпкпм
важеоа лиценце кпји се пдређује према истеку важеоа лиценце енергетскпм субјекту кпји
престаје да пбавља енергетску делатнпст на енергетскпм пбјекту.
У слушају да енергетски субјект има вище лиценци, Агенција ће издати лиценцу са рпкпм
важеоа лиценце кпји се пдређује према истеку важеоа лиценце кпја би најраније престала.
У слушају статусне прпмене из ст. 2. дп 4. пвпг шлана, енергетски субјект кпји наставља да
пбавља делатнпст на енергетскпм пбјекту, мпже да привременп настави да пбавља енергетску
делатнпст дп прибављаоа лиценце, а најдуже у перипду пд 60 дана пд дана регистрације
статусне прпмене.
У слушају статусне прпмене, енергетски субјект кпји наставља да пбавља енергетску
делатнпст шија је цена регулисана у складу са пвим закпнпм, дп дпнпщеоа пдлуке п цени,
примеоује регулисану цену енергетскпг субјекта кпји је пбављап ту енергетску делатнпст дп
дана регистрације статусне прпмене, а најдуже 90 дана пд дана прибављаоа лиценце.
Члан 24.
Струшна псппспбљенпст из шлана 22. став 1. ташка 4) пвпг закпна, прпверава се пплагаоем
струшнпг испита.
Струшни испит се пплаже пред кпмисијпм кпју пбразује Министар, пднпснп рукпвпдилац
ппкрајинскпг пргана управе надлежнпг за ппслпве енергетике за лица кпја су заппслена кпд
енергетскпг субјекта кпји има седищте на теритприји аутпнпмне ппкрајине.
Министарствп прпписује ближе услпве, прпграм и нашин пплагаоа струшнпг испита из става 2.
пвпг шлана, кап и услпве у ппгледу струшнпг кадра из шлана 22. став 1. ташка 4) пвпг закпна.
Члан 25.
Лиценца се привременп пдузима енергетскпм субјекту акп:
1) престане да испуоава један или вище услпва из шлана 22. пвпг закпна;
2) енергетске пбјекте не пдржава у исправнпм и безбеднпм стаоу и у складу са технишким
прпписима кпјима се уређују услпви кприщћеоа система;
3) не изврщава пбавезе утврђене рещеоем п издаваоу лиценце;
4) регулисане цене енергије, енергената, пднпснп услуга не пдређује у складу са
метпдплпгијама, правилима п раду тржищта електришне енергије и правилима п раду система
за трансппрт прирпднпг гаса и правилима п раду система за трансппрт нафте нафтпвпдима и
деривата нафте прпдуктпвпдима;
5) не впди засебне рашуне у складу са шланпм 18. пвпг закпна;
6) се не придржава и других прпписаних услпва за пбављаое енергетске делатнпсти
утврђених пвим закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву пвпг закпна.
О привременпм пдузимаоу лиценце из става 1. пвпг шлана Агенција дпнпси рещеое и
пдређује рпк за птклаоаое недпстатака збпг кпјих се привременп пдузима лиценца, кпји не
мпже да буде краћи пд 30 дана нити дужи пд 90 дана.
Рещеое п привременпм пдузимаоу лиценце збпг неиспуоаваоа услпва из шлана 22. став 1.
таш. 3) и 4) и шлана 22. став 3. пвпг закпна Агенција дпнпси на предлпг надлежнпг инспектпра.
Акп је енергетски субјект у рпку утврђенпм рещеоем из става 2. пвпг шлана птклпнип
недпстатке збпг кпјих је лиценца привременп пдузета, рещеое п привременпм пдузимаоу
лиценце се укида, а акп их није птклпнип Агенција дпнпси рещеое кпјим се лиценца трајнп
пдузима.
Ппднпсипцу захтева кпме је пдузета лиценца мпже се ппнпвп издати лиценца за пбављаое
исте енергетске делатнпсти пп истеку рпка пд три гпдине пд дана пдузимаоа, акп испуоава
услпве из пвпг закпна и прпписа дпнетих на пснпву пвпг закпна.
Лиценца за пбављаое енергетске делатнпсти на енергетскпм пбјекту на кпме је претхпднп
делатнпст пбављап енергетски субјект кпјем је трајнп пдузета лиценца не мпже се издати

енергетскпм субјекту шији је власник или пдгпвпрнп лице ималп власнишки удеп или билп
заппсленп у енергетскпм субјекту кпме је трајнп пдузета лиценца.
Одредбе става 6. пвпг шлана схпднп се примеоују и на брашнe другпвe, децу или српднике у
правпј линији независнп пд степена српдства или ппбпшне српднике закљушнп са другим
степенпм српдства власника, пднпснп пдгпвпрнпг лица или лица кпје је заппсленп или је билп
заппсленп у енергетскпм субјекту кпме је трајнп пдузета лиценца.
Прптив рещеоа из ст. 2. и 4. пвпг шлана мпже се изјавити жалба Министру у рпку пд псам
дана пд дана дпстављаоа рещеоа.
Члан 26.
Акп би престанак рада енергетскпг субјекта кпме је привременп пдузета лиценца мпгап да
угрпзи редпвнп и сигурнп снабдеваое енергијпм, живпте и здравље људи или да прпузрпкује
тещке ппремећаје у привреди, Агенција мпже, пп прибављенпм мищљеоу Министарства и
надлежне инспекције рещеоем п привременпм пдузимаоу лиценце из шлана 25. став 2. пвпг
закпна пдпбрити енергетскпм субјекту да настави пбављаое енергетске делатнпсти дп
пбезбеђеоа услпва за птклаоаое щтетних ппследица престанкпм рада енергетскпг субјекта,
али не дуже пд рпка утврђенпг рещеоем п привременпм пдузимаоу лиценце.
Акп би престанак пбављаоа енергетске делатнпсти пд ппщтег интереса пд стране
енергетскпг субјекта кпме је трајнп пдузета лиценца мпгап да угрпзи редпвнп и сигурнп
снабдеваое енергијпм, живпт и здравље људи или да прпузрпкује тещке ппремећаје у
привреди, Влада ће, на предлпг Министарства, ппсебним актпм пдредити други енергетски
субјект кпји има лиценцу за пбављаое исте енергетске делатнпсти да пбавља енергетску
делатнпст на ппдрушју на кпме је енергетску делатнпст пбављап енергетски субјект кпме је
трајнп пдузета лиценца.
У слушају из става 2. пвпг шлана, актпм Владе утврђују се права и пбавезе енергетскпг субјекта
кпји је пдређен за пбављаое енергетске делатнпсти пд ппщтег интереса на пдређенпм
ппдрушју, време у кпјем ће пбављати делатнпст, кап и права и пбавезе власника енергетскпг
пбјекта кпјем је пдузета лиценца или на шијем пбјекту је енергетску делатнпст пбављап
енергетски субјект кпјем је пдузета лиценца, акп ппстпји пптреба за кприщћеоем оегпвпг
енергетскпг пбјекта у пбављаоу енергетске делатнпсти пд стране субјекта кпји је пдређен актпм
Владе.
Угпвпрпм п ппвераваоу пбављаоа енергетске делатнпсти пд ппщтег интереса уређује се и
пбавеза енергетскпг субјекта да у слушају трајнпг пдузимаоа лиценце дпзвпли кприщћеое
енергетскпг пбјекта са свпм неппхпднпм дпкументацијпм енергетскпм субјекту кпји је пдређен
актпм Владе, кап и нашин, висина и рпкпви плаћаоа привремене накнаде за кприщћеое
енергетских пбјеката.
У слушају да енергетски субјект из става 4. пвпг шлана енергетски пбјекат кпристи кап закупац
пбавезан елемент угпвпра п закупу је сагласнпст власника енергетскпг пбјекта за кприщћеое
енергетскпг пбјекта у складу са ставпм 4. пвпг шлана.
Члан 27.
Енергетски субјект кпме је издата лиценца за пбављаое енергетске делатнпсти мпже за
време важеоа лиценце ппднети захтев за оенп укидаое.
Енергетски субјект кпме је издата лиценца за пбављаое енергетске делатнпсти дужан је да
ппднесе захтев за измену рещеоа кпјим је издата лиценца, у слушају прпмена у вези са
енергетским пбјектима кпји се кпристе за пбављаое енергетске делатнпсти, кап и прпмена
технишких и других прпписа.
О захтеву из ст. 1. и 2. пвпг шлана Агенција дпнпси рещеое у рпку пд 30 дана пд дана
ппднпщеоа захтева.
Прптив рещеоа из става 3. пвпг шлана мпже се изјавити жалба Министру у рпку пд 15 дана пд
дана пријема рещеоа.
Рещеое Министарства је кпнашнп и прптив оега се мпже ппкренути управни сппр.
Лиценца престаје да важи пп сили закпна у слушају престанка правнпг лица, пднпснп
предузетника.
Министарствп ближе прпписује услпве за издаваое, измену и пдузимаое лиценце, садржину
захтева за издаваое лиценце, садржину захтева за издаваое извещтаја надлежнпг инспектпра
из шлана 22. став 1. таш. 3) и 4) пвпг закпна и дпказе кпји се прилажу уз захтев за издаваое
извещтаја, кап и нашин впђеоа регистра издатих и пдузетих лиценци.

Сагласнпст за складиштеое и снабдеваое за сппствене пптребе
Члан 28.
За складищтеоe нафте, деривата нафте и бипгприва за сппствене пптребе укупнпг капацитета
прекп пет тпна и за снабдеваое сппствених превпзних средстава на сппственим станицама за
снабдеваое превпзних средстава, за кпје се не издаје лиценца, прибавља се сагласнпст кпју
Министарствп издаје рещеоем у рпку пд 30 дана пд дана ппднпщеоа захтева (у даљем тексту:
Сагласнпст за складищтеое и снабдеваое за сппствене пптребе).
Сагласнпст за складищтеое и снабдеваое за сппствене пптребе се издаје ппд услпвпм да
пбјекти за складищтеое и сппствене станице за снабдеваое испуоавају услпве и захтеве
утврђене технишким прпписима, прпписима п енергетскпј ефикаснпсти, прпписима п защтити пд
ппжара и експлпзија, кап и прпписима п защтити живптне средине.
Дпказ п испуоенпсти услпва из става 2. пвпг шлана прилаже се уз захтев за издаваое
Сагласнпсти за складищтеое и снабдеваое за сппствене пптребе.
Дпказ п испуоенпсти услпва из става 2. пвпг шлана је извещтај надлежнпг инспектпра.
Сагласнпст за складищтеое и снабдеваое за сппствене пптребе се издаје са рпкпм важеоа
пд десет гпдина.
Прптив рещеоа из става 1. пвпг шлана мпже се изјавити жалба Влади у рпку пд 15 дана пд
дана пријема рещеоа.
Рещеое Владе је кпнашнп и прптив оега се мпже ппкренути управни сппр.
Министарствп ближе прпписује услпве за издаваое, измену и пдузимаое Сагласнпсти за
складищтеое и снабдеваое за сппствене пптребе, садржину захтева и дпкумента кпја се
прилажу уз захтев за издаваое.
Члан 29.
Сагласнпст за складищтеое и снабдеваое за сппствене пптребе привременп се пдузима акп
ималац пве сагласнпсти не пдржава у исправнпм и безбеднпм стаоу пбјекте за складищтеое и
сппствене станице за снабдеваое сппствених превпзних средстава у складу са технишким
прпписима и акп се не придржава других прпписаних услпва.
О привременпм пдузимаоу Сагласнпсти за складищтеое и снабдеваое за сппствене пптребе
Министарствп дпнпси рещеое и пдређује рпк за птклаоаое недпстатка збпг кпјих се
привременп пдузима Сагласнпст за складищтеое и снабдеваое за сппствене пптребе кпји не
мпже бити краћи пд 30 дана нити дужи пд 90 дана.
Рещеое п привременпм пдузимаоу Сагласнпсти за складищтеое и снабдеваое за сппствене
пптребе збпг неиспуоаваоа услпва из шлана 28. став 2. пвпг закпна Министарствп дпнпси на
предлпг надлежнпг инспектпра.
Акп је лице из става 1. пвпг шлана у рпку утврђенпм рещеоем из става 2. пвпг шлана
птклпнилп недпстатке збпг кпјих је Сагласнпст за складищтеое и снабдеваое за сппствене
пптребе привременп пдузета, рещеое п привременпм пдузимаоу Сагласнпсти за складищтеое
и снабдеваое за сппствене пптребе се укида, а акп их није птклпнип, Министарствп дпнпси
рещеое кпјим се Сагласнпст за складищтеое и снабдеваое за сппствене пптребе трајнп
пдузима.
Прптив рещеоа из става 2. пвпг шлана мпже се изјавити жалба Влади у рпку пд 15 дана пд
дана дпстављаоа рещеоа.
Енергетска дпзвпла
Члан 30.
Енергетски пбјекти се граде у складу са закпнпм кпјим се уређују услпви и нашин уређеоа
прпстпра, уређиваое и кприщћеое грађевинскпг земљищта и изградоа пбјеката, технишким и
другим прпписима, а пп претхпднп прибављенпј енергетскпј дпзвпли кпја се издаје у складу са
пвим закпнпм.
Енергетска дпзвпла се ппднпси уз захтев за издаваое грађевинске дпзвпле.
Енергетска дпзвпла се прибавља за изградоу следећих пбјеката:
1) пбјеката за прпизвпдоу електришне енергије снаге 1 МW и вище;
2) пбјеката за прпизвпдоу електришне енергије снаге дп 1 MW кпји кап примарни енергетски
ресурс кпристе впду;
3) пбјеката за кпмбинпвану прпизвпдоу електришне и тпплптне енергије у термпелектранама
- тппланама електришне снаге 1 МW и вище и укупне тпплптне снаге 1 МW и вище;

4) директних далекпвпда;
5) пбјеката за прпизвпдоу деривата нафте;
6) нафтпвпда и прпдуктпвпда, пбјеката за складищтеое нафте, деривата нафте, бипгприва,
кпмпримпванпг прирпднпг гаса и утешоенпг прирпднпг гаса укупнпг резервпарскпг прпстпра
већег пд 10 m³;
7) пбјеката за трансппрт прирпднпг гаса, пбјеката за дистрибуцију прирпднпг гаса и пбјеката
за складищтеое прирпднпг гаса;
8) директних гаспвпда;
9) пбјеката за прпизвпдоу тпплптне енергије снаге 1 МW и вище;
10) пбјеката за прпизвпдоу бипгприва капацитета прекп 10 t гпдищое.
Енергетска дпзвпла није пптребна за изградоу енергетских пбјеката кпји се граде у складу са
закпнпм кпјим се уређује јавнп-приватнп партнерствп и кпнцесије.
Члан 31.
Ппступак за издаваое енергетске дпзвпле, ппкреће се захтевпм за издаваое енергетске
дпзвпле, кпји мпгу ппднети дпмаћа и страна правна или физишка лица или предузетници псим
акп пвим закпнпм није другашије прпписанп.
Енергетска дпзвпла издаје се ппд истим услпвима дпмаћим и страним правним или
физишким лицима или предузетницима, на нашин и пп ппступку утврђеним пвим закпнпм и
другим закпнима и уз пунп ппщтпваое принципа недискриминације и применпм критеријума
кпји мпрају бити пбјективни и јавни.
Члан 32.
Енергетску дпзвплу издаје Министарствп.
Ппверава се јединици лпкалне сампуправе издаваое енергетских дпзвпла из шлана 30. став
3. таш. 9) и 10) пвпг закпна кпји се граде на оенпм ппдрушју.
Члан 33.
За издаваое енергетске дпзвпле мпрају се испунити услпви кпји се пднпсе на:
1) ппуздан и сигуран рад енергетскпг система;
2) услпве за пдређиваое лпкације и кприщћеоа земљищта;
3) мпгућнпст прикљушеоа пбјекта на систем;
4) енергетску ефикаснпст;
5) услпве кприщћеоа примарних извпра енергије;
6) защтиту на раду и безбеднпст људи и импвине;
7) защтиту живптне средине;
8) екпнпмскп-финансијску сппспбнпст ппднпсипца захтева да реализује изградоу енергетскпг
пбјекта;
9) дппринпс капацитета за прпизвпдоу електришне енергије у пствариваоу укупнпг удела
енергије из пбнпвљивих извпра енергије у брутп финалнпј пптрпщои енергије у складу са
Наципналним акципним планпм;
10) дппринпс капацитета за прпизвпдоу електришне енергије смаоеоу емисија;
11) дппринпс капацитета за трансппрт или складищтеое прирпднпг гаса ппвећаоу
сигурнпсти снабдеваоа.
Дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа земљищта на кпме се планира изградоа
енергетскпг пбјекта није услпв за издаваое енергетске дпзвпле.
Члан 34.
Захтев за издаваое енергетске дпзвпле садржи нарпшитп ппдатке п:
1) ппднпсипцу захтева;
2) енергетскпм пбјекту;
3) вреднпсти инвестиције;
4) нашину пбезбеђеоа финансијских средстава;
5) предвиђенпм експлпатаципнпм веку пбјекта, кап и нашину санације лпкације пп заврщетку
експлпатаципнпг века пбјекта;
6) усклађенпсти са пдгпварајућим планским дпкументима у складу са закпнпм кпјим се
уређују услпви и нашин уређеоа прпстпра, уређиваое и кприщћеое грађевинскпг земљищта и
изградоа пбјеката;
7) рпку заврщетка градое енергетскпг пбјекта.

Уз захтев из става 1. пвпг шлана, у слушају када се изградоа енергетскпг пбјекта планира на
експлпатаципнпм ппљу, пптребнп је дпставити и сагласнпст министарства надлежнпг за ппслпве
геплпгије и рударства.
Министар ближе прпписује услпве за издаваое енергетске дпзвпле, садржај захтева за
издаваое енергетске дпзвпле у зависнпсти пд врсте и намене енергетскпг пбјекта, нашин
издаваоа енергетске дпзвпле и садржај регистра издатих енергетских дпзвпла и регистра
енергетских дпзвпла кпје су престале да важе.
Члан 35.
Енергетска дпзвпла се издаје рещеоем у рпку пд 30 дана пд дана ппднпщеоа захтева, акп су
испуоени услпви утврђени пвим закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву пвпг закпна.
У слушају да се пдбије захтев за издаваое енергетске дпзвпле рещеое мпра садржати
детаљнп пбразлпжеое кпје је заснпванп на пбјективним и недискриминатпрним
критеријумима и дпстављенп ппднпсипцу захтева.
Прптив рещеоа из става 1. пвпг шлана мпже се изјавити жалба Влади, у рпку пд 15 дана пд
дана пријема рещеоа, пднпснп Министарству у слушајевима из шлана 32. став 2. пвпг закпна.
Рещеое Владе, пднпснп Министарства је кпнашнп и прптив оега се мпже ппкренути управни
сппр.
Енергетска дпзвпла се издаје са рпкпм важеоа три гпдине пд дана оене правнпснажнпсти.
Енергетска дпзвпла није пренпсива.
На захтев имапца енергетске дпзвпле, Министарствп, пднпснп јединица лпкалне сампуправе,
мпже прпдужити рпк важеоа енергетске дпзвпле најдуже за јпщ једну гпдину.
Захтев за прпдужеое ппднпси се најкасније 30 дана пре истека рпка важеоа енергетске
дпзвпле.
Рпк важеоа енергетске дпзвпле ће се прпдужити акп су испуоени услпви за издаваое
енергетске дпзвпле утврђени пвим закпнпм кап и следећи услпви:
1) да је ппднпсилац захтева дпставип дпказ п прибављенпј дпкументацији пптребнпј за
изградоу енергетскпг пбјекта, пднпснп да је ппкренуп пдгпварајући ппступак пред надлежним
прганима за прибављаое дпкументације;
2) да је ппднпсилац захтева дпставип дпказ да је предузеп све мере пред надлежним
прганима у складу са закпнпм у циљу прибављаоа дпкументације.
Нпви ппступак за издаваое енергетске дпзвпле мпже се ппкренути самп укпликп се
претхпднп искпристи мпгућнпст прпдужеоа рпка важеоа издате енергетске дпзвпле сагласнп
ставу 7. пвпг шлана.
Енергетски субјект кпме је издата енергетска дпзвпла мпже за време важеоа енергетске
дпзвпле ппднети захтев за оенп укидаое.
Директни далекпвпд и директни гаспвпд
Члан 36.
Прпизвпђаш електришне енергије, пднпснп прирпднпг гаса и снабдеваш имају правп да
снабдевају крајое купце, кап и свпје прпстприје и прпстприје зависнпг привреднпг друщтва
путем директнпг далекпвпда, пднпснп гаспвпда.
Крајои купци кпји планирају да закљуше угпвпр п снабдеваоу, а не мпгу да дпбију приступ
мрежи, имају правп да им се електришна енергија, пднпснп прирпдни гас исппрушује прекп
директнпг далекпвпда, пднпснп гаспвпда пд стране прпизвпђаша електришне енергије, пднпснп
прирпднпг гаса и снабдеваша.
Мпгућнпст снабдеваоа електришнпм енергијпм, пднпснп прирпдним гаспм путем директнпг
далекпвпда, пднпснп гаспвпда не утише на мпгућнпст угпвараоа куппвине електришне енергије,
пднпснп прирпднпг гаса на тржищту, пднпснп на правп купца на слпбпдан избпр снабдеваша, у
складу са пвим закпнпм.
Енергетска дпзвпла за изградоу директних далекпвпда и директних гаспвпда из шлана 30.
став 3. таш. 4) и 8) пвпг закпна, мпже се издати у слушају пдбијаоа приступа систему или
птппшиоаоа рещаваоа сппра ппвпдпм приступа систему.
Издаваое енергетске дпзвпле за изградоу директнпг далекпвпда, пднпснп гаспвпда мпже се
пдбити, уз детаљнп пбразлпжеое, акп би изградоа тпг далекпвпда, пднпснп гаспвпда угрпзила
пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса, пднпснп пбавезу пружаоа јавне услуге, укљушујући и
защтиту купаца.

Јавни тендер
Члан 37.
У слушају да се путем издаваоа енергетских дпзвпла не мпгу пбезбедити нпви прпизвпдни
капацитети или када предузете мере енергетске ефикаснпсти, нису дпвпљне за пбезбеђиваое
сигурнпг и редпвнпг снабдеваоа електришнпм енергијпм, изградоа пбјеката за прпизвпдоу
електришне енергије мпже се пдпбрити пп спрпведенпм ппступку јавнпг тендера.
Влада, на предлпг Министарства дпнпси пдлуку п расписиваоу јавнпг тендера у складу са
закпнпм.
Одлука из става 2. пвпг шлана садржи нарпшитп:
1) лпкацију на кпјпј ће се градити пбјекат;
2) врсту примарне енергије;
3) нашин прпизвпдое и услпве преузимаоа електришне енергије;
4) услпве кпји се пднпсе на защтиту живптне средине;
5) услпве кпји се пднпсе на защтиту сппменика културе акп исти ппстпје на лпкацији на кпјпј
ће се градити пбјекат;
6) услпве кпји се пднпсе на енергетску ефикаснпст;
7) мере ппдстицаја за ппједине врсте примарне енергије и инсталисане снаге прпизвпднпг
капацитета;
8) услпве кпји се пднпсе на престанак рада пбјекта;
9) рпк за ппднпщеое ппнуде.
Прикупљаое ппнуда пп јавнпм тендеру, пцеоиваое и рангираое ппнуда врщи
Министарствп и Влади дпставља извещтај са предлпгпм најппвпљније ппнуде.
Ппступак јавнпг тендера, услпви за ушещће на тендеру и критеријуми за избпр ппнуде мпрају
бити транспарентни и недискриминатпрни.
Одлука п расписиваоу јавнпг тендера пбјављује се у "Службенпм гласнику Републике
Србије", а детаље у вези са тендерскпм прпцедурпм Министарствп јавнп пбјављује укљушујући и
пбјављиваое у складу са пбавезама Републике Србије преузетим пптврђеним међунарпдним
сппразумима, најмаое щест месеци пре датума затвараоа тендера.
IV . АГ Е НЦ И Ј А З А Е Н Е РГ Е ТИК У Р Е П У БЛ ИК Е С РБ И Ј Е
Пплпжај
Члан 38.
Агенција је јединп регулатпрнп телп за пбласт енергетике пснпванп у циљу унапређиваоа и
усмераваоа развпја тржищта електришне енергије и прирпднпг гаса на принципима
недискриминације и ефикасне кпнкуренције, крпз ствараое стабилнпг регулатпрнпг пквира, кап
и за пбављаое других ппслпва утврђених пвим закпнпм.
Агенција је сампстални правни субјект и независна пд пргана изврщне власти у пбављаоу
свпјих ппслпва, кап и пд других државних пргана и прганизација, правних и физишких лица кпја
се баве енергетским делатнпстима, независнп дпнпси пдлуке, сампсталнп распплаже
финансијским средствима пдпбреним финансијским планпм и пбезбеђује струшне капацитете
неппхпдне за пбављаое закпнпм утврђених ппслпва.
Заппслени и шланпви Савета Агенције мпрају да делују независнп пд билп кпг тржищнпг
интереса, да не примају инструкције пд пргана изврщне власти, кап и пд других државних
пргана и прганизација и лица кпја се баве енергетским делатнпстима.
Независнпст из става 2. пвпг шлана не дпвпди у питаое сарадоу са другим наципналним
телима, спрпвпђеое ппщте пплитике кпју дпнпси Влада пп питаоима кпја нису у вези са
пвлащћеоима и дужнпстима Агенције.
Агенција има свпјствп правнпг лица са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима утврђеним
пвим закпнпм, закпнима и другим прпписима кпјима се уређује ппслпваое привредних
друщтава, кап и Статутпм Агенције (у даљем тексту: Статут).
Агенција ппслује ппд називпм Агенција за енергетику Републике Србије.
Седищте Агенције је у Бепграду.
У циљу ефикаснијег изврщаваоа ппслпва из свпје надлежнпсти Агенција мпже пдлукпм
Савета Aгенције прганизпвати пбављаое ппслпва у местима ван свпг седищта, на нашин и ппд
услпвима утврђеним Статутпм.

Савет Агенције
Члан 39.
Орган Агенције је Савет Агенције (у даљем тексту: Савет) кпји дпнпси све пдлуке п питаоима
из надлежнпсти Агенције већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Савета, псим акп пвим
закпнпм и Статутпм није другашије прпписанп.
Савет има председника и шетири шлана, кпји се бирају из реда истакнутих струшоака из
пбласти енергетике.
Председник Савета заступа и представља Агенцију, рукпвпди радпм Савета, пдлушује п
питаоима из делпкруга рада Агенције утврђеним у шлану 54. пвпг закпна, прганизује рад и
рукпвпди радпм Агенције, предлаже пдлуке и друга акта кпја дпнпси Савет и стара се п
оихпвпм изврщаваоу, има пвлащћеоа директпра у ппслпвима везаним за пствариваое права и
пбавеза заппслених и пбавља друге ппслпве у складу са закпнпм, Статутпм и пвлащћеоем
Савета.
Председник и шланпви Савета за свпј рад и за рад Агенције пдгпварају Нарпднпј скупщтини,
кпјпј најмаое једнпм гпдищое ппднпсе извещтај п раду.
Извещтај п раду садржи ппдатке п раду Агенције у претхпднпј гпдини п оенпм финансијскпм
ппслпваоу и п стаоу у енергетскпм сектпру Републике Србије у пквиру надлежнпсти Агенције.
Извещтај из става 5. пвпг шлана се дпставља Нарпднпј скупщтини најкасније дп 31. маја сваке
гпдине.
Избпр и начин рада Савета
Члан 40.
Председника и шланпве Савета бира Нарпдна скупщтина, пп пснпву јавнпг кпнкурса, кпга
расписује и спрпвпди Кпмисија за спрпвпђеое ппступка за избпр кандидата (у даљем тексту:
Кпмисија) кпју пбразује Влада на предлпг Министарства.
Кпмисија има пет шланпва и шине је два представника надлежнпг пдбпра Нарпдне скупщтине
и три истакнута струшоака са радним искуствпм у пбласти енергетике прекп 15 гпдина.
Члан Кпмисије не мпже бити лице кпје је у раднпм пднпсу у енергетскпм субјекту.
Влада, у рпку пд 30 дана пд дана пријема мищљеоа Кпмисије утврђује предлпг за избпр
председника и шланпве Савета и дпставља га Нарпднпј скупщтини на усвајаое.
Члан 41.
За председника и шланпве Савета мпгу се бирати лица кпја су држављани Републике Србије и
кпја имају виспкп струшнп пбразпваое технишке, правне или екпнпмске струке и најмаое десет
гпдина раднпг искуства у пбласти енергетике.
Председник, шланпви Савета и заппслени у Агенцији пстварују права и пбавезе из раднпг
пднпса у складу са ппщтим прпписима п раду.
Члан 42.
За председника и шлана Савета не мпгу се бирати:
1) ппсланици у Нарпднпј скупщтини, кап ни ппсланици у скупщтини аутпнпмне ппкрајине,
пдбпрници, друга изабрана и ппстављена лица, нити функципнери у прганима пплитишких
странака;
2) власници или сувласници у енергетским субјектима, кап ни лица кпјима су брашни другпви,
деца или српдници у правпј линији независнп пд степена српдства или ппбпшни српдници
закљушнп са другим степенпм српдства, власници или сувласници у енергетским субјектима;
3) лица кпја су правнпснажнп псуђена за кривишна дела прптив службене дужнпсти,
кпрупцију, превару или за друга кривишна дела кпја их шине неппдпбним за пбављаое функције
на кпју се бирају.
Члан 43.
Председник и шланпви Савета бирају се на перипд пд пет дп седам гпдина. Председник
Савета се бира на перипд пд седам гпдина, два шлана Савета се бирају на перипд пд щест
гпдина, а два шлана Савета се бирају на перипд пд пет гпдина.
Председник и шланпви Савета не мпгу да буду бирани вище пд два пута узастппнп.
Ппступак избпра лица из става 1. пвпг шлана спрпвпди се најкасније 90 дана пре истека
мандата претхпднпг председника, пднпснп шлана Савета.

У слушају да мандат председника или шлана Савета истекне пре пкпншаоа ппступка избпра,
председник, пднпснп шлан Савета наставља са радпм у складу са пвим закпнпм дп пкпншаоа
ппступка избпра.
Члан 44.
Мандат председника и шланпва Савета, престаје:
1) истекпм мандата;
2) разрещеоем пре истека мандата из разлпга утврђеним пвим закпнпм;
3) ппднпщеоем пставке Нарпднпј скупщтини у писменпј фпрми, у кпм слушају мандат
председника или шлана Савета престаје данпм дпстављаоа пставке;
4) смрћу шлана Савета.
Наступаое разлпга за престанак мандата из става 1. таш. 2) и 3) пвпг шлана, кпнстатује
надлежни пдбпр Нарпдне скупщтине.
Предлпг за разрещеое из става 1. ташка 2) пвпг шлана Нарпднпј скупщтини мпгу да ппднесу
надлежни пдбпр Нарпдне скупщтине за ппслпве енергетике, Савет или најмаое 20 нарпдних
ппсланика у следећим слушајевима:
1) акп је збпг бплести или другпг разлпга несппспбан за пбављаое дужнпсти председника и
шлана Савета у перипду дужем пд щест месеци;
2) акп буде правнпснажнп псуђен на казну затвпра или буде псуђен за кривишнп делп
злпупптребе службенпг пплпжаја, преваре, кпрупције, крађе или другп слишнп кривишнп делп
кпје га шини недпстпјним за пбављаое пве функције;
3) акп се утврди да је кандидат у ппступку избпра изнеп п себи неистините ппдатке или
прппустип да изнесе ппдатке п пкплнпстима битним за утврђиваое предлпга за оегпв избпр;
4) акп без пснпванпг разлпга пдбије или прппусти да пбавља дужнпст председника, пднпснп
шлана Савета у перипду пд најмаое три месеца непрекиднп или у перипду пд најмаое щест
месеци са прекидима у тпку једне гпдине;
5) акп се утврди да је у тпку трајаоа мандата ппвредип правила п сукпбу интереса утврђена
закпнпм.
Одлука п разрещеоу мпже бити дпнета самп на пснпву пбразлпженпг предлпга, ппсле
спрпведенпг ппступка у кпме су утврђене све релевантне пкплнпсти и у кпме је председнику,
пднпснп шлану Савета прптив кпга је ппкренут ппступак пмпгућенп да се изјасни п свим
пкплнпстима.
Разлпг за разрещеое председника, пднпснп шлана Савета не мпже бити пплитишкп или другп
увереое, пднпснп шланствп у пплитишкпј прганизацији.
Члан 45.
Председник и шлан Савета кпме је престап мандат у слушају из шлана 44. став 1. ташка 1) и став
3. ташка 1) пвпг закпна има правп на накнаду зараде у трајаоу пд три месеца пд дана престанка
мандата у висини зараде из месеца кпји претхпди месецу у кпјем је дпщлп дп престанка раднпг
пднпса, а средства за исплату накнаде зараде се пбезбеђују из средстава Агенције.
Правп на накнаду из става 1. пвпг шлана пстварује се на лишни захтев и престаје пре истека
рпка пд три месеца акп председник и шлан Савета заснује радни пднпс или пствари правп на
пензију у складу са прпписима п пензијскп инвалидскпм псигураоу.
Члан 46.
На председника и шланпве Савета схпднп се примеоују пдредбе закпна кпје се пднпсе на
спрешаваое сукпба интереса при врщеоу јавних функција.
Члан 47.
Савет дпнпси Статут, акт кпјим се уређује унутращоа прганизација и нашин рада Агенције,
ппслпвник п раду и друге ппщте акте у складу са закпнпм.
На Статут сагласнпст даје Нарпдна скупщтина.
Ппслпви Агенције
Члан 48.
У изврщаваоу регулатпрних ппслпва утврђених пвим закпнпм, Агенција предузима мере
кпјима се ппстижу или кпјима се дппринпси пствариваоу следећих циљева:

1) пбезбеђиваое сигурнпг снабдеваоа купаца енергијпм крпз ефикаснп функципнисаое и
пдржив развпј енергетских система, у складу са енергетскпм пплитикпм Републике Србије,
укљушујући защтиту живптне средине и развпј пбнпвљивих извпра енергије;
2) развпј тржищта електришне енергије у Републици Србији и оегпве интеграције у
регипналнп и пан-еврппскп тржищте електришне енергије;
3) пбезбеђеое стабилнпг, транспарентнпг и недискриминатпрнпг регулатпрнпг пквира за
купце енергије, кприснике система и инвеститпре;
4) ппдстицаое ефикаснпг функципнисаоа енергетских система;
5) пбезбеђиваоа виспких стандарда услуге у снабдеваоу електришнпм енергијпм и
прирпдним гаспм уз защтиту енергетски угрпжених купаца.
Члан 49.
Агенција издаје лиценце за пбављаое енергетских делатнпсти и дпнпси акт п пдузимаоу
лиценце, ппд услпвима утврђеним пвим закпнпм, и впди регистре издатих и пдузетих лиценци.
Ппслпве из става 1. пвпг шлана Агенција пбавља кап ппверене ппслпве.
Агенција спрпвпди ппступак сертификације и пдлушује п сертификацији пператпра пренпснпг
система електришне енергије и пператпра трансппртнпг система прирпднпг гаса.
Члан 50.
Агенција дпнпси метпдплпгије за:
1) пдређиваое цене приступа систему за пренпс електришне енергије;
2) пдређиваое цене приступа систему за дистрибуцију електришне енергије;
3) пдређиваое цене приступа затвпренпм систему за дистрибуцију електришне енергије;
4) пбрашун непвлащћенп утрпщене електришне енергије;
5) пдређиваое цене електришне енергије за гарантпванп снабдеваое, у складу са пвим
закпнпм;
6) пдређиваое цене приступа систему за трансппрт прирпднпг гаса;
7) пдређиваое цене приступа систему за дистрибуцију прирпднпг гаса;
8) пдређиваое цене приступа складищту прирпднпг гаса;
9) пдређиваое цене прирпднпг гаса за јавнп снабдеваое;
10) пдређиваое цене приступа систему за трансппрт нафте нафтпвпдима и система за
трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдима;
11) пдређиваое трпщкпва прикљушеоа на систем за пренпс и дистрибуцију електришне
енергије;
12) пдређиваое трпщкпва прикљушеоа на систем за трансппрт и дистрибуцију прирпднпг
гаса.
Агенција је дужна да, при дпнпщеоу метпдплпгија и даваоу сагласнпсти на регулисане цене
пператприма пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система електришне енергије прпцени и
пдпбри трпщкпве кпји су пптребни за краткпрпшнп и дугпрпшнп: ппвећаое сигурнпсти
снабдеваоа, ефикаснпсти рада пператпра, ппдрщку интеграцији тржищта кап и пптребне
истраживашке активнпсти.
Aгенција је дужна да метпдплпгије из става 1. пвпг шлана пбјављује у "Службенпм гласнику
Републике Србије".
Члан 51.
Агенција дпнпси правила:
1) п прпмени снабдеваша;
2) п квалитету исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм и прирпдним гаспм.
Агенција дпнпси следећа акта:
1) п висини трпщкпва за издаваое лиценци за пбављаое енергетских делатнпсти из шлана
20. став 1. пвпг закпна;
2) п пправнаоу разлика између пправданих и пстварених прихпда и пдпбрених трпщкпва из
шлана 129. став 3. пвпг закпна;
3) п изузећу у складу са шл. 167, 288. и 289, пп прибављенпм мищљеоу Министарства.
На акт из става 2. ташка 1) пвпг шлана сагласнпст даје министарствп надлежнп за ппслпве
финансија.
Aгенција је дужна да правила и акта из става 1. и става 2. таш. 1) и 2) пвпг шлана пбјави у
"Службенпм гласнику Републике Србије".

Члан 52.
Агенција пдређује:
1) цене закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације из
шлана 88. став 3. ташка 2) пвпг закпна, кап и цене ппмпћних услуга из шлана 88. став 2. ташка 9)
пвпг закпна, у складу са пвим закпнпм;
2) висину накнаде купцу пп пснпву степена пдступаоа пд прпписанпг квалитета исппруке
електришне енергије у складу са правилима п квалитету исппруке и снабдеваоа електришнпм
енергијпм и прирпдним гаспм.
Члан 53.
Агенција даје сагласнпст на:
1) правила п раду пренпснпг система електришне енергије;
2) правила за расппделу прекпгранишних пренпсних капацитета;
3) прпцедуру за прикљушеое пбјеката на пренпсни систем;
4) правила п раду трансппртнпг система прирпднпг гаса;
5) правила п раду дистрибутивнпг система електришне енергије;
6) правила п раду дистрибутивнпг система прирпднпг гаса;
7) правила п раду система за трансппрт нафте нафтпвпдима;
8) правила п раду система за трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдима;
9) правила п раду тржищта електришне енергије;
10) правила п пбјављиваоу кљушних тржищних ппдатака;
11) правила п раду система за складищтеое прирпднпг гаса;
12) план развпја пренпснпг система електришне енергије, са планпм инвестиција;
13) план развпја дистрибутивнпг система електришне енергије, са планпм инвестиција и
планпм преузимаоа мерних уређаја, мернп развпдних прмана, пднпснп прикљушних впдпва,
инсталација и ппреме у мернп развпднпм прману и других уређаја у пбјектима ппстпјећих
купаца, пднпснп прпизвпђаша;
14) план развпја система за трансппрт прирпднпг гаса;
15) план развпја система за трансппрт нафте нафтпвпдима и деривата нафте
прпдуктпвпдима;
16) прпграм усклађенпсти за пбезбеђиваое недискриминатпрнпг ппнащаоа из шл. 132. и
280. пвпг закпна;
17) акт пператпра пренпснпг система п висини накнаде за издаваое, пренпщеое и престанак
важеоа гаранције ппрекла;
18) акт пператпра пренпснпг, трансппртнпг и дистрибутивнпг система п ценама
нестандардних услуга, у рпку пд 30 дана пд дана пријема предлпга ценпвника.
Члан 54.
Агенција пдлушује пп жалбама прптив:
1) акта пператпра система пп захтеву за прикљушеое на систем, пднпснп акп пператпр
система не дпнесе пдлуку пп захтеву за прикљушеое на систем;
2) акта пператпра система п пдбијаоу приступа систему;
3) акта енергетскпг субјекта за трансппрт нафте нафтпвпдпм или енергетскпг субјекта за
трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдпм п пдбијаоу приступа систему.
Ппслпве из става 1. пвпг шлана, Агенција пбавља кап ппверене ппслпве.
Ппред ппслпва из става 1. пвпг шлана, Агенција је дужна да у складу са делпкругпм рада:
1) у слушају сппра између енергетских субјеката и између енергетскпг субјекта и кприсника
система, кпји се рещава у складу са закпнпм кпјим се уређује ппсредпваое, пружи странама у
сппру струшну ппмпћ и све ппдатке кпјима распплаже у циљу припреме дпкументације
пптребне за ппступак ппсредпваоа;
2) разматра и ппступа, пп ппднесцима физишких и правних лица у вези са неизврщеоем
пбавеза пператпра система, снабдеваша на великп електришнпм енергијпм, снабдеваша
електришнпм енергијпм, снабдеваша прирпдним гаспм и јавнпг снабдеваша прирпдним гаспм у
складу са пвим закпнпм.
Акт Агенције у слушају из става 3. ташка 2) пвпг шлана, не искљушује правп незадпвпљне
странке да защтиту права мпгу пстварити пред надлежним судпм.
Члан 55.
Агенција даје мищљеое:

1) на план имплементације екпнпмски пправданих пблика напредних мерних система кпји
дпнпси пператпр пренпснпг, трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система;
2) у примени прпписа из надлежнпсти Агенције.
Члан 56.
Ппред ппслпва прпписаних пвим закпнпм, Агенција је пвлащћена да:
1) прати примену метпдплпгија и цена пдпбрених у складу са пвим закпнпм;
2) прати примену правила из шлана 53. пвпг закпна, захтева оихпву измену и прати примену
других аката, у складу са пдредбама пвпг закпна;
3) прати реализацију плана развпја пператпра пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система
електришне енергије и плана развпја пператпра система за трансппрт прирпднпг гаса и
преппрушује, укпликп је пптребнп оихпву измену п шему извещтава у свпм гпдищоем
извещтају;
4) дпнпси упутства и преппруке и даје смернице за примену аката из шл. 50. и 51. став 1. таш.
1) и 2) пвпг закпна;
5) сашиоава и пбјављује извещтај п пптреби регулисаоа цена из шлана 88. став 3. пвпг закпна,
кап и извещтај п неппхпднпсти пдржаваоа резервнпг снабдеваоа из шлана 194. пвпг закпна;
6) ближе утврђује нашин, ппступак даваоа сагласнпсти из шлана 53. и рпкпве за дпстављаое
ппдатака и дпкументације неппхпдних за рад Агенције;
7) ближе утврђује нашин, ппступак и рпкпве за впђеое коигпвпдствених евиденција за
пптребе регулације и за спрпвпђеое ппступка раздвајаоа рашуна, ппступка сертификације и
других ппступака утврђених закпнпм;
8) захтева пд енергетских субјеката дпстављаое ппдатака и дпкументације неппхпдних за
рад Агенције, у рпку кпји не мпже бити краћи пд псам дана пд дана пријема захтева;
9) захтева пд вертикалнп интегрисанпг предузећа инфпрмацију са пбразлпжеоем да ли је
билп дискриминатпрнпг ппнащаоа, у слушају пријаве лица задуженпг за праћеое прпграма
усклађенпсти п неппщтпваоу прпграма усклађенпсти за пбезбеђиваое недискриминатпрнпг
ппнащаоа из шл. 132. и 280. пвпг закпна;
10) сарађује са снабдевашем и пператпрпм дистрибутивнпг система у циљу предузимаоа
мера кпјим би се кприсницима система и крајоим купцима ушиниле дпступним кратке и
садржајне кпнтрплне листе са практишним инфпрмацијама кпје се пднпсе на оихпва права;
11) прппище ппступак пствариваоа права на приступ ппдацима п сппственпј пптрпщои купца
електришне енергије, пднпснп прирпднпг гаса, врсту дпступних ппдатака и рпкпве у кпјима
пператпр система мпра да пбезбеди ппдатке и ппступак пбјави на интернет станици Агенције
заједнп са једнпставним и лакп разумљивим пбрасцем за приказиваое ппдатака п пптрпщои и
тиме пбезбеди крајоем купцу, а на захтев крајоег купца и снабдевашу правп на бесплатан
приступ тим ппдацима;
12) дппринпси усклађиваоу ппступака размене ппдатака за најважније тржищне прпцесе на
регипналнпм нивпу;
13) ппднпси гпдищои извещтај п раду и предузетим мерама у ппгледу испуоеоа пбавеза
надлежнпм телу из шлана 2. ташка 42) пвпг закпна;
14) усклађује и примеоује све правнп пбавезујуће пдлуке надлежних тела из шлана 2. ташка
42) пвпг закпна;
15) прати да ли енергетски субјект кпји впди ппдатке п пптрпщои дпставља ппдатке п
пптрпщои снабдевашу кпјег је пдредип крајои купац;
16) прати ппказатеље технишкпг и кпмерцијалнпг квалитета исппруке и снабдеваоа
електришне енергије и прирпднпг гаса из шл. 215. и 320. пвпг закпна;
17) прати спрпвпђеое мера за смаоеое губитака у пренпснпм, трансппртнпм, пднпснп
дистрибутивнпм систему електришне енергије, пднпснп прирпднпг гаса;
18) прати активнпсти у вези реализације плана имплементације напредних мерних система
кпји дпнпси пператпр пренпснпг, трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система;
19) пдлушује п другим питаоима утврђеним пвим закпнпм.
Члан 57.
Агенција пбезбеђује недискриминатпрни приступ системима, кап и ефективну кпнкуренцију
и ефикаснп функципнисаое тржищта електришне енергије и прирпднпг гаса, крпз праћеое:
1) ефикаснпг раздвајаоа рашуна лиценцираних енергетских субјеката;

2) ппстпјаоа међуспбнпг субвенципнисаоа енергетских субјеката кпји се баве разлишитим
енергетским делатнпстима, кап и између разлишитих енергетских делатнпсти у пквиру истпг
енергетскпг субјекта;
3) изврщеоа пбавеза енергетских субјеката, у складу са пвим закпнпм и другим прпписима
дпнетим на пснпву пвпг закпна;
4) примене правила за расппделу прекпгранишних пренпсних капацитета у сарадои са
регулатпрним телима других држава;
5) примене механизама за птклаоаое загущеоа у пренпснпм систему, пднпснп у
трансппртнпм систему, упптребе накнада збпг загущеоа кпје прикупља пператпр пренпснпг,
пднпснп трансппртнпг система;
6) времена кпје је пптребнп пператприма система да изведу прикљушак и изврще
прикљушеое на систем, пднпснп птклаоаое квара у слушају прекида исппруке;
7) пбјављиваоа ппдатака пд стране пператпра пренпснпг и трансппртнпг система у вези са
прекпгранишним капацитетима и кприщћеоем система;
8) нашина кприщћеоа резерви у систему;
9) услпва и трпщкпва за прикљушеое на пренпсни или дистрибутивни систем нпвих
прпизвпђаша електришне енергије, да би се гарантпвала пбјективнпст, транспарентнпст и
недискриминација, ппсебнп имајући у виду трпщкпве и кпристи пд разлишитих технплпгија за
прпизвпдоу електришне енергије из пбнпвљивих извпра и кпмбинпване прпизвпдое
електришне и тпплптне енергије;
10) нивпа транспарентнпсти, укљушујући и транспарентнпст цене у тргпвини на великп, кап и
нивп кпнкуренције, укљушујући ппремећаје или пгранишеоа кпнкуренције, у сарадои са
прганима надлежним за ппслпве кпнкуренције;
11) функципнисаоа прганизпванпг тржищта електришне енергије, кап и ппщтпваое принципа
транспарентнпсти и недискриминатпрнпсти пд стране пператпра тржищта;
12) нивпа и ефективнпсти птвараоа тржищта и кпнкуренције у тргпвини на великп и
снабдеваоу крајоих купаца, укљушујући и прганизпванп тржищте електришне енергије, цене за
дпмаћинства укљушујући и претплатне системе наплате, прпценат прпмене снабдеваша,
искљушеоа и пбуставе исппруке, изврщеое и накнаде за услугу пдржаваоа;
13) услпва приступа складищту, лајнпаку и кприщћеоа других ппмпћних услуга, с тим щтп акп
је приступ складищту угпвпрни, искљушује се праћеое цена и
14) ппщтпваоа мера защтите пптрпщаша утврђених пвим закпнпм.
У изврщаваоу ппслпва из става 1. ташка 1. пвпг шлана, Агенција мпже изврщити увид у
ппслпвне рашуне и коигпвпдствену евиденцију енергетскпг субјекта кпји је дужан да му
пмпгући приступ и увид у пдгпварајуће ппдатке.
Агенција мпже испитати пкплнпсти, ппдатке и размеоене инфпрмације, укљушујући пне у
ппгледу функципнисаоа тржищта електришне енергије и прирпднпг гаса, пдлушивати п примени
пптребних и примерених мера за унапређеое ефективне кпнкуренције и ради пбезбеђиваоа
нпрмалнпг функципнисаоа тржищта.
У спрпвпђеоу ппслпва из става 3. пвпг шлана, Агенција ћe сарађивати са прганпм надлежним
за ппслпве кпнкуренције и прганима надлежним за надзпр над финансијским тржищтем.
Агенција мпже, ради пбављаоа ппслпва из шл. 49. - 57. пвпг закпна, дпнпсити пдлуке кпје су
пбавезујуће за енергетске субјекте.
У ппступку пдлушиваоа п ппјединашним правима и пбавезама правних и физишких лица,
укпликп пвим закпнпм није прпписан ппсебан ппступак, примеоују се пдредбе закпна кпјим се
уређује ппщти управни ппступак.
Агенција је дужна да у складу са закпнпм и другим прпписима шува тајнпст кпмерцијалних и
других ппверљивих ппслпвних ппдатака кпји су јпј дпстављени за пбављаое ппслпва из оене
надлежнпсти.
Изрицаое мера
Члан 58.
Агенција мпже, у пквиру свпје надлежнпсти, пператпру система, снабдевашу на великп
електришнпм енергијпм, снабдевашу електришнпм енергијпм, пднпснп прирпдним гаспм и
јавнпм снабдевашу прирпдним гаспм, збпг неизврщеоа пбавеза прпписаних пвим закпнпм
изрећи: пппмену, уппзпреое или ппкренути пдгпварајући ппступак пред надлежним судпм.
При изрицаоу мере из става 1. пвпг шлана Агенција је дужна да ппщтује нашела пбјективнпсти
и непристраснпсти и да пмпгући пператпру система, снабдевашу на великп електришнпм

енергијпм, снабдевашу електришнпм енергијпм, пднпснп прирпдним гаспм и јавнпм снабдевашу
прирпдним гаспм да се изјасне п шиоеницама кпје су ппвпд за впђеое ппступка.
Члан 59.
Оппмена се изрише енергетским субјектима из шлана 58. став 1. пвпг закпна, у слушају
неизврщеоа пбавезе из шлана 23. став 3, шлана 57. став 2, шлана 94. став 3. ташка 12), шлана 109.
став 1. таш. 32), 38), 39), 40) и 41), шлана 113. став 4, шлана 115. став 2, шлана 132. ст. 7. и 10, шлана
136. став 1. таш. 13), 19), 24), 31), 32) и 33), шлана 144. став 5, шлана 154. став 5, шлана 184. став 1,
шлана 195. став 1. таш. 12) и 13), шлана 238. ст. 1. и 2, шлана 242. став 1, шлана 244. став 1, шлана
245. став 3, шлана 248. став 1. таш. 17), 23) и 24), шлана 250. став 1, шлана 253. став 2, шлана 257.
став 8, шлана 261. став 1. таш. 10), 13), 20) и 22), шлана 263. став 2, шлана 268. став 4, шлана 276.
став 1. ташка 14), шлана 277. став 1, шлана 280. став 2. и шлана 301. став 1. таш. 10) и 11) пвпг
закпна.
Уппзпреое се изрише енергетским субјектима из шлана 58. став 1. пвпг закпна, када не
ппступе пп пппмени из става 1. пвпг шлана.
Приликпм изрицаоа мера из ст. 1. и 2. пвпг шлана Агенција нарпшитп узима у пбзир степен
пдгпвпрнпсти пператпра система, снабдеваша на великп електришнпм енергијпм, снабдеваша
електришнпм енергијпм, снабдеваша прирпдним гаспм и јавнпг снабдеваша прирпдним гаспм,
нашин изврщеоа ппвреде пбавезе, тежину ппследица кпје су ппвредпм прпузрпкпване,
ушесталпст ппнављаоа ппвреде и пкплнпст да је према енергетским субјектима из шлана 58.
став 1. пвпг закпна, већ изрешена мера из ст. 1. и 2. пвпг шлана.
Агенција ближе прпписује нашин впђеоа ппступка и изрицаоа мерa.
Члан 60.
Агенција је дужна, да приликпм изрицаоа мере пппмене или уппзпреоа, изришитп наведе
пбавезу кпју енергетски субјект из шлана 58. став 1. пвпг закпна није изврщип, кап и да му
налпжи да предузме мере у циљу изврщеоа пбавезе.
Изрешене мере се пбјављују на интернет страници Агенције и уписују у Регистар изрешених
мера кпји впди Агенција.
Ближи садржај, нашин впђеоа регистра, кап и пдређиваое рпка накпн кпга ће се из регистра
брисати изрешене мере уређује се актпм Агенције.
Агенција ппкреће ппступке у складу са казненим пдредбама пвпг закпна.
Финансијски план и финансираое Агенције
Члан 61.
Агенција дпнпси финансијски план кпјим се утврђују: укупни прихпди и расхпди Агенције
неппхпдни за пбављаое закпнпм прпписаних пбавеза Агенције, пплитикa зарада заппслених у
Агенцији кпјпм се пбезбеђује пдгпварајући струшан кадар, кап и резерва за непредвиђене
издатке.
На финансијски план сагласнпст даје Нарпдна скупщтина. Агенција сампсталнп пдлушује п
расппдели средстава пдпбрених финансијским планпм, на нашин кпјим се пбезбеђује
спрпвпђеое надлежнпсти утврђених пвим закпнпм.
Финансијски план се ппднпси Нарпднпј скупщтини најкасније дп краја пктпбра текуће гпдине
за наредну гпдину.
Укпликп Нарпдна скупщтина дп краја децембра текуће гпдине не да сагласнпст на
финансијски план за наредну гпдину, Агенција је дужна да дп дпбијаоа сагласнпсти ппслује у
пквиру финансијских средстава утврђених ппследоим финансијским планпм на кпји је дата
сагласнпст Нарпдне скупщтине.
Финансијски план, пп дпбијаоу сагласнпсти Нарпдне скупщтине, пбјављује се у "Службенпм
гласнику Републике Србије".
Акп се гпдищоим пбрашунпм прихпда и расхпда Агенције утврди да су укупнп пстварени
прихпди Агенције већи пд укупнп пстварених расхпда, разлика средстава се пренпси у
финансијски план кап прихпд за наредну гпдину, с тим щтп се извпри и висина прихпда за
наредну гпдину усклађују са реалним трпщкпвима Агенције за ту гпдину.
Сви пбрашуни прихпда и расхпда Агенције ппдлежу гпдищопј ревизији пд стране пвлащћенпг
ревизпра.

Члан 62.
Средства за рад Агенције пбезбеђују се из прихпда кпје Агенција пствари у складу са пвим
закпнпм и тп: пп пснпву пбављаоа ппслпва регулације из дела регулисаних прихпда пд
приступа систему утврђених метпдплпгијама из шлана 50. став 1. таш. 1), 2), 6), 7), 8) и 10) пвпг
закпна, пп пснпву издаваоа лиценци за пбављаое енергетских делатнпсти из шлана 20. став 1.
пвпг закпна, кап и других прихпда кпје пствари у пбављаоу ппслпва из свпје надлежнпсти у
складу са закпнпм.
Висина прихпда се усклађује са финансијским планпм Агенције.
Агенција мпже пстваривати средства и из дпнација, псим из дпнација енергетских субјеката
или са тим субјектима ппвезаних лица.
Јавнпст рада Агенције
Члан 63.
Агенција пбезбеђује јавнпст рада и дпступнпст инфпрмација пд јавнпг знашаја
заинтереспваним субјектима, а кпје према закпну, прпписима и актима Агенције немају
карактер ппверљивпсти.
Пднпси Агенције са другим прганима и међунарпдним прганизацијама
Члан 64.
Агенција ће у изврщаваоу ппслпва прпписаних закпнпм, сарађивати са државним и другим
прганима и прганизацијама, удружеоима за защтиту пптрпщаша, прганизацијпм кпја се бави
защтитпм кпнкуренције и регулатпрним телима у Републици Србији и у инпстранству, на нашин
кпји пбезбеђује оену независнпст.
У пквиру сарадое из става 1. пвпг шлана, прганизација надлежна за ппслпве защтите
кпнкуренције и Агенција кпнтинуиранп размеоују инфпрмације и ппдатке у циљу
унапређиваоа и усмераваоа развпја тржищта електришне енергије и прирпднпг гаса, на
принципима недискриминације и ефикасне кпнкуренције.
Агенција је дужна да, пдмах пп сазнаоу и без пдлагаоа, пбавести надлежни прган за защтиту
кпнкуренције ради предузимаоа пдгпварајућих мера, п угпвпру кпјим се пгранишава правп
купца кпји нема правп на гарантпванп снабдеваое, дa истпвременп закљушује угпвпре са вище
пд једнпг снабдеваша или да му се пгранишава избпр снабдеваша.
У складу са закпнпм и пптврђеним међунарпдним угпвприма и пдлукама Савета Агенција
сарађује са регулатпрним телима других држава, кап и са другим међунарпдним прганима и
прганизацијама у циљу:
1) развпја регипналнпг и пан-еврппскпг тржищта електришне енергије и прирпднпг гаса;
2) ппдстицаоа пперативних сппразума кпји пмпгућавају пптималнп управљаое мрежама;
3) ппстизаоа једнаких услпва за све ушеснике на тржищту;
4) прпмпвисаоа спајаоа прганизпваних тржищта електришне енергије;
5) заједнишких расппдела права на кприщћеое прекпгранишних пренпсних капацитета;
6) ствараое услпва за адекватан нивп прекпгранишних капацитета у регипну и између
регипна, какп би се пмпгућип развпј ефективне кпнкуренције и ппбпљщаое сигурнпсти
снабдеваоа;
7) кппрдинисане примене мрежних правила и правила за управљаое загущеоима;
8) дппринпса кпмпатибилинпсти прпцеса размене ппдатака, кап и
9) унапређеое свпг рада у складу са ппзитивним међунарпдним искуствима и стандардима.
V. П Б НПВ Љ ИВ И ИЗВ ПР И Е Н ЕР ГИ Ј Е
Наципнални циљеви и план кпришћеоа пбнпвљивих извпра
Члан 65.
Кприщћеое енергије из пбнпвљивих извпра је у интересу Републике Србије.
Влада, на предлпг Министарства, дпнпси Наципнални акципни план за кприщћеое
пбнпвљивих извпра (у даљем тексту: Наципнални акципни план) кпјим се псигурава да ће удеп
пбнпвљивих извпра енергије бити у складу са пптврђеним међунарпдним сппразумима.

У Наципналнпм акципнпм плану циљеви за кприщћеое пбнпвљивих извпра утврђују се на
пснпву енергетских пптреба, екпнпмских мпгућнпсти и пбавеза Републике Србије преузетих
пптврђеним међунарпдним сппразумима.
Наципнални акципни план из става 2. пвпг шлана ппсебнп садржи:
1) пбавезујући удеп енергије из пбнпвљивих извпра у брутп финалнпј пптрпщои енергије у
складу са преузетим међунарпдним пбавезама;
2) планирани удеп енергије из пбнпвљивих извпра у брутп финалнпј пптрпщои енергије;
3) планирани удеп енергије из пбнпвљивих извпра у брутп финалнпј пптрпщои електришне
енергије;
4) планирани удеп енергије из пбнпвљивих извпра у брутп финалнпј пптрпщои енергије за
грејаое и хлађеое;
5) планирани удеп енергије из пбнпвљивих извпра у брутп енергији пптрпщенпј у свим
пблицима сапбраћаја;
6) динамику за пствареое удела из таш. 2), 3), 4) и 5) пвпг шлана, пп гпдинама;
7) мере за пствареое планираних удела енергије из пбнпвљивих извпра кпје нарпшитп
укљушују: ппдстицајне мере, механизме сарадое, сарадоу лпкалних, ппкрајинских и
републишких пргана, пплитику развпја ресурса бипмасе у енергетске сврхе, кап и оихпве
ефекте;
8) мере кпје су неппхпдне за развпј инфраструктуре за даљинскп грејаое и хлађеое у складу
са растпм прпизвпдое енергије грејаоа и хлађеоа из пбнпвљивих извпра енергије;
9) мере кпје пбезбеђују развпј пдгпварајућих прпграма пбавещтаваоа грађана и привреде п
ппдстицајним мерама, кпристима и практишним аспектима развпја и упптребе енергије из
пбнпвљивих извпра, укљушујући сарадоу пргана јавне власти;
10) рпкпве за пствареое планираних активнпсти.
Наципнални акципни план мпра бити усаглащен са прпписима кпјима се уређује енергетска
ефикаснпст и смаоеое емисије гаспва кпји изазивају ефекат стаклене бащте.
Наципнални акципни план се меоа и усклађује са екпнпмским развпјем и енергетскпм
пплитикпм.
Члан 66.
Министарствп прати спрпвпђеое Наципналнпг акципнпг плана и п тпме сваке друге гпдине
дпставља извещтај Влади.
Извещтај из става 1. пвпг шлана израђује се за претхпдне две календарске гпдине и садржи
инфпрмације п:
1) уделу енергије из пбнпвљивих извпра у брутп финалнпј пптрпщои енергије;
2) уделу енергије из пбнпвљивих извпра у брутп финалнпј пптрпщои електришне енергије,
енергије за грејаое и хлађеое и енергије пптрпщене у свим пблицима сапбраћаја;
3) утицају мера ппдстицаја на ппвећаое удела енергије из пбнпвљивих извпра у брутп
финалнпј пптрпщои енергије, у пднпсу на утврђене циљеве у Наципналнпм акципнпм плану;
4) примени гаранција ппрекла, кап и предузетим мерама за спрешаваое злпупптреба
гаранције ппрекла;
5) изменама прпписа, какп би се избегле препреке за улагаое у пбласт пбнпвљивих извпра;
6) пбезбеђиваоу преузимаоа електришне енергије прпизведене из пбнпвљивих извпра у
пренпсни, пднпснп дистрибутивни систем;
7) дпступнпсти и кприщћеоу ресурса бипмасе у енергетске сврхе;
8) утицају кприщћеоа бипмасе и других извпра енергије из пбнпвљивих извпра на прпмену
цена хране и кприщћеое земљищта;
9) ппвећаоу удела бипгприва прпизведенпг пд птпада, пстатака, непрехрамбене целулпзе и
дрвне целулпзе, кап и п прпцеоенпм утицају прпизвпдое бипгприва и биптешнпсти на
биплпщки диверзитет, извпре впде, квалитет впде и квалитет земљищта;
10) прпцени нетп ущтеде емисије гаспва кпји изазивају ефекат стаклене бащте кпје су
пстварене кприщћеоем енергије из пбнпвљивих извпра;
11) механизмима сарадое са другим државама ради пствареоа пбавезујућег удела енергије
из пбнпвљивих извпра у брутп финалнпј пптрпщои енергије;
12) нашину прпцеоиваоа удела бипразградивпг дела птпада у птпаду кпји се упптребљава за
прпизвпдоу енергије, кап и п предузетим мерама за унапређеое те прпцене.
Акп се утврди да за претхпдне две календарске гпдине, удеп енергије из пбнпвљивих извпра
знашајнп пдступа пд динамике за пствареое удела из шлана 65. став 4. таш. 2), 3), 4) и 5) пвпг
закпна, Влада, на предлпг Министарства, дпнпси пдлуку п измени Наципналнпг акципнпг плана,

у кпјем ће пдредити предлпг мера да се утврђена динамика за пствареое удела дпстигне у
разумнпм рпку.
Пбрачун удела енергије из пбнпвљивих извпра
Члан 67.
Министарствп прпписује нашин израшунаваоа удела енергије из пбнпвљивих извпра у брутп
финалнпј пптрпщои енергије, нашин израшунаваоа електришне енергије прпизведене из
хидрпелектрана и ветрпелектрана, енергетски садржај гприва у сапбраћају, нашин
израшунаваоа утицаја бипгприва, биптешнпсти и оихпвих уппредивих фпсилних гприва на
емисију гаспва са ефектпм стаклене бащте, кап и нашин израшунаваоа енергије из тпплптних
пумпи.
Механизми сарадое
Члан 68.
Република Србија мпже са другим државама угпвприти механизме сарадое, ради дпстизаоа
пбавезујућег удела енергије из пбнпвљивих извпра у брутп финалнпј пптрпщои енергије, у
складу са пптврђеним међунарпдним сппразумима.
Механизми сарадое су пблици сарадое између држава кпји пбухватају: заједнишке прпјекте,
статистишке трансфере из енергетских биланса држава, заједнишке щеме ппдрщке и друге
пблике сарадое кпјим се пмпгућава смаоеое трпщкпва држава за ппстизаое оихпвпг
пбавезујућег укупнпг удела пбнпвљивих извпра енергије у брутп финалнпј пптрпщои енергије.
Механизми сарадое из става 1. пвпг шлана мпгу се угпвприти на једну или вище гпдина.
Влада на предлпг Министарства ствара услпве за пбезбеђеое механизама сарадое.
Министарствп је дужнп, да најкасније у рпку пд три месеца пп заврщетку гпдине у кпјпј су
механизми сарадое реализпвани, надлежнпм телу у складу са међунарпдним сппразумима
дпстави пбавещтеое кпје нарпшитп садржи инфпрмацију п кплишинама и ценама енергије кпје
су предмет сарадое.
Инфпрмисаое и пбука
Члан 69.
Министарствп је дужнп да oбезбеди дa инфпрмације o мерама ппдстицаја буду дпступне
свим странама заинтереспваним за кприщћеое енергије из пбнпвљивих извпра енергије.
Министарствп је дужнп да, у сарадои са другим државним прганима, уз ушещће аутпнпмне
ппкрајине и јединица лпкалне сампуправе, изради пдгпварајуће инфпрмације, прпграме, пбуке
и упутства у циљу инфпрмисаоа грађана п преднпстима и практишним аспектима развпја и
кприщћеоа енергије из пбнпвљивих извпра енергије.
Статус ппвлашћенпг прпизвпђача, привременпг ппвлашћенпг прпизвпђача и прпизвпђача електричне
енергије из пбнпвљивих извпра енергије
Члан 70.
Енергетски субјект мпже стећи статус ппвлащћенпг прпизвпђаша електришне енергије (у
даљем тексту: ппвлащћени прпизвпђаш) за електрану, пднпснп деп електране акп:
1) у прпцесу прпизвпдое електришне енергије кпристи пбнпвљиве извпре енергије и
испуоава услпве у ппгледу инсталисане снаге и тп: у хидрпелектрани дп 30 MW,
хидрпелектрани на ппстпјећпј инфраструктури дп 30 MW, електрани на бипмасу, електрани на
бипгас, електрани на ветар, електрани на енергију суншевпг зрашеоа, гептермалнпј електрани,
електрани на птпад, и другпј електрани у складу са актпм из шлана 74. пвпг закпна;
2) је изграђена и ппдпбна за упптребу у складу са закпнпм кпјим се уређује изградоа
пбјеката;
3) има пбезбеђенп ппсебнп мереое, пдвпјенп пд мереоа у другим технплпщким прпцесима,
кпјим се мери преузета и предата електришна, пднпснп тпплптна енергија у систем;
4) прпизвпди електришну енергију у нпвпизграђеним, пднпснп рекпнструисаним
ппстрпјеоима у кпјима је уграђена некприщћена ппрема;
5) има лиценцу за пбављаое делатнпсти у складу са пвим закпнпм;

6) кпристи енергију ветра и енергију суншевпг зрашеоа, a инсталисана снага је маоа пд
слпбпднпг капацитета пдређенпг актпм из шлана 74. пвпг закпна;
7) испуоава и друге услпве у складу са актпм из шлана 74. пвпг закпна.
Енергетски субјект, мпже стећи статус ппвлащћенпг прпизвпђаша и за електрану, пднпснп деп
електране кпја прпизвпди енергију из виспкпефикасне кпмбинпване прпизвпдое електришне и
тпплптне енергије акп:
1) у ппјединашнпм прпизвпднпм пбјекту инсталисане електришне снаге дп 10 MW
истпвременп прпизвпди електришну и тпплптну енергију са виспким степенпм искприщћеоа
примарне енергије;
2) је изграђена и ппдпбна за упптребу у складу са закпнпм кпјим се уређује изградоа
пбјеката;
3) има пбезбеђенп ппсебнп мереое, пдвпјенп пд мереоа у другим технплпщким прпцесима,
кпјим се мери преузета и предата електришна, пднпснп тпплптна енергија у систем;
4) прпизвпди електришну енергију у нпвпизграђеним, пднпснп рекпнструисаним
ппстрпјеоима у кпјима је уграђена некприщћена ппрема;
5) има лиценцу за пбављаое делатнпсти у складу са пвим закпнпм;
6) испуоава и друге услпве у складу са актпм из шлана 74. пвпг закпна.
Енергетски субјект мпже стећи статус прпизвпђаша електришне енергије из пбнпвљивих
извпра (у даљем тексту: прпизвпђаш из пбнпвљивих извпра) за ту електрану акп:
1) у прпцесу прпизвпдое електришне енергије кпристи пбнпвљиве извпре енергије;
2) је изграђена и ппдпбна за упптребу у складу са закпнпм кпјим се уређује изградоа
пбјеката;
3) има пбезбеђенп ппсебнп мереое, пдвпјенп пд мереоа у другим технплпщким прпцесима,
кпјим се мери преузета и предата електришна, пднпснп тпплптна енергија у систем;
4) има лиценцу за пбављаое делатнпсти у складу са пвим закпнпм;
5) испуоава и друге услпве у складу са актпм из шлана 74. пвпг закпна.
Статус ппвлащћенпг прпизвпђаша не мпже се стећи за реверзибилну хидрпелектрану.
Статус ппвлащћенпг прпизвпђаша, привремени статус ппвлащћенпг прпизвпђаша и статус
прпизвпђаша из пбнпвљивих извпра мпже стећи и физишкп лице кпје прпизвпди електришну
енергију из пбнпвљивих извпра самп за једну електрану инсталисане снаге дп 30 kW ппд
услпвима прпписаним у ст. 1-3. пвпг шлана.
Енергетски субјекат и физишкп лице из става 5. пвпг шлана не мпгу истпвременп имати статус
прпизвпђаша из пбнпвљивих извпра и статус ппвлащћенпг прпизвпђаша за исту електрану.
Члан 71.
Енергетски субјект, пднпснп физишкп лице из шлана 70. став 5. пвпг закпна, мпже пре стицаоа
статуса ппвлащћенпг прпизвпђаша, стећи привремени статус ппвлащћенпг прпизвпђаша
електришне енергије (у даљем тексту: привремени ппвлащћени прпизвпђаш) акп:
1) мпже да приступи грађеоу електране из шлана 70. ст. 1. и 2. пвпг закпна, у складу са
закпнпм кпјим се уређује изградоа пбјеката;
2) је прибавип финансијски инструмент пбезбеђеоа у складу са актпм из шлана 74. пвпг
закпна, за слушај да не стекне статус ппвлащћенпг прпизвпђаша у складу са ставпм 2. пвпг шлана
за електрану инсталисане снаге веће пд 100 kW;
3) из технишке дпкументације, кап и пдредаба пвпг закпна и прпписа дпнетих на пснпву оега,
прпизилази да за планирану електрану мпже да стекне статус ппвлащћенпг прпизвпђаша.
Статус привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша важи три гпдине пд дана правнпснажнпсти
рещеоа п стицаоу привременпг статуса ппвлащћенпг прпизвпђаша електришне енергије,
пднпснп једну гпдину за елeктране кпје кпристе енергију суншевпг зрашеоа.
Укпликп привремени ппвлащћени прпизвпђаш не стекне статус ппвлащћенпг прпизвпђаша у
рпку из става 2. пвпг шлана, статус привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша мпже се прпдужити
за највище гпдину дана, ппд услпвпм да се уз захтев за прпдужеое прилпжи дпказ да је
електрана изграђена.
Захтев из става 3. пвпг шлана се мпра ппднети најкасније 30 дана пре истека рпка из става 2.
пвпг шлана. Рещеое дпнпси Министарствп у рпку пд 30 дана пд дана ппднпщеоа захтева.
Прптив рещеоа мпже се изјавити жалба Влади у рпку пд 15 дана пд дана пријема рещеоа.
У слушају да у тпку важеоа статуса привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша, наступе
непредвидиве пкплнпсти кпје спрешавају привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша да стекне
статус ппвлащћенпг прпизвпђаша у складу са пвим закпнпм, статус привременпг ппвлащћенпг

прпизвпђаша мпже се прпдужити за перипд кпји је пптребан да се птклпне непредвидиве
пкплнпсти ближе прпписане актпм из шлана 74. пвпг закпна.
Члан 72.
Статус ппвлащћенпг прпизвпђаша, статус привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша и статус
прпизвпђаша из пбнпвљивих извпра, утврђује Министарствп рещеоем у рпку пд 30 дана пд
дана ппднпщеоа захтева.
Захтев за стицаое статуса из става 1 пвпг шлана ппднпси се на пбрасцу шија је садржина
пдређена у складу са актпм из шлана 74. пвпг закпна. Уз захтев се прилажу дпкази п
испуоенпсти услпва из шлана 70. пвпг закпна, кап и други дпкази у складу са пвим закпнпм и
прпписима дпнетим на пснпву пвпг закпна.
Прптив рещеоа из става 1. пвпг шлана мпже се изјавити жалба Влади у рпку пд 15 дана пд
дана пријема рещеоа.
Члан 73.
Статус ппвлащћенпг прпизвпђаша се пдузима акп:
1) је рещеое п стицаоу статуса ппвлащћенпг прпизвпђаша електришне енергије дпнетп на
пснпву неистинитих ппдатака;
2) не испуоава пбавезе утврђене закпнпм и актпм из шлана 74. пвпг закпна;
3) прпизвпди електришну енергију супрптнп услпвима ппд кпјима је стекап статус
ппвлащћенпг прпизвпђаша;
4) су акти на пснпву кпјих је стекап статус ппвлащћенпг прпизвпђаша правнпснажнп укинути,
ппнищтени или стављени ван снаге.
Статус прпизвпђаша из пбнпвљивих извпра се пдузима акп:
1) је рещеое п стицаоу статуса прпизвпђаша електришне енергије дпнетп на пснпву
неистинитих ппдатака;
2) не испуоава пбавезе утврђене закпнпм и актпм из шлана 74. пвпг закпна;
3) прпизвпди електришну енергију супрптнп услпвима ппд кпјима је стекап статус
прпизвпђаша електришне енергије из пбнпвљивих извпра;
4) су акти на пснпву кпјих је стекап статус прпизвпђаша из пбнпвљивих извпра правнпснажнп
укинути, ппнищтени или стављени ван снаге.
Статус привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша се пдузима акп:
1) је рещеое п стицаоу привременпг статуса ппвлащћенпг прпизвпђаша из пбнпвљивих
извпра дпнетп на пснпву неистинитих ппдатака;
2) не испуоава пбавезе утврђене закпнпм и актпм из шлана 74. пвпг закпна;
3) су акти на пснпву кпјих је стекап статус привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша
правнпснажнп укинути, ппнищтени или стављени ван снаге;
4) акп не пдржава финансијскп средствп пбезбеђеоа за време трајаоа статуса привременпг
ппвлащћенпг прпизвпђаша.
Министарствп дпнпси рещеое п пдузимаоу статуса ппвлащћенпг прпизвпђаша, статуса
прпизвпђаша из пбнпвљивих извпра и статуса привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша.
Прптив рещеоа из става 4. пвпг шлана мпже се изјавити жалба Влади у рпку пд 15 дана пд
дана пријема рещеоа.
Престанкпм угпвпра п пткупу електришне енергије из шлана 76. став 3. престаје статус
ппвлащћенпг прпизвпђаша.
Члан 74.
Влада ближе прпписује услпве и ппступак стицаоа, трајаое и престанак статуса ппвлащћенпг
прпизвпђаша, привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша електришне енергије и прпизвпђаша
електришне енергије из пбнпвљивих извпра енергије, садржину захтева и дпказе п испуоаваоу
услпва за стицаое статуса ппвлащћенпг прпизвпђаша, инструменте пбезбеђеоа плаћаоа,
минимални степен искприщћеоа примарне енергије у електранама виспкпефикасне
кпмбинпване прпизвпдое електришне и тпплптне енергије у зависнпсти пд врсте пснпвнпг
енергента и инсталисане снаге, максималне капацитете свих електрана кпје кпристе енергију
ветра и енергију суншевпг зрашеоа кпје ће дпбити статус ппвлащћенпг прпизвпђаша, пднпснп
привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша садржину и нашин впђеоа регистра из шлана 75. пвпг
закпна и друга питаоа у складу са закпнпм.

Члан 75.
Министарствп впди регистар кпји садржи ппдатке:
1) п прпизвпђашима кпји имају статус ппвлащћенпг прпизвпђаша;
2) п прпизвпђашима кпји имају статус привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша;
3) п прпизвпђашима кпји имају статус прпизвпђаша из пбнпвљивих извпра;
4) п прпизвпђашима кпјима је статус из таш. 1), 2) и 3) пвпг става престап да важи.
Ппдстицајне мере
Члан 76.
Ппдстицајне мере за ппвлащћене прпизвпђаше електришне енергије пбухватају:
1) пбавезу пткупа електришне енергије пд ппвлащћенпг прпизвпђаша;
2) цене пп кпјима се та енергија пткупљује;
3) перипд важеоа пбавезе пткупа електришне енергије;
4) преузимаое балансне пдгпвпрнпсти;
5) и друге ппдстицајне мере прпписане актпм дпнетим на пснпву пвпг закпна, кап и другим
закпнима и прпписима кпјима се уређују ппрези, царине и друге дажбине, защтита живптне
средине и енергетска ефикаснпст.
Ппдстицајне мере мпже кпристити енергетски субјект кпји је стекап статус ппвлащћенпг
прпизвпђаша у смислу пвпг закпна.
Ппвлащћени прпизвпђаш пстварује правп на ппдстицајне мере закљушеоем угпвпра п пткупу
електришне енергије са гарантпваним снабдевашем у складу са пвим закпнпм и прпписима
дпнетим на пснпву пвпг закпна. Гарантпвани снабдеваш је дужан да у рпку пд 30 дана пд дана
ппднпщеоа захтева закљуши угпвпр п пткупу електришне енергије.
Угпвпр п пткупу електришне енергије из става 3. пвпг шлана ппред елемената утврђених
закпнпм кпји уређује пблигаципне пднпсе садржи нарпшитп и следеће елементе:
1) врсту и инсталисану снагу електране ппвлащћенпг прпизвпђаша;
2) местп примппредаје енергије у систем;
3) местп и нашин мереоа;
4) цену електришне енергије и нашин и услпве прпмене цене;
5) нашин и динамику пбрашунаваоа, фактурисаоа и плаћаоа;
6) камату у слушају неблагпвременпг плаћаоа;
7) инструменте пбезбеђеоа плаћаоа;
8) пбавезе гарантпванпг снабдеваша у ппгледу преузимаоа балансне пдгпвпрнпсти и
ппвлащћенпг прпизвпђаша у ппгледу планираоа рада електране;
9) ппдстицајне мере у перипду прпбнпг рада, када угпвпр закљушује привремени
ппвлащћени прпизвпђаш;
10) и друге елементе у складу са актпм из става 5. пвпг шлана.
Влада ближе прпписује садржину и друге елементе угпвпра п пткупу електришне енергије.
Ппвлащћени прпизвпђаш дужан је да:
1) сву прпизведену електришну енергију прпдаје искљушивп гарантпванпм снабдевашу;
2) впди евиденцију п утрпщеним енергентима;
3) дпставља планпве рада гарантпванпм снабдевашу;
4) испуоава и друге пбавезе прпписане пвим закпнпм и актима дпнетим на пснпву пвпг
закпна.
Члан 77.
Привремени ппвлащћени прпизвпђаш пстварује правп на ппдстицајне мере закљушеоем
угпвпра п пткупу електришне енергије са гарантпваним снабдевашем ппд пдлпжним услпвпм да
стeкне статус ппвлащћенпг прпизвпђаша у складу са пвим закпнпм и прпписима дпнетим на
пснпву оега.
Гарантпвани снабдеваш је дужан да на захтев привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша
закљуши угпвпр п пткупу електришне енергије у рпку пд 30 дана пд дана ппднпщеоа захтева.
Привремени ппвлащћени прпизвпђаш, кпји у складу са пвим закпнпм стекне статус
ппвлащћенпг прпизвпђаша, има правп самп на ппдстицајне мере кпје су важиле на дан
ппднпщеоа захтева за стицаое статуса привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша.
Влада ближе прпписује садржину и друге елементе угпвпра из става 1. пвпг шлана.

Права и пбавезе привременпг ппвлащћенпг прпизвпђаша и других енергетских субјеката у
ппгледу кприщћеоа ппдстицајних мера за време прпбнпг рада електране уређују се актпм из
шлана 80. пвпг закпна.
Дужнпсти гарантпванпг снабдевача у функцији пткупа електричне енергије пд ппвлашћених прпизвпђача
Члан 78.
Гарантпвани снабдеваш је дужан да:
1) закљуши угпвпр п пткупу електришне енергије из шлана. 76. став 3, пднпснп шлана 77. став 1.
пвпг закпна;
2) преузима права и пбавезе претхпднпг гарантпванпг снабдеваша у рпку, на нашин и ппд
услпвима утврђеним јавним тендерпм из шлана 191. пвпг закпна;
3) впди регистар угпвпра п пткупу електришне енергије и пбјављује их на свпјпј интернет
страници;
4) преузме балансну пдгпвпрнпст из шлана 76. став 1. ташка 4) пвпг закпна;
5) дпставља Министарству ппдатке пптребне за утврђиваое накнаде за ппдстицај
ппвлащћених прпизвпђаша електришне енергије у складу са актпм из шлана 79. став 4. пвпг
закпна;
6) впди ппсебан рашун за трансакције везане за ппдстицајне мере и гаранције ппрекла, у
складу са пвим закпнпм.
Ппдстицајна средства
Члан 79.
Сви крајои купци електришне енергије дужни су да плаћају накнаду за ппдстицај
ппвлащћених прпизвпђаша електришне енергије, псим у слушајевима утврђеним пвим закпнпм.
За електришну енергију утрпщену у реверзибилним хидрпелектранама за пумпни режим рада
се не плаћа накнада из става 1. пвпг шлана.
Влада прпписује нашин пбрашуна, плаћаоа и прикупљаоа средстава пп пснпву накнаде за
ппдстицајне мере, кап и нашин расппделе прикупљених средстава пп пснпву накнаде за
ппдстицајне мере.
Влада, на предлпг Министарства, најкасније дп краја децембра текуће гпдине за наредну
гпдину, утврђује висину накнаде из става 3. пвпг шлана кпја се пбјављује у "Службенпм гласнику
Републике Србије".
Члан 80.
Влада ближе прпписује категприје ппвлащћених прпизвпђаша електришне енергије,
ппдстицајне мере за прпизвпдоу електришне енергије из пбнпвљивих извпра и из
виспкпефикасне кпмбинпване прпизвпдое електришне и тпплптне енергије, услпве за оихпвп
пствариваое, нашин пдређиваоа и трајаое ппдстицајнпг перипда, права и пбавезе кпје из тих
мера прпизилазе за ппвлащћене прпизвпђаше електришне енергије и друге енергетске субјекте
и друга питаоа у складу са закпнпм.
Члан 81.
Акп се прпмене ппдаци п шиоеницама на пснпву кпјих је издатп рещеое п стицаоу статуса
ппвлащћенпг прпизвпђаша, привременпг статуса ппвлащћенпг прпизвпђаша, пднпснп статуса
прпизвпђаша из пбнпвљивих извпра, ппвлащћени прпизвпђаш, привремени ппвлащћени
прпизвпђаш и прпизвпђаш из пбнпвљивих извпра, су дужни да пбавесте Министарствп п
насталим прпменама у рпку пд 60 дана пд дана настанка прпмене.
У слушају из става 1. пвпг шлана, Министарствп мпра изменити рещеое акп настале прпмене
не утишу на испуоенпст услпва на пснпву кпјих је рещеое издатп.
Гаранција ппрекла
Члан 82.
Оператпр пренпснпг система издаје гаранцију ппрекла на захтев прпизвпђаша из пбнпвљивих
извпра енергије и пдгпвпран је за оену ташнпст, ппузданпст и защтићенпст пд злпупптребе.

Оператпр дистрибутивнпг система је дужан да дпставља пператпру пренпснпг система
ппдатке п прпизведенпј електришнпј енергији за кпје се издаје гаранција ппрекла у складу са
актпм из шлана 87. став 6. пвпг закпна.
Гаранција ппрекла не мпже се издати за електришну енергију прпизведену у реверзибилнпј
хидрпелектрани у слушају када је таква прпизвпдоа ппследица пумпнпг рада.
Захтев за издаваое гаранције ппрекла из става 1. пвпг шлана мпже се ппднети у рпку не
дужем пд щест месеци пд ппследоег дана перипда прпизвпдое електришне енергије за кпју се
захтева издаваое гаранције ппрекла, а најкасније дп 15. марта текуће гпдине за прпизвпдоу из
претхпдне гпдине.
Гаранција ппрекла се издаје самп једнпм за јединишну нетп кплишину пд 1 МWh прпизведене
електришне енергије измерене на месту предаје у пренпсни, дистрибутивни или затвпрени
дистрибутивни систем.
Перипд прпизвпдое електришне енергије за кпју се издаје гаранција ппрекла не мпже бити
дужи пд гпдину дана.
Гаранција ппрекла важи гпдину дана ппшев пд ппследоег дана перипда прпизвпдое за кпју
се издајe.
Гаранција ппрекла престаје да важи накпн оенпг искприщћеоа, ппвлашеоа или истекпм
рпка пд гпдину дана пд ппследоег дана перипда прпизвпдое електришне енергије за кпју је
издата.
Гаранција ппрекла је пренпсива.
Ппступак издаваоа, пренпщеоа, искприщћеоа и престанка важеоа гаранције ппрекла
заснива се на принципима пбјективнпсти, транспарентнпсти и недискриминације.
Члан 83.
Гаранција ппрекла издата у другим државама, важи и у Републици Србији ппд услпвима
реципрпцитета у складу са пптврђеним међунарпдним угпвпрпм.
Акп пператпр пренпснпг система ппстане шлан еврппске аспцијације тела за издаваое
гаранција ппрекла, гаранција ппрекла издата у другим државама важиће у складу са правилима
те аспцијације.
Члан 84.
Гаранције ппрекла мпгу се пренпсити независнп пд прпизведене електришне енергије на кпју
се пднпсе. Да би се псигурали да се електришна енергија прпизведена из пбнпвљивих извпра
самп једнпм прикаже купцу кап пптрпщена, мпра се избећи дуплп рашунаое и дуплп
приказиваое. Електришна енергија прпизведена из пбнпвљивих извпра, а за кпју је прпизвпђаш
из пбнпвљивих извпра припадајуће гаранције ппрекла прпдап пдвпјенп пд те електришне
енергије, не мпже се приказати или прпдати крајоем купцу кап електришна енергија
прпизведена из пбнпвљивих извпра.
Члан 85.
Гаранција ппрекла за електришну енергију прпизведену из пбнпвљивих извпра садржи
нарпшитп:
1) назив, лпкацију, врсту и снагу прпизвпднпг капацитета;
2) датум пущтаоа пбјекта у рад;
3) ппдатак да се гаранција ппрекла пднпси на електришну енергију;
4) датум ппшетка и краја прпизвпдое електришне енергије за кпју се издаје гаранција
ппрекла;
5) ппдатак да ли је за изградоу прпизвпднпг капацитета била кприщћена инвестиципна
ппдрщка и врста те ппдрщке;
6) ппдатак да ли су кприщћене мере ппдстицаја и врста ппдстицаја;
7) датум и земљу издаваоа и јединствени идентификаципни брпј.
Гаранција ппрекла за електришну енергију прпизведену у електранама са виспкпефикаснпм
кпмбинпванпм прпизвпдопм електришне и тпплптне енергије, ппред ппдатака из става 1. пвпг
шлана садржи и:
1) дпоу тпплптну мпћ енергента кпји се кпристи за прпизвпдоу електришне енергије за кпју
се издаје гаранција ппрекла;
2) сврху за кпју се кпристи тпплптна енергија прпизведена у ппстрпјеоу за кпмбинпвану
прпизвпдоу електришне и тпплптне енергије за кпју се издаје гаранција ппрекла;
3) степен кприснпг дејства електране на гпдищоем нивпу.

Кплишина електришне енергије прпизведене из пбнпвљивих извпра кпја пдгпвара кплишини
гаранција ппрекла пренесених са снабдеваша на трећу страну, биће пдузета из удела електришне
енергије из пбнпвљивих извпра у миксу тпг снабдеваша за сврху из шлана 196. став 1. пвпг
закпна.
Члан 86.
Оператпр пренпснпг система впди регистар гаранција ппрекла у електрпнскпм пблику и
пбјављује ппдатке из регистра на свпјпј интернет страници, у складу са актпм из шлана 87. став 6.
пвпг закпна.
Регистар садржи и гаранције ппрекла издате у складу са шланпм 83. пвпг закпна и уз назнаку
да су издате у странпј држави.
Оператпр пренпснпг система има правп на накнаду за издаваое, пренпщеое и искприщћеое
гаранције ппрекла у складу са актпм кпјим се утврђује висина накнаде на кпји сагласнпст даје
Агенција.
Акт из става 3. пвпг шлана пбјављује се на интернет страници пператпра пренпснпг система и
Агенције.
Члан 87.
Оператпр пренпснпг система прпрашунава и јавнп пбјављује уделе свих врста извпра енергије
у прпдатпј електришнпј енергији крајоим купцима у Републици Србији.
Приликпм прпрашуна из става 1. пвпг шлана, пператпр пренпснпг система нарпшитп узима у
пбзир искприщћене и истекле гаранције ппрекла.
Снабдеваш прпрашунава и приказује крајоем купцу ппдатке п уделу свакпг извпра енергије у
укупнп прпдатпј електришнпј енергији из шлана 196. став 1. пвпг закпна, на пснпву јавнп
пбјављених ппдатака пператпра пренпснпг система из става 1. пвпг шлана и искприщћених
гаранција ппрекла.
Агенција надзире пператпра пренпснпг система, пператпра дистрибутивнпг система,
снабдеваше и друге субјекте у изврщаваоу пбавеза утврђених закпнпм и прпписима дпнетим на
пснпву оега, а кпјима се уређују гаранције ппрекла.
Министарствп ближе прпписује нашин на кпји се крајоем купцу прпрашунава и приказује
удеп свих врста извпра енергије у прпдатпј електришнпј енергији, кап и нашин кпнтрпле
прпрашуна.
Влада, на предлпг Министарства, ближе прпписује садржину гаранције ппрекла, ппступак
издаваоа, пренпщеоа и престанка важеоа гаранције ппрекла, нашин впђеоа регистра, нашин
дпстављаоа ппдатака п прпизведенпј електришнпј енергији измеренпј на месту предаје у
пренпсни, дистрибутивни и затвпрени дистрибутивни систем, надзпр, кап и друга питаоа у
складу са закпнпм.
VI . Ц Е Н Е Е Н Е РГ И Ј Е, Е Н Е РГ Е Н АТ А И У СЛ У ГА
Члан 88.
Цене енергије, енергената и услуга кпје пружају енергетски субјекти у пбављаоу енергетских
делатнпсти су слпбпдне, псим укпликп је другашије уређенп пвим закпнпм.
Регулисане цене су:
1) цене приступа систему за пренпс електришне енергије;
2) цене приступа систему за дистрибуцију електришне енергије;
3) цене приступа систему за трансппрт прирпднпг гаса;
4) цене приступа систему за дистрибуцију прирпднпг гаса;
5) цене приступа складищту прирпднпг гаса;
6) цене приступа систему за трансппрт нафте нафтпвпдима;
7) цене приступа систему за трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдима;
8) цене прирпднпг гаса за јавнп снабдеваое;
9) цене ппмпћних услуга: примарне регулације, регулације наппна, безнаппнскпг ппкретаоа
и пстрвскпг рада.
Ппред цена из става 2. пвпг шлана мпгу бити регулисане и:
1) цене електришне енергије за гарантпванп снабдеваое;
2) цене закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације.

Члан 89.
Агенција једанпут гпдищое анализира пптребу регулисаоа цена из шлана 88. став 3. пвпг
закпна на пснпву пстваренпг нивпа кпнкурентнпсти на дпмаћем тржищту електришне енергије,
дпстигнутпг степена защтите енергетски угрпжених купаца, развпја регипналнпг тржищта
електришне енергије и прпцене распплпживих прекпгранишних капацитета и припрема и
пбјављује извещтај п пптреби даљег регулисаоа тих цена.
Министарствп, надлежни прган за защтиту кпнкуренције и енергетски субјекти дужни су да,
ради израде извещтаја из става 1. пвпг шлана, Агенцији дпстављају пптребне ппдатке и пцене из
оихпве надлежнпсти.
Када Агенција утврди да је престала пптреба за регулацијпм цена из шлана 88. став 3. ташка 1)
пвпг шлана, дужна је да п тпме пбавести Министарствп.
Министарствп је дужнп да спрпведе ппступак јавнпг тендера у складу са шланпм 191. пвпг
закпна, најкасније у рпку пд щест месеци пд сазнаоа да је престала пптреба за регулацијпм
цена.
Када Агенција утврди да је, у пптпунпсти или делимишнп, престала пптреба за регулацијпм
цена из шлана 88. став 3. ташка 2) пвпг шлана, дужна је да п тпме пбавести пператпра система.
Влада прпписује нашин утврђиваоа највищих цена пснпвних деривата нафте без фискалних
дажбина у слушају спрешаваоа ппремећаја на тржищту нафте и деривата нафте или птклаоаоа
щтетних ппследица ппремећаја на тржищту нафте и деривата нафте.
Регулисане цене из шлана 88. став 2. таш. 1) дп 9) и став 3. пвпг закпна се пбјављују у
"Службенпм гласнику Републике Србије", а пстале регулисане цене се пбјављују на интернет
страници енергетскпг субјекта и Агенције.
Члан 90.
Регулисане цене из шлана 88. став 2. таш. 1) дп 9) и став 3. пвпг закпна пдређују се на пснпву
метпдплпгија кпје дпнпси Агенција.
Метпдплпгијама из става 1. пвпг шлана нарпшитп се пдређују:
1) метпд регулације цена кпји мпже бити заснпван на пправданим трпщкпвима ппслпваоа и
пдгпварајућем принпсу на средства улпжена у ефикаснп пбављаое енергетске делатнпсти, на
примени ппдстицајних механизама за пдређиваое прихпда или цена кап и на ппређеоу
регулисаних цена, ппјединашних трпщкпва ппслпваоа или принпса на улпжена средства
енергетскпг субјекта са уппредивим енергетским субјектима у енергетским делатнпстима у
кпјима је тп примеренп;
2) елементи за кпје се утврђују тарифе, нашин израшунаваоа регулисаних цена, пднпснп
тарифа и нашин пбрашуна исппрушене електришне енергије, пднпснп прирпднпг гаса и
изврщених услуга;
3) категприје и групе купаца, пднпснп кприсника система у енергетским делатнпстима где је
тп примеренп;
4) дужина регулатпрнпг перипда, кап временскпг перипда за кпји се израшунавају регулисане
цене и
5) критеријуми и нашин утврђиваоа пправданпсти трпщкпва и нпрмативи, када је тп
примеренп.
Метпдплпгијпм се мпгу пдредити разлишите цене, пднпснп тарифе, зависнп пд кплишине
преузете енергије, пднпснп енергената и услпва преузимаоа, снаге, пднпснп капацитета,
гпдищое, сезпнске, месешне и дневне динамике исппруке, категприје и групе купаца, пднпснп
кприсника система, места преузимаоа, нашина пптрпщое, нашина мереоа и других
карактеристика.
Метпдплoгијпм из шлана 50. став 1. ташка 6) пвпг закпна пдређује се и накнада власнику
трансппртнпг система у слушају независнпг пператпра система.
Члан 91.
Регулисаним ценама пбезбеђује се:
1) ппкриваое пправданих трпщкпва ппслпваоа и пдгпварајућег принпса на ефикаснп
улпжена средства у пбављаое регулисане делатнпсти, кпјима се пбезбеђује краткпрпшна и
дугпрпшна сигурнпст снабдеваоа, пднпснп пдрживи развпј система узимајући у пбзир прихпде
и расхпде везане за дпделу прекпгранишних капацитета и примену механизма кпмпензације
транзита енергије и пстале прихпде;
2) безбеднпст рада система;
3) ппдстицаое екпнпмске и енергетске ефикаснпсти;

4) недискриминација, пднпснп једнаки пплпжај исте категприје и групе купаца и кприсника
система;
5) спрешаваое међуспбнпг субвенципнисаоа између ппјединих делатнпсти кпје пбављају
енергетски субјекти и између ппјединих купаца, категприја и група купаца, пднпснп кприсника
система.
Приликпм припреме метпдплпгије за пдређиваое цене приступа систему за трансппрт
прирпднпг гаса и метпдплпгије за пдређиваое цене приступа складищту прирпднпг гаса из
шлана 50. став 1. таш. 6) и 8) пвпг закпна, пбезбедиће се да цена прекиднпг капацитета пдражава
верпватнпћу прекида.
Члан 92.
Агенција даје сагласнпст на акте п ценама кпје дпнпсе енергетски субјекти из шлана 88. став 2.
таш. 1) дп 8) и став 3. ташка 1) пвпг закпна, а утврђује цене из шлана 88. став 2. ташка 9) и став 3.
ташка 2) пвпг закпна.
Агенција пдређује врсту ппдатака кпје су енергетски субјекти пбавезни да дпставе уз акт п
ценама из става 1. пвпг шлана, кап и рпкпве и нашин оихпвпг дпстављаоа.
Агенција је пвлащћена да захтева пд енергетских субјеката измену регулисане цене из става
1. пвпг шлана, а енергетски субјекат је дужан да ппступи пп захтеву Агенције у рпку пд 30 дана
пд дана пријема тпг захтева.
У слушају да енергетски субјекат у прпписанпм рпку не ппступи пп захтеву Агенције, Агенција
дпнпси пдлуку кпјпм пдређује привремену регулисану цену из става 1. пвпг шлана, кпја се
примеоује дп пбразпваоа регулисане цене у складу са метпдплпгијама из шлана 50. став 1. пвпг
закпна. Укпликп се прихпд пстварен применпм привремених цена разликује пд прихпда кпји би
бип пстварен применпм регулисане цене пдређене у складу са метпдплпгијама из шлана 50.
став 1. пвпг закпна, разлика се пбрашунава и укљушује у регулисану цену за наредни регулатпрни
перипд у складу са метпдплпгијама.
Члан 93.
У слушају када Агенција пдбије да да сагласнпст на акта п ценама пп захтеву енергетскпг
субјекта, дужна је да п тпме пдлуши рещеоем, у рпку пд 60 дана пд дана дпстављаоа уреднпг
захтева.
Рещеое из став 1. пвпг шлана садржи пбразлпжеое разлпга пдбијаоа сагласнпсти на
дпстављена акта п ценама, кпнашнп је и прптив оега се мпже ппкренути управни сппр.
VI I. Е Л ЕК Т РИ Ч Н А Е Н Е РГ И ЈА
Прпизвпдоа електричне енергије
Члан 94.
Прпизвпдоа електришне енергије пбухвата прпизвпдоу у хидрпелектранама,
термпелектранама, термпелектранама-тппланама и другим електранама кпје кпристе
пбнпвљиве извпре енергије (у даљем тексту: електране).
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст прпизвпдое електришне енергије (у даљем тексту:
Прпизвпђаш електришне енергије), у складу са пвим закпнпм, има правп да:
1) у пбјектима за прпизвпдоу електришне енергије кпристи извпре енергије кпје сматра
најппвпљнијим у складу са услпвима прпписаним пвим закпнпм и другим прпписима;
2) прпдаје прпизведену електришну енергију;
3) кпристи пренпсни и дистрибутивни систем електришне енергије ппд услпвима утврђеним
пвим закпнпм и правилима п раду пренпснпг и дистрибутивнпг система.
Прпизвпђаш електришне енергије је дужан да:
1) испуоава услпве из лиценце за пбављаое енергетских делатнпсти;
2) прпизвпдне капацитете пдржава у исправнпм стаоу, пбезбеди оихпву сталну ппгпнску
спремнпст и безбеднп кприщћеое у складу са технишким и другим прпписима;
3) ппщтује прпписе и правила кпји се пднпсе на рад пренпснпг и дистрибутивнпг система и
функципнисаое тржищта, прпписе кпји се пднпсе на защтиту кпнкуренције, кап и пдлуке
надлежних пргана;
4) ппнуди пператпру пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система ппмпћне услуге, у складу
са технишким карактеристикама и правилима п раду пренпснпг и дистрибутивнпг система и
правилима п раду тржищта електришне енергије;

5) са пператпрпм пренпснпг система, пднпснп дистрибутивнпг система закљуши угпвпр п
пружаоу ппмпћних услуга;
6) пмпгући надлежним пператприма система прпверу усаглащенпсти технишких
карактеристика свпјих пбјеката и пперативних прпцедура са издатим актпм п прикљушеоу,
угпвпреним ппмпћним услугама и правилима п раду пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг
система;
7) ппнуди пператпру пренпснпг система сав неискприщћени прпизвпдни капацитет за
пптребе балансираоа и пбезбеђиваоа сигурнпг рада система у складу са технишким
карактеристикама и правилима п раду пренпснпг и дистрибутивнпг система и правилима п раду
тржищта електришне енергије;
8) са пператпрпм пренпснпг система закљуши угпвпр п ушещћу у баланснпм механизму;
9) закљуши угпвпр п експлпатацији електране са пператпрпм система на шији систем је
прикљушен;
10) пператпру пренпснпг или дистрибутивнпг система ставља на распплагаое ппдатке
пптребне за рад система у складу са правилима п раду пренпснпг и дистрибутивнпг система и
правилима п раду тржищта електришне енергије;
11) ппщтује прпписане услпве кпји се пднпсе на енергетску ефикаснпст и защтиту живптне
средине;
12) дпставља пператпру пренпснпг и дистрибутивнпг система и Агенцији ппдатке неппхпдне
у циљу испуоеоа прпписаних пбавеза п транспарентнпсти и праћеоу тржищта електришне
енергије;
13) шува на перипд пд пет гпдина све сатне ппдатке п прпизвпдои електришне енергије пп
електрани, кпја има најмаое један прпизвпдни ппгпн шији је инсталисани капацитет најмаое
250 MW и ппдатке стави на распплагаое Агенцији и другим надлежним прганима у складу са
закпнпм.
Члан 95.
Електране из шлана 94. став 1. пвпг закпна кпје су прикљушене на пренпсни, пднпснп
дистрибутивни систем мпрају да буду технишки псппспбљене и ппгпнски спремне за пружаое
ппмпћних услуга у складу са правилима п раду пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система и у
складу са оихпвим специфишним технплпгијама.
Ппмпћне услуге се набављају на тржищним принципима, уз ппщтпваое принципа јавнпсти и
недискриминације, на нашин утврђен правилима п раду тржищта електришне енергије.
Пренпсни систем електричне енергије и управљаое пренпсним системпм
Члан 96.
Оператпр пренпснпг система пбавља делатнпст пренпса електришне енергије и управљаое
пренпсним системпм на пбјективан, транспарентан и недискриминатпран нашин.
Члан 97.
Пренпсни систем електришне енергије шине:
1) пренпсна електрпенергетска мрежа;
2) управљашки центри и управљашки системи у функцији пбављаоа делатнпсти пренпса
електришне енергије и управљаоа пренпсним системпм;
3) телекпмуникаципна инфраструктура у пбјектима пренпснпг система, укљушујући пптишка
влакна у защтитнпм ужету надземних впдпва наппна 400 kV, 220 kV и 110 kV, кап и
телекпмуникаципна инфраструктура у пбјектима пператпра дистрибутивних система,
прпизвпђаша и купаца неппхпдна за пбављаое ппслпва управљаоа пренпсним системпм;
4) инфпрмаципни систем и друга инфраструктура неппхпдна за функципнисаое пренпснпг
система и тржищта.
Пренпсна електрпенергетска мрежа у смислу става 1. ташка 1) пвпг шлана је функципналнп
ппвезан скуп електрпенергетских пбјеката кпји шине електрпенергетски впдпви наппна 400 kV и
220 kV, надземни електрпенергетски впдпви наппна 110 kV закљушнп са затезним ланцем на
ппрталу дистрибутивне трансфпрматпрске станице наппна 110/х kV и ппдземни
електрпенергетски впдпви наппна 110 kV закљушнп са каблпвскпм заврщницпм у
дистрибутивнпј трансфпрматпрскпј станици наппна 110/х kV, трансфпрматпрске станице 400/х
kV и 220/х kV и развпдна ппстрпјеоа наппна 400 kV и 220 kV, кап и прикљушна развпдна
ппстрпјеоа 400 kV и 220 kV у трансфпрматпрским станицама наппна 400/х kV и 220/х kV на кпја

су прикљушени пбјекти купаца и прпизвпђаша, развпдна ппстрпјеоа 110 kV, прикљушна развпдна
ппстрпјеоа 110 kV у трансфпрматпрским станицама наппна 110/х kV на кпја су прикљушени
пбјекти купаца и прпизвпђаша на пренпсну електрпенергетску мрежу и брпјила електришне
енергије на свим местима примппредаје у и из пренпснпг система.
Раздвајаое пператпра пренпснпг система електричне енергије
Члан 98.
Независнпст пператпра пренпснпг система пстварује се на нашин да истп лице или лица нису
пвлащћена да:
1) директнп или индиректнп спрпвпде кпнтрплу над енергетским субјектима кпји пбављају
енергетске делатнпсти прпизвпдое или снабдеваоа електришнпм енергијпм, и истпвременп
директнп или индиректнп спрпвпде кпнтрплу или имају билп кпја друга пвлащћеоа над
пператпрпм пренпснпг система или пренпсним системпм;
2) директнп или индиректнп спрпвпде кпнтрплу или имају билп кпја друга пвлащћеоа над
пператпрпм пренпснпг система или пренпсним системпм и истпвременп директнп или
индиректнп спрпвпде кпнтрплу над енергетским субјектима кпји пбављају енергетске
делатнпсти прпизвпдое или снабдеваоа електришнпм енергијпм;
3) именују шланпве надзпрнпг пдбпра, или друге пргане управљаоа кап и правне заступнике
пператпра пренпснпг система и истпвременп директнп или индиректнп спрпвпде кпнтрплу над
енергетским субјектима кпји пбављају енергетске делатнпсти прпизвпдое или снабдеваоа
електришнпм енергијпм;
4) истпвременп буду шланпви надзпрнпг пдбпра или других пргана управљаоа кап и правни
заступници пператпра пренпснпг система и енергетских субјеката кпји пбављају енергетске
делатнпсти прпизвпдое или снабдеваоа електришнпм енергијпм.
Одредбе става 1. таш. 1), 2) и 3) пвпг шлана ппсебнп се пднпсе на:
1) правп гласа;
2) правп именпваоа шланпва надзпрнпг пдбпра или других пргана управљаоа кап и правних
заступника;
3) ппседпваое већинскпг удела у власнишкпј структури.
Члан 99.
У слушају да је лице из шлана 98. пвпг закпна Република Србија или државни прган, кпнтрплу
над пператпрпм пренпснпг система са једне стране и енергетским субјектима кпји пбављају
енергетске делатнпсти прпизвпдое или снабдеваоа електришнпм енергијпм са друге стране, не
мпже пбављати истп лице, пднпснп исти државни прган, а у слушају да пбављају разлишита лица,
пднпснп државни пргани, пни не мпгу бити кпнтрплисани пд стране истпг трећег лица.
Сертификација и пдређиваое пператпра пренпснпг система електричне енергије
Члан 100.
Пре негп щтп некп правнп лице дпбије лиценцу и тиме буде пдређенп за пператпра
пренпснпг система, мпра бити сертификпванп у складу са пвим закпнпм.
У ппступку сертификације утврђује се испуоенпст услпва из шл. 98. и 99. пвпг закпна.
Ппступак сертификације ппкреће се на:
1) захтев правнпг лица кпје је власник пренпснпг система, пднпснп мреже;
2) захтев Агенције акп правнп лице не ппднесе захтев за сертификацију или
3) пбразлпжен захтев надлежнпг тела сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених
међунарпдних угпвпра.
Члан 101.
Ппступак сертификације спрпвпди Агенција и дпнпси пдлуку п сертификацији пператпра
пренпснпг система у складу са пвим закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву пвпг закпна.
Актпм из шлана 27. став 7. пвпг закпна ближе се уређује: ппступак сертификације, садржај
захтева за сертификацију, садржај пдлуке п сертификацији и дпкумента кпја се прилажу уз
захтев, а нарпшитп:
1) ппдаци п ппднпсипцу захтева, укљушујући ппдатке п пснпвнпм капиталу, списку
сувласника, гпдищои финансијски извещтаји са извещтајима ревизпра, акт п псниваоу, пднпснп
статут;

2) дпказе п власнишким и другим правима на мрежи;
3) ппдатке п кпнтрпли над пператпрпм пренпснпг система, прганима и лицима кпја директнп
или индиректнп врще кпнтрплу над пператпрпм система и
4) друга дпкумента и ппдатке неппхпдне за спрпвпђеое ппступка сертификације.
Члан 102.
Агенција је дужна да дпнесе пдлуку п сертификацији пператпра пренпснпг система у рпку пд
шетири месеца пд дана ппднпщеоа захтева из шлана 100. став 3. таш. 1) и 3) пвпг закпна.
У слушају да Агенција не дпнесе пдлуку из става 1. пвпг шлана сматра се да је пдлука п
сертификацији дпнета.
Одлуку п сертификацији пператпра пренпснпг система са пратећпм дпкументацијпм Агенција
је дужна да без пдлагаоа дпстави надлежнпм телу сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из
пптврђених међунарпдних угпвпра, ради даваоа мищљеоа.
Акп у рпку пд два месеца пд дана дпстављаоа пдлуке п сертификацији надлежнп телп
сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра не дпстави
мищљеое сматра се да је сагласнп са пдлукпм Агенције.
У рпку пд два месеца пд пријема мищљеоа надлежнпг тела сагласнп пбавезама кпје
прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра, Агенција ће дпнети кпнашну пдлуку п
сертификацији пператпра пренпснпг система, узимајући у пбзир тп мищљеое.
Одлука Агенције и мищљеое надлежнпг тела сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из
пптврђених међунарпдних угпвпра ће бити пбјављени заједнп у "Службенпм гласнику
Републике Србије" и на интернет страницама пператпра пренпснпг система и Агенције.
У слушају када кпнашна пдлука Агенције пдступа пд мищљеоа надлежнпг тела сагласнп
пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра, Агенција ће заједнп са
пдлукпм и мищљеоем из става 6. пвпг шлана пбјавити и пбразлпжеое за такву пдлуку.
Члан 103.
Сертификпвани пператпр пренпснпг система дужан је да пбавести Агенцију п свим
планираним прпменама кпје мпгу захтевати ппнпвну прпцену испуоенпсти услпва из шл. 98. и
99. пвпг закпна.
Агенција је дужна да непрекиднп прати да ли сертификпвани пператпр пренпснпг система
испуоава услпве из шл. 98. и 99. пвпг закпна и ппкреће нпви ппступак сертификације у следећим
слушајевима:
1) када је пператпр пренпснпг система пбавести п прпменама из става 1. пвпг шлана;
2) када има сазнаоа п планираним прпменама кпје представљају разлпг за нпви ппступак
сертификације или кпје мпгу дпвести или су дпвеле дп ппвреде прпписа п раздвајаоу;
3) када надлежнп телп сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних
угпвпра ппднесе пправдан захтев.
Члан 104.
Ппступак сертификације из шлана 103. пвпг закпна спрпвпди се у складу са шл. 101. и 102. пвпг
закпна.
Члан 105.
Оператпр пренпснпг система и енергетски субјекти кпји пбављају делатнпст прпизвпдое или
снабдеваоа електришнпм енергијпм и прирпдним гаспм, дужни су да Агенцији дпставе све
ппдатке и сва дпкумента неппхпдна за ппступак сертификације пператпра пренпснпг система.
Агенција је дужна да шува ппверљивпст кпмерцијалнп псетљивих ппдатака из става 1. пвпг
шлана.
Сертификација пператпра пренпснпг система у вези са трећим земљама
Члан 106.
На ппступак сертификације заппшет на пснпву захтева за сертификацују кпји ппднпси власник
пренпсне мреже или пператпр пренпснпг система кпјег кпнтрплище пспба или пспбе из треће
државе или трећих држава, примеоују се пдредбе шл. 101. и 102. закпна узимајући у пбзир
пдредбу шлана 107. пвпг закпна.
Агенција п захтеву без пдлагаоа пбавещтава Министарствп и надлежнп телп сагласнп
пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра, кап и п свим пкплнпстима

кпје би мпгле имати за ппследицу да пспба или пспбе из треће државе или трећих држава
преузму кпнтрплу над пренпснпм мрежпм или пператпрпм пренпснпг система.
Оператпр пренпснпг система дужан је да пбавести Агенцију п свим пкплнпстима кпје би
дпвеле дп шиоенице да лице или лица из треће земље или трећих земаља стекну кпнтрплу над
пператпрпм пренпснпг система или пренпсним системпм.
Члан 107.
Агенција ће пдбити сертификацију пператпра пренпснпг система кпји кпнтрплище једнп или
вище лица из треће земље или трећих земаља, у слушају да:
1) пператпр пренпснпг система не испуоава захтеве из шлана 98. пвпг закпна;
2) дпдела сертификата угрпжава сигурнпст снабдеваоа електришнпм енергијпм Републике
Србије и регипна.
Агенција ће при разматраоу става 1. ташка 2) пвпг шлана ппсебнп узети у пбзир пдредбе:
1) међунарпднпг права и пбавеза у вези са трећим земљама, укљушујући и сппразуме
закљушене са једнпм или вище трећих земаља шији пптписник је и нека пд угпвпрних страна из
угпвпра из шлана 2. ташка 78) пвпг закпна, кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра
и пднпсе се на питаоа сигурнпсти снабдеваоа;
2) права и пбавезе Републике Србије у вези са тпм трећпм земљпм кпје прпизилазе из
сппразума закљушених са тпм земљпм, кап и угпвпри кпје је Република Србија пптписала у
ппступку еврппских интеграција;
3) друге специфишне шиоенице и пкплнпсти слушаја и те треће земље.
Приликпм дпнпщеоа пдлуке п сертификацији Агенција узима у пбзир и мищљеое
Министарства п утицају на сигурнпст снабдеваоа Републике Србије или регипна.
Министарствп мпже затражити пд Агенције да дпнесе кпнашну пдлуку у складу са
мищљеоем у слушају да издаваое сертификата угрпжава сигурнпст снабдеваоа Републике
Србије или регипна или представља ппаснпст пп безбеднпст Републике Србије.
У слушају да кпнашна пдлука није у складу са мищљеоем надлежнпг тела сагласнп пбавезама
кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра, Агенција је дужна да пбјави и
пбразлпжеое за дпнпщеое такве пдлуке на нашин прпписан шланпм 102. пвпг закпна.
Агенција има правп да пдбије захтев за сертификацију у слушају да издаваое сертификата
угрпжава сигурнпст снабдеваоа Републике Србије или регипна или представља ппаснпст пп
безбеднпст Републике Србије.
Пдгпвпрнпсти и дужнпсти пператпра пренпснпг система електричне енергије
Члан 108.
Оператпр пренпснпг система електришне енергије пдгпвпран је за:
1) сигуран, ппуздан и безбедан рад пренпснпг система и квалитет исппруке електришне
енергије;
2) пбезбеђиваое адекватнпг пренпснпг капацитета у функцији сигурнпсти снабдеваоа;
3) управљаое пренпсним системпм и делпм дистрибутивнпг система наппна 110 kV кпји
пбухвата сппјна ппља 110 kV, сабирнице 110 kV и далекпвпдна ппља 110 kV, на нашин кпји
пбезбеђује сигурнпст исппруке електришне енергије;
4) недискриминатпран и транспарентан приступ пренпснпм систему и даваое разумнпг
пбразлпжеоа у слушају пдбијаоа приступа;
5) развпј пренпснпг система кпјим се пбезбеђује дугпрпшна сппспбнпст пренпснпг система да
испуни раципналне захтеве за пренпс електришне енергије впдећи рашуна п защтити живптне
средине;
6) изградоу прикљушка на пренпсни систем;
7) кппрдиниран рад пренпснпг система Републике Србије са пренпсним системима у
интеркпнекцији, пднпснп са дистрибутивним системима у Републици Србији;
8) управљаое тпкпвима снага, узимајући у пбзир размене са псталим системима у
интеркпнекцији, пбезбеђиваое пптребних ппмпћних услуга, укљушујући и услуге управљаоа
пптрпщопм, у мери у кпјпј је таква распплпживпст независна пд билп кпг другпг система
пренпса са кпјим је оегпв систем у интеркпнекцији;
9) балансираоe системa;
10) утврђиваое технишкп-технплпщких и псталих пптребних услпва за ппвезиваое и
прикљушеое електрпенергетских пбјеката, уређаја и ппстрпјеоа у јединствен систем;

11) исправнпст и ппузданпст мереоа електришне енергије на местима примппредаје у и из
пренпснпг система;
12) уређиваое и администрираое тржищта електришне енергије у пквиру свпје надлежнпсти;
13) ефикаснп и функципналнп ппвезиваое тржищта електришне енергије у Републици Србији
са суседним тржищтима електришне енергије, у сарадои са пператпрпм тржищта електришне
енергије у Републици Србији, кап и пператприма пренпснпг система и пператприма тржищта
суседних земаља, а у складу са међунарпднп устанпвљеним принципима и преузетим
пбавезама.
Члан 109.
Оператпр пренпснпг система електришне енергије дужан је да:
1) примеоује правила релевантних еврппских аспцијација пператпра пренпснпг система шији
је шлан и ушествуje у раду Еврппске аспцијације пператпра пренпснпг система;
2) сарађује са пператприма пренпсних система, пператприма тржищта и другим релевантним
заинтереспваним странама, у циљу усппстављаоа интегрисанпг регипналнпг и пан-еврппскпг
тржищта електришне енергије;
3) не прави дискриминацију између кприсника пренпснпг система или група кприсника
система;
4) кприсницима пренпснпг система пружа инфпрмације за ефикасан приступ систему на
принципима транспарентнпсти и недискриминације;
5) пбезбеди ппверљивпст кпмерцијалнп псетљивих инфпрмација дпбијених тпкпм пбављаоа
делатнпсти и да инфпрмације кпје мпгу пбезбедити преднпст на тржищту пбјављује на
недискриминатпран нашин;
6) пбезбеди правп на приступ ппдацима п пптрпщои електришне енергије у складу са шланпм
56. став 1. ташка 11) пвпг закпна;
7) дпнесе правила п раду пренпснпг система;
8) дпнесе правила за расппделу прекпгранишних пренпсних капацитета;
9) пбјави критеријуме и ппступке у ппгледу безбеднпсти, управљаоа и планираоа рада
пренпснпг система, укљушујући ппщте принципе за прпрашун укупнпг пренпснпг капацитета и
маргине ппузданпсти на пснпву електришних и физишких карактеристика мреже;
10) пбјави прпцену распплпживпг пренпснпг капацитета за сваки дан, навпдећи све
распплпживе капацитете пренпса кпји су већ резервисани. Oбјављиваое се врщи у пдређеним
интервалима пре дана кприщћеоа распплпживпг пренпснпг капацитета и укљушује седмишне и
месешне прпцеоене вреднпсти, кaп и индикацију п пшекиванпј ппузданпсти распплпживих
капацитета;
11) ушествује у механизму кпмпензације трпщкпва за електришну енергију кпја се транзитира
прекп пренпснпг система Републике Србије у складу са сппразумпм са другим пператприма
пренпсних система и прикупља накнаде за управљаое загущеоима у пренпснпј мрежи;
12) дпнесе правила п раду тржищта електришне енергије;
13) дпнесе правила п пбјављиваоу кљушних тржищних ппдатака;
14) прикупља и пбјављује ппдатке и инфпрмације у складу са Правилима п пбјављиваоу
кљушних тржищних ппдатака из шлана 176. пвпг закпна;
15) усппстави механизме за кппрдинацију и размену инфпрмација кпјим се пбезбеђује
сигурнпст рада мреже у кпнтексту управљаоа загущеоем;
16) пбјави релевантне ппдатке п укупнпј прпгнпзиранпј пптрпщои и пстваренпј пптрпщои, п
распплпживпсти и упптреби пбјеката кприсника система, распплпживпсти и кприщћеоу мреже
и интеркпнекције, баланснпј енергији и резервисанпм капацитету;
17) пдржава и развија пренпсни систем;
18) сваке гпдине дпнесе план развпја пренпснпг система за перипд пд најмаое десет гпдина;
19) сваке гпдине дпнпси план инвестиција у пренпсни систем за перипд дп три гпдине,
усклађен са планпм инвестиција дистрибутивних система;
20) пбезбеди адекватна средства за испуоаваое свпјих пбавеза;
21) дпнесе пдлуку п цени за приступ пренпснпм систему у складу са метпдплпгијпм из шлана
50. став 1. ташка 1) пвпг закпна;
22) пбезбеди услуге балансираоа у складу са транспарентним, недискриминатпрним и
тржищним принципима кпји ће пружити пдгпварајуће ппдстицаје кприсницима система дa
избалансирају свпју предају и преузимаое електришне енергије;
23) утврђује цену електришне енергије за пптребе балансираоа система у складу са шланпм
174. став 2. пвпг закпна;

24) утврђује технишкп-технплпщке и друге пптребне услпве за прикљушеое и ппвезиваое
електрпенергетских пбјеката, уређаја и ппстрпјеоа у јединствен систем;
25) дпнесе прпцедуру за прикљушеое кприсника на пренпсни систем;
26) прпверава усаглащенпст пбјеката кприсника пренпснпг система са технишким захтевима
из правила п раду пренпснпг система и п прпмени услпва пбавещтава кприсника система;
27) кпристи пбјекте пренпснпг система у складу са технишким прпписима;
28) предузима прпписане мере безбеднпсти у тпку кприщћеоа пренпснпг система и других
капацитета кпји су у функцији пренпснпг система;
29) предузима мере за ппвећаое енергетске ефикаснпсти и защтиту живптне средине;
30) припритетнп преузима електришну енергију прпизведену из пбнпвљивих извпра енергије,
псим у слушају када је угрпжена сигурнпст рада пренпснпг система;
31) спрпвпди ппступак издаваоа, пренпщеоа и престанка важеоа гаранција ппрекла и впди
регистар гаранција ппрекла;
32) прпрашунава и јавнп пбјављује уделе свих врста извпра енергије у прпдатпј електришнпј
енергији крајоим купцима у Републици Србији;
33) Агенцији дпстави план набавке електришне енергије за надпкнаду губитака за наредну
гпдину;
34) набави електришну енергију за надпкнаду губитака у пренпснпј мрежи и ппмпћне услуге у
свпм систему, у складу са транспарентним, недискриминатпрним и тржищним принципима;
35) предузима мере за смаоеое губитака у пренпснпм систему;
36) прати сигурнпст снабдеваоа и Министарству дпставља ппдатке за извещтај п сигурнпсти
снабдеваоа;
37) у сврху пбезбеђеоа сигурнпсти снабдеваоа, припритетнп ангажује прпизвпђаше кпји
кпристе дпмаће енергенте за прпизвпдоу електришне енергије у изнпсу кпји не прелази 15% пд
укупнп кприщћених енергената за прпизвпдоу електришнe енергије у календарскпј гпдини
према енергетскпм билансу Републике Србије;
38) размеоује инфпрмације неппхпдне за безбеднп и сигурнп функципнисаое система са
другим пператприма система;
39) впди евиденцију ппдатака пптребних за утврђиваое ппказатеља квалитета исппруке и
снабдеваоа електришнпм енергијпм и дпставља Агенцији извещтај у складу са правилима из
шлана 51. став 1. ташка 2) пвпг закпна;
40) Агенцији дпставља ппдатке и дпкументацију из шлана 56. став 1. ташка 8) пвпг закпна;
41) Агенцији дпставља ппдатке п прпмени снабдеваша и степену птвпренпсти тржищта;
42) Агенцији дпставља извещтаје п рещаваоу пригпвпра и жалби кприсника система;
43) предузима мере какп би пмпгућип кприсницима система кратке и садржајне кпнтрплне
листе са практишним инфпрмацијама кпје се пднпсе на оихпва права;
44) пшита брпјила електришне енергије кпје испуоава прпписане метрплпщке захтеве дп
псмпг у месецу за претхпдни месец и у рпку пд три дана пд дана пшитаваоа пбезбеди купцу,
прпизвпђашу и снабдевашу приступ ппдацима;
45) кпнтрплище защтитни ппјас пкп пбјеката пренпсне мреже и предузима мере у складу са
закпнпм;
46) дпнесе акт п ценама нестандардних услуга, на кпји сагласнпст даје Агенција и кпји се
пбјављује на интернет страници пператпра система и
47) уређује друга питаоа неппхпдна за рад пренпснпг система и функципнисаое тржищта.
План развпја из става 1. ташке 18) пвпг шлана и план инвестиција из става 1. ташке 19) пвпг
шлана пператпр пренпснпг система електришне енергије дужан је да дпстави сваке гпдине
Агенцији, ради даваоа сагласнпсти.
Члан 110.
Оператпр пренпснпг система не мпже ни да купује ни да прпдаје електришну енергију псим
за пбезбеђиваое системских услуга, балансираое система, пбезбеђиваое сигурнпг рада
система и за надпкнаду губитака у пренпснпм систему.
Оператпр пренпснпг система, ради пптимизације набавке електришне енергије за надпкнаду
губитака, мпже вищкпве електришне енергије прпдати на прганизпванпм тржищту електришне
енергије, псим када електришну енергију за надпкнаду губитака у пренпснпм систему купује пп
угпвпру п пптпунпм снабдеваоу.
Развпј пренпснпг система и пвлащћеое за дпнпщеое инвестиципних пдлука

Члан 111.
Оператпр пренпснпг система дужан је да сваке гпдине ппднесе Агенцији на сагласнпст
десетпгпдищои план развпја пренпсне мреже базиран на прпгнпзиранпј прпизвпдои и
пптрпщои електришне енергије и резултатима саветпваоа са свим заинтереспваним странама и
усаглащен са планпм развпја дистрибутивне мреже.
Десетпгпдищои план развпја пренпсне мреже садржи ефикасне мере ради пбезбеђеоа
стабилнпсти рада система и сигурнпсти снабдеваоа.
План из става 1. пвпг шлана треба да:
1) укаже ушесницима на тржищту на пптребе за изградопм и рекпнструкцијпм најважније
инфраструктуре пренпснпг система кпју треба изградити или унапредити у наредних десет
гпдина;
2) садржи све инвестиције за кпје је дпнета пдлука п реализацији и кпје су у тпку, кап и
инвестиције кпје ће се реализпвати у перипду пд наредне три гпдине;
3) пдреди рпкпве за реализацију свих инвестиципних прпјеката.
Члан 112.
Оператпр пренпснпг система је дужан да при изради плана из шлана 111. пвпг закпна,
анализира адекватнпст прпизвпдое и пренпснпг система за пшекивани развпј пптрпщое и
размене електришне енергије са другим пператприма пренпсних система, реалнп претппстави
динамику развпја пптрпщое и прпизвпдое, узимајући у пбзир и регипнални инвестиципни
план.
Члан 113.
Агенција је дужна да прганизује кпнсултације п плану из шлана 111. пвпг закпна са
ппстпјећим и пптенцијалним кприсницима система, на непристрасан и транспарентан нашин.
Агенција мпже да захтева пд заинтереспваних лица кпја тврде да су пптенцијални кприсници
да свпје тврдое пбразлпже.
Агенција је дужна да прпверава да ли десетпгпдищои план развпја пренпсне мреже
пбухвата све пптребе за улагаоем кпје су утврђене у ппступку кпнсултација кап и да утврди
усклађенпст плана са регипналним инвестиципним планпм.
Агенција мпже пд пператпра система захтевати да измени и дппуни десетпгпдищои план
развпја.
Агенција је дужна да накпн даваоа сагласнпсти на план из шлана 111. пвпг закпна на свпјпј
интернет страници пбјави резултате кпнсултација и евентуалне измене инвестиципнпг плана.
Агенција прати и пцеоује реализацију десетпгпдищоег плана развпја пренпснпг система и
даје у свпм гпдищоем извещтају прпцену реализпваних инвестиција, кпја мпже укљушивати и
преппруке за измену плана.
Члан 114.
У слушају да пператпр пренпснпг система не реализује инвестицију кпју је требалп да
реализује у складу са планпм из шлана 111. став 3. ташка 2) пвпг закпна у наредне три гпдине,
псим акп су у питаоу разлпзи ван оегпве кпнтрпле, Агенција ће затражити пд пператпра
пренпснпг система реализацију предметне инвестиције, акп су те инвестиције јпщ увек
неппхпдне на пснпву најнпвијег десетпгпдищоег плана развпја.
Напредни мерни системи
Члан 115.
Оператпр пренпснпг система утврђује технишке захтеве за увпђеое разних пблика напредних
мерних система и анализира технишку и екпнпмску пправданпст увпђеоа напредних система
мереоа, ефекте на развпј тржищта.
На пснпву анализе из става 1. пвпг шлана, пператпр пренпснпг система је дужан да изради
план имплементације екпнпмски пправданих пблика напредних мерних система и дпставити га
Министарству и Агенцији ради прибављаоа мищљеоа.
Оператпр пренпснпг система је дужан да планпм развпја система пбухвати увпђеое
напредних мерних система у складу са планпм имплементације, за перипд за кпји се план
развпја дпнпси.

Правила п раду пренпснпг система електричне енергије
Члан 116.
Правилима п раду пренпснпг система електришне енергије уређују се:
1) планираое развпја пренпснпг система, укљушујући садржај плана, нашин планираоа и
садржај плана инвестиција;
2) услпви за сигуран и ппуздан рад пренпснпг система;
3) технишки услпви за прикљушеое и за ппвезиваое на пренпсни систем;
4) пбавезе кприсника пренпснпг система неппхпдне за сигуран и ппуздан рад система;
5) пбавезе кприсника и пператпра пренпснпг система у функципналнпм испитиваоу и
пущтаоу у ппгпн дела дистрибутивнпг система наппна 110 kV кпјим управља пператпр
пренпснпг система, кап и у елементима електрпенергетскпг система пбјеката прпизвпђаша и
купаца кпји утишу на сигуран и ппуздан рад пренпснпг система, кап и у испитиваоу рада
защтитних и управљашких уређаја накпн знашајних ппгпнских дпгађаја или ппремећаја у раду
пренпснпг система;
6) садржина угпвпра п експлпатацији пбјекта закљушенпг са купцем, прпизвпђашем,
пператпрпм дистрибутивнпг система и пператпрпм затвпренпг дистрибутивнпг система;
7) кприщћеое и пдржаваое пбјеката;
8) параметри и нашин кпнтрпле квалитета електришне енергије;
9) планираое рада пренпснпг система;
10) прпцедуру за пријаву и пптврду прпграма рада баланснп пдгпвпрних страна;
11) врсте и пбим ппмпћних и системских услуга;
12) пперативни ппступци и управљаое пренпсним системпм у нпрмалним услпвима и у
слушају ппремећаја;
13) приступ пренпснпм систему, инструмент пбезбеђеоа плаћаоа и критеријуми за
утврђиваое изнпса и перипда за кпји се тражи;
14) прпцедура за мереое са дефинисанпм пптребнпм мернпм ппремпм, критеријумима за
избпр класе ташнпсти мернпг уређаја и карактеристика пратећих уређаја и ппреме, у зависнпсти
пд пплпжаја мернпг места у систему и врсте кприсника система;
15) пбуку пспбља пператпра и кприсника пренпснпг система на ппљу пперативних ппступака,
у циљу сигурнпг и ппузданпг рада пренпснпг система;
16) друга питаоа неппхпдна за рад пренпснпг система.
Правила из става 1. пвпг шлана дпнпси Оператпр пренпснпг система електришне енергије уз
сагласнпст Агенције.
Правила из става 1. пвпг шлана се пбјављују на интернет страници пператпра пренпснпг
система и Агенције.
Агенција пбјављује пдлуку п даваоу сагласнпсти правила из става 1. пвпг шлана у "Службенпм
гласнику Републике Србије".
Прикључеое на пренпсни систем
Члан 117.
Оператпр пренпснпг система дужан је да усппстави и пбјави транспарентну, ефикасну и
недискриминатпрну прпцедуру за прикљушеое пбјеката на пренпсни систем (у даљем тексту:
Прпцедура).
Прпцедура из става 1. пвпг шлана садржи редпслед активнпсти пператпра пренпснпг система
и ппднпсипца захтева за прикљушеое и рпкпве у ппступку прикљушеоа пбјекта на пренпсни
систем, кпји се пднпсе на: студију прикљушеоа пбјекта, изградоу и праћеое изградое
прикљушка, прпверу испуоенпсти технишких услпва из пдпбреоа за прикљушеоа, и друге
активнпсти пд знашаја за прикљушеое, кпје нису уређене закпнпм кпјим се уређује планираое и
изградоа.
На прпцедуру из става 1. пвпг шлана Агенција даје сагласнпст.
Прпцедура се пбјављује на интернет страници пператпра пренпснпг система и Агенције.
Оператпр пренпснпг система не мпже пдбити прикљушеое пбјеката пп пснпву мпгућих
будућих пгранишеоа, у ппстпјећим пренпсним капацитетима, кап щтп су загущеоа у удаљеним
делпвима пренпсне мреже.
Оператпр пренпснпг система дужан је да дпстави ппднпсипцу захтева за прикљушеое
пптребне инфпрмације п мпгућим будућим пгранишеоима у ппстпјећим пренпсним
капацитетима.

Оператпр пренпснпг система не мпже пдбити прикљушеое пбјеката пп пснпву дпдатних
трпщкпва збпг ппвећаоа капацитета елемената пренпсне мреже у блискпм пкружеоу ташке
прикљушеоа.
Члан 118.
Оператпр пренпснпг система је инвеститпр изградое прикљушка и, пп правилу, гради
прикљушак на пренпсни систем п трпщку купца, пднпснп прпизвпђаша електришне енергије кпји
се прикљушује.
На захтев купца, пднпснп прпизвпђаша електришне енергије, пператпр пренпснпг система је
дужан да изда пвлащћеое купцу, пднпснп прпизвпђашу да у име пператпра система сам
изгради прикљушак п свпм трпщку.
У слушају из става 2. пвпг шлана, купцу, пднпснп прпизвпђашу ће се умаоити трпщкпви
прикљушеоа на систем у складу са метпдплпгијпм за пдређиваое трпщкпва прикљушеоа на
систем за пренпс и дистрибуцију.
За прикљушак из става 2. прибавља се дпкументација на име пператпра пренпснпг система у
складу са закпнпм кпјим се уређује изградоа пбјеката.
Права и пбавезе пператпра пренпснпг система и купца, пднпснп прпизвпђаша уређују се
угпвприма и тп:
1) п изради студије прикљушеоа пбјекта на пренпсни систем;
2) п изради планске и технишке дпкументације и прибављаоу пптребних дпзвпла за
изградоу прикљушка;
3) п праћеоу градое прикљушка.
Члан 119.
Прикљушеое пбјекта прпизвпђаша или купца електришне енергије на пренпсни систем врщи
се на пснпву пдпбреоа за прикљушеое, у складу са пвим закпнпм.
Одпбреое из става 1. пвпг шлана издаје се и у слушају спајаоа или раздвајаоа инсталација,
пднпснп мерних места, пднпснп прпмене пдпбрене снаге пбјекта прпизвпђаша или купца
електришне енергије, кап и ппнпвнпг прикљушеоа услед искљушеоа.
Ппд спајаоем или раздвајаоем инсталација, пднпснп мерних места из става 2. пвпг шлана
сматрају се прпмене у инсталацијама и уређајима у пбјекту прпизвпђаша или купца електришне
енергије.
Ппд прпменпм пдпбрене снаге прпизвпђаша или купца електришне енергије се ппдразумева
ппвећаое или смаоеое пдпбрене снаге.
Услпви и нашин издаваоа пдпбреоа за прикљушеое на пренпсни систем, пдпбрена снага и
услпви за прпмену пдпбрене снаге, кап и услпви за спајаое и раздвајаое инсталација, пднпснп
мерних места ближе се уређује прпписпм п услпвима исппруке и снабдеваоа електришнпм
енергијпм.
Члан 120.
Одпбреое за прикљушеое пбјекта издаје се рещеоем у управнпм ппступку у писменпј фпрми
на захтев лица шији се пбјекат прикљушује, а пп дпбијаоу грађевинске дпзвпле за градоу
пбјекта кпји се прикљушује.
Оператпр пренпснпг система издаће пдпбреое за прикљушеое и у слушају прикљушеоа
пбјекта прпизвпђаша или купца на деп дистрибутивнпг система кпјим управља пператпр
пренпснпг система.
У слушају из става 2. пвпг шлана, пператпр пренпснпг система, пре издаваоа пдпбреоа за
прикљушеое, прибавља пд пператпра дистрибутивнпг система технишке услпве за прикљушеое
кпји су пд интереса за дистрибутивни систем и претхпдну сагласнпст за издаваое пдпбреоа за
прикљушеое.
Оператпр система је дужан да пдлуши пп захтеву за прикљушеое пбјекта купца у рпку пд 30
дана пд дана пријема писменпг захтева, пднпснп пп захтеву за прикљушеое пбјекта
прпизвпђаша у рпку пд 60 дана пд дана пријема писменпг захтева.
Прптив рещеоа из ст. 1. и 2. пвпг шлана мпже се ппднети жалба Агенцији, у рпку пд 15 дана
пд дана дпстављаоа рещеоа. Одлука Агенције пп жалби је кпнашна и прптив ое се мпже
ппкренути управни сппр.

Члан 121.
Одпбреое за прикљушеое пбјекта на пренпсни систем садржи нарпшитп: местп прикљушеоа
на систем, нашин и технишке услпве прикљушеоа, трпщкпве прикљушеоа, пптребна испитиваоа
усаглащенпсти са Правилима п раду пренпснпг система, инсталисани капацитет, пдпбрену
снагу, местп примппредаје енергије и нашин мереоа енергије и снаге, рпк за физишкп
прикљушеое пбјекта.
Технишки и други услпви прикљушеоа на пренпсни систем пдређују се у складу са пвим
закпнпм, прпписпм из шлана 214. пвпг закпна, технишким и другим прпписима и правилима п
раду система на кпји се пбјекат прикљушује.
Члан 122.
Трпщкпве прикљушеоа утврђује пператпр пренпснпг система, у складу са Метпдплпгијпм за
утврђиваое трпщкпва прикљушеоа кпју дпнпси Агенција.
Трпщкпве прикљушеоа снпси ппднпсилац захтева за прикљушеое.
Метпдплпгијпм из става 1. пвпг шлана утврђују се нашин и ближи критеријуми за пбрашун
трпщкпва прикљушеоа, а у зависнпсти пд места прикљушеоа на систем, закупљенпг капацитета,
пптребе за извпђеоем радпва и пптребе за пружаоем услуга, или пптребе за уграђиваоем
неппхпдне ппреме или других пбјективних критеријума.
Члан 123.
Оператпр пренпснпг система је дужан да прикљуши пбјекат купца, пднпснп прпизвпђаша на
пренпсни систем у рпку пд 15 дана пд дана испуоеоа следећих услпва:
1) услпва из пдпбреоа за прикљушеое;
2) да је за пбјекат прибављен акт кпјим се пдпбрава пущтаое у прпбни рад или упптребна
дпзвплa за пбјекат и прикљушак;
3) да купац, пднпснп прпизвпђаш дпстави пператпру система угпвпр п снабдеваоу, без
кпмерцијалних ппдатака;
4) да је за местп примппредаје уређена балансна пдгпвпрнпст и приступ систему.
Прпписпм п услпвима исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм ближе се уређују
услпви и нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва из ст. 1. и 2. пвпг шлана.
Акп пператпр пренпснпг система не прикљуши пбјекат купца, пднпснп прпизвпђаша на
пренпсни систем у рпку из става 1. пвпг шлана, надлежни инспектпр, на захтев купца, пднпснп
прпизвпђаша електришне енергије, прпверава, у рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа захтева,
испуоенпст услпва за прикљушеое из става 1. пвпг шлана и акп утврди да су испуоени услпви
налпжиће пператпру пренпснпг система да у рпку пд два радна дана изврщи прикљушеое
пбјекта.
Члан 124.
У слушају прикљушеоа пбјекта на дистрибутивни систем 110 kV, прпцедуру прикљушеоа
спрпвпди пператпр пренпснпг система у сарадои са пператпрпм дистрибутивнпг система, а у
складу са Прпцедурпм из шлана 117. пвпг закпна.
У слушају пптребе за прикљушеое пбјеката за кпје је пдпбрен прпбни рад у складу са
ппсебним закпнпм мпже се издати пдпбреое за привременп прикљушеое пбјекта.
Издаваое пдпбреоа за привременп прикљушеое врщи се ппд услпвима, на нашин и ппступак
прпписан за издаваое пдпбреоа за прикљушеое пбјеката.
Члан 125.
Међуспбнп ппвезиваое енергетских пбјеката за пренпс и дистрибуцију електришне енергије,
врщи се на пснпву угпвпра, кпјим се уређују међуспбна права и пбавезе између пператпра
пренпснпг и пператпра дистрибутивнпг система.
Угпвпр из става 1. пвпг шлана закљушује се у следећим слушајевима:
1) ппвезиваое нпвпг пбјекта;
2) измене у пбјекту кпје не пдгпварају раније датим технишким услпвима у складу са
правилима п раду.
Угпвпр из става 1. пвпг шлана закљушује се у писменпј фпрми накпн усаглащаваоа планпва
инвестиција пператпра пренпснпг и дистрибутивнпг система и садржи ппред елемената
утврђених закпнпм кпји уређује пблигаципне пднпсе следеће:
1) израду студије пптималнпг ппвезиваоа пренпснпг и дистрибутивнпг система и технишке
дпкументације;

2) испитиваоа ппстрпјеоа трансфпрматпрске станице или развпднпг ппстрпјеоа и прпверу
усаглащенпсти са Правилима п раду дистрибутивнпг система и Правилима п раду пренпснпг
система;
3) местп примппредаје енергије и нашин мереоа исппрушене електришне енергије и снаге;
4) стварне трпщкпве ппвезиваоа система;
5) рпк за ппвезиваое система.
Члан 126.
Местп предаје енергије купцу, пднпснп местп преузимаоа енергије пд прпизвпђаша је местп
на кпме се гранише инсталације пбјекта купца, пднпснп прпизвпђаша и пренпснпг система.
Местп разгранишеоа пдгпвпрнпсти за исппрушену електришну енергију између енергетскпг
субјекта и купца, пднпснп прпизвпђаша и местп мереоа електришне енергије ближе се уређује
актпм кпјим се утврђују услпви исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм и прирпдним
гаспм.
Дистрибутивни систем електричне енергије и управљаое дистрибутивним системпм електричне енергије
Члан 127.
Оператпр дистрибутивнпг система електришне енергије пбавља делатнпст дистрибуције
електришне енергије и управљаоа дистрибутивним системпм изузев дела 110 kV
дистрибутивнпг система у трансфпрматпрским станицама 110/х kV (сппјна ппља 110 kV,
сабирнице и далекпвпдна ппља 110 kV), на пбјективан, транспарентан и недискриминатпран
нашин.
Члан 128.
Дистрибутивни систем електришне енергије шини:
1) дистрибутивна електрпенергетска мрежа;
2) управљашки центри и управљашки системи у функцији пбављаоа делатнпсти дистрибуције
електришне енергије и управљаоа дистрибутивним системпм;
3) телекпмуникаципна инфраструктура у дистрибутивним електрпенергетским пбјектима 110
kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV и 0,4 kV, кап и телекпмуникаципна инфраструктура у електрпенергетским
пбјектима пператпра пренпснпг система, прпизвпђаша и купаца неппхпдна за пбављаое
ппслпва управљаоа дистрибутивним системпм;
4) инфпрмаципни и управљашки систем и друга инфраструктура неппхпдна за
функципнисаое дистрибутивнпг система.
Дистрибутивна електрпенергетска мрежа у смислу става 1. ташка 1) пвпг шлана је
функципналнп ппвезан скуп електрпенергетских пбјеката кпји шине дистрибутивне
трансфпрматпрске станице 110/x kV са далекпвпдним и сппјним ппљима 110 kV, сабирницама
110 kV и трансфпрматприма 110/x kV са припадајућим трансфпрматпрским ппљима,
трансфпрматпрске станице 35/x kV и x/0,4 kV, развпдна ппстрпјеоа 35 kV, 20 kV и 10 kV и
електрпенергетски впдпви наппна 35 kV, 20 kV, 10 kV и исппд 1 kV; мерни уређаји са мерним
прманпм или развпдним прманпм, пднпснп развпдним ппстрпјеоем на местима примппредаје
у и из дистрибутивне електрпенергетске мреже.
Члан 129.
Делатнпст из шлана 127. пвпг закпна мпже да пбавља један или вище пператпра
дистрибутивнпг система електришне енергије у складу са закпнпм.
У слушају да вище пператпра дистрибутивнпг система електришне енергије пбавља делатнпст
из шлана 127. пвпг закпна, актпм Владе мпгу се пдредити јединствени тарифни ставпви за
пбрашун цене приступа дистрибутивнпм систему за теритприју Републике Србије.
Пправнаое разлика између прихпда пстварених применпм јединствене цене и цена приступа
дистрибутивнпм систему пдпбрених у складу са метпдплпгијпм из шлана 50. став 1. ташка 2) пвпг
закпна врщи се на пснпву ппсебнпг акта из шлана 51. став 2. ташка 2) пвпг закпна кпји дпнпси
Агенција.

Пдређиваое пператпра дистрибутивнпг система електричне енергије
Члан 130.
Оператпр дистрибутивнпг система пдређује се издаваоем лиценце, накпн щтп испуни услпве
из шл. 131, 132. и 133. пвпг закпна и услпве за издаваое лиценце, у складу са пвим закпнпм и
прпписима дпнетим на пснпву пвпг закпна.
Раздвајаое пператпра дистрибутивнпг система електричне енергије
Члан 131.
Оператпр дистрибутивнпг система кпји је деп вертикалнп интегрисанпг предузећа мпра бити
независан у смислу правне фпрме, прганизације и пдлушиваоа пд других делатнпсти кпје нису
ппвезане са делатнпщћу дистрибуције електришне енергије.
Независнпст пператпра дистрибутивнпг система из става 1. пвпг шлана не укљушује пбавезу да
се власнищтвп над средствима дистрибутивнпг система пдвпји пд вертикалнп интегрисанпг
предузећа.
Независнпст пператпра дистрибутивнпг система псигурава се на следећи нашин:
1) лица кпја су пдгпвпрна за управљаое пператпрпм дистрибутивнпг система не мпгу
ушествпвати у прганима управљаоа вертикалнп интегрисанпг предузећа кпји су директнп или
индиректнп пдгпвпрна за делатнпст прпизвпдое, пренпса или снабдеваоа електришнпм
енергијпм;
2) предузимаоем мера кпје ће псигурати да лица пдгпвпрна за управљаое пператпрпм
дистрибутивнпг система ппступају струшнп, какп би се пбезбедила оихпва независнпст у раду;
3) пператпр дистрибутивнпг система дпнпси пдлуке, независнп пд вертикалнп интегрисанпг
предузећа, пп питаоу средстава пптребних за ппгпн, пдржаваое и развпј мреже;
4) пператпр дистрибутивнпг система сампсталнп дпнпси пдлуке п текућем ппслпваоу,
пднпснп пдлуке п изградои или унапређеоу дистрибутивне мреже акп су у пквирима
пдпбренпг финансијскпг плана.
Оператпр дистрибутивнпг система у циљу дпнпщеоа пдлука из става 3. ташка 3) пвпг шлана
мпра имати пдгпварајуће кадрпвске, технишке, материјалне и финансијске ресурсе.
Независнпст пператпра дистрибутивнпг система не утише на правп матишнпг вертикалнп
интегрисанпг предузећа да:
1) спрпвпди механизме кппрдинације кпјима се псигурава управљашки и финансијски надзпр
у ппгледу принпса на ангажпвана средства и инвестиције пператпра дистрибутивнпг система;
2) пдпбрава гпдищои и финансијски план и ппставља или пдређује границе задуженпсти.
Прпграм усклађенпсти и лице кпје прати оегпвп спрпвпђеое
Члан 132.
Оператпр дистрибутивнпг система кпји је деп вертикалнп интегрисанпг предузећа дужан је
да дпнесе Прпграм усклађенпсти за пбезбеђиваое недискриминатпрнпг ппнащаоа, кпји
садржи мере у циљу спрешаваоа дискриминатпрнпг ппнащаоа, нашин праћеоа ппщтпваоа тих
мера и пбавезе заппслених за ппстизаое ппстављених циљева.
Лице или телп пдгпвпрнп за праћеое усклађенпсти пператпра дистрибутивнпг система
именује надлежни прган пператпра дистрибутивнпг система, уз претхпдну сагласнпст Агенције.
На услпве за именпваое и трајаое мандата или раднпг пднпса лица из става 2. пвпг шлана,
сагласнпст даје Агенција.
Услпви из става 3. пвпг шлана мпрају псигурати независнпст лица за праћеое усклађенпсти,
кпје за време пбављаоа пвпг ппсла не мпже заузимати ниједан други прпфесипнални пплпжај
нити, директнп или ппсреднп, пбављати другу дужнпст или имати ппслпвни интерес у некпм
другпм делу вертикалнп интегрисанпг предузећа.
Агенција мпже ускратити сагласнпст на именпваое предлпжене пспбе за праћеое
усклађенпсти самп акп пна није дпвпљнп независна или нема пдгпварајуће струшне
сппспбнпсти.
Оператпр дистрибутивнпг система је дужан да лицу из става 2. пвпг шлана пбезбеди све
пптребне услпве и средства за рад, правп на приступ прпстпријама пператпра без претхпдне
најаве, приступ свим пптребним инфпрмацијама пператпра дистрибутивнпг система или
ппвезанпг предузећа, ппзиве и материјале за састанке рукпвпдећег пспбља на кпјима се
пдлушује п: финансијским планпвима и извещтајима, планпвима развпја, инвестиција и

пдржаваоа и оихпвпј реализацији, куппвини електришне енергије за надпкнаду губитака и
другим питаоима неппхпдним за спрпвпђеое оегпвих пбавеза.
Лице из става 2. пвпг шлана је дужнп да: прати спрпвпђеое Прпграма усклађенпсти, прати
усклађенпст рада пператпра дистрибутивнпг система са пдредбама кпје уређују
транспарентнпст рада пператпра система и ппверљивпст ппдатака, пбавести Агенцију укпликп
пргани вертикалнп интегрисанпг предузећа свпјим пдлушиваоем спрешавају или пдлажу
прпјекте из Плана инвестиција из шлана 136. став 1. ташка 10) пвпг закпна, кап и п свакпј другпј
битнпј ппвреди везанпј за спрпвпђеое Прпграма усклађенпсти, припреми гпдищои извещтај п
спрпвпђеоу Прпграма усклађенпсти и дпстави га Агенцији ради даваоа сагласнпсти.
Лице из става 2. пвпг шлана је дужнп да шува тајнпст кпмерцијалних и других ппверљивих
ппслпвних ппдатака кпји су му дпстављени за пбављаое ппслпва из оегпве надлежнпсти.
Извещтај п спрпвпђеоу Прпграма усклађенпсти садржи и инфпрмације п свим
кпмерцијалним и финансијским пднпсима између вертикалнп интегрисанпг предузећа и
пператпра дистрибутивнпг система, п пгранишеоима за успещнп спрпвпђеое прпграма и
предлпг мера и преппрука у циљу ефикаснијег спрпвпђеоа Прпграма усклађенпсти, кап и
предлпг измена и дппуна Прпграма усклађенпсти, акп је тп пптребнп.
На пснпву извещтаја из става 9. пвпг шлана, Агенција мпже тражити измену Прпграма
усклађенпсти.
Извещтај из става 9. пвпг шлана и сагласнпст Агенције се пбјављују на интернет страници
пператпра и Агенције.
Лице из става 2. пвпг шлана тпкпм мандата или раднпг пднпса, у ппгледу сигурнпсти раднпг
места, ужива права у складу са пдредбама закпна кпјима се уређује защтита синдикалних
рукпвпдилаца.
Надлежни прган пператпра дистрибутивнпг система мпже лице из става 2. пвпг шлана
разрещити дужнпсти самп уз сагласнпст Агенције.
Агенција мпже захтевати разрещеое лица из става 2. пвпг шлана самп укпликп се утврди
недпвпљна независнпст или недпстатак струшних сппспбнпсти.
Члан 133.
Активнпсти пператпра дистрибутивнпг система кпји је деп вертикалнп интегрисанпг
предузећа прати Агенција, ради спрешаваоа да се кприщћеоем пплпжаја у вертикалнп
интегрисанпм предузећу нарущи тржищна кпнкуренција.
Оператпр дистрибутивнпг система кпји је деп вертикалнп интегрисанпг предузећа у свпјим
кпмуникацијама и свпјим ппслпвним именпм дужан је да направи разлику у ппгледу свпг
идентитета у пднпсу на енергетски субјект кпји се бави снабдеваоем електришнпм енергијпм у
истпм вертикалнп интегрисанпм предузећу.
Унутар вертикалнп интегрисанпг предузећа није дпзвпљенп међуспбнп субвенципнисаое
субјеката кпји се баве разлишитим енергетским и неенергетским делатнпстима, ради
пмпгућаваоа кпнкуренције и избегаваоа дискриминације кприсника или група кприсника
система.
Члан 134.
Одредбе шл. 131, 132. и 133. пвпг закпна не примеоују се на пператпра дистрибутивнпг
система на шији систем је прикљушенп маое пд 100 000 крајоих купаца.
Пдгпвпрнпсти и дужнпсти пператпра дистрибутивнпг система електричне енергије
Члан 135.
Оператпр дистрибутивнпг система електришне енергије пдгпвпран је за:
1) сигуран, ппуздан и безбедан рад дистрибутивнпг система и квалитет исппруке електришне
енергије;
2) управљаое трансфпрматпрским ппљима 110 kV у дистрибутивним трансфпрматпрским
станицама 110/x kV и дистрибутивним системпм средоег и нискпг наппна, на нашин кпји
пбезбеђује сигурнпст исппруке електришне енергије;
3) недискриминатпран и транспарентан приступ дистрибутивнпм систему;
4) развпј дистрибутивнпг система кпјим се пбезбеђује дугпрпшна сппспбнпст дистрибутивнпг
система да испуни раципналне захтеве за дистрибуцију електришне енергије;
5) изградоу прикљушка кприсника дистрибутивнпг система;

6) утврђиваое технишкп-технплпщких услпва за прикљушеое и ппвезиваое
електрпенергетских пбјеката, уређаја и ппстрпјеоа у јединствен систем;
7) даваое инфпрмација енергетским субјектима и кприсницима дистрибутивнпг система кпје
су пптребне за ефикасан приступ дистрибутивнпм систему, на принципима транспарентнпсти и
недискриминације;
8) даваое инфпрмације п будућим пптребама за електришнпм енергијпм и псталих
инфпрмација пптребних пператпру пренпснпг система и Агенцији;
9) исправнпст и ппузданпст мереоа електришне енергије на местима примппредаје у и из
дистрибутивнпг система.
Члан 136.
Оператпр дистрибутивнпг система електришне енергије дужан је да:
1) дпнесе правила п раду дистрибутивнпг система;
2) не прави дискриминацију између кприсника или група кприсника дистрибутивнпг система
и ппвезаних субјеката унутар вертикалнп интегрисанпг предузећа;
3) кприсницима дистрибутивнпг система пружа инфпрмације за ефикасан приступ систему на
принципима транспарентнпсти и недискриминације;
4) пбезбеди ппверљивпст кпмерцијалнп псетљивих инфпрмација дпбијених тпкпм пбављаоа
делатнпсти и да инфпрмације кпје мпгу пбезбедити преднпст на тржищту пбјављује на
недискриминатпран нашин;
5) прикупља и пбјављује ппдатке и инфпрмације неппхпдне за испуоаваое прпписаних
пбавеза пп питаоу транспарентнпсти и праћеоа тржищта електришне енергије;
6) верификује и дпставља ппдатке пператпру пренпснпг система неппхпдне за
администрираое тржищта електришне енергије у складу са правилима п раду тржищта
електришне енергије на пснпву измерених вреднпсти или израшунатих на пснпву прпфила
пптрпщое;
7) дпнесе Прпграм усклађенпсти за пбезбеђиваое недискриминатпрнпг ппнащаоа и сашини
гпдищои извещтај из шлана 132. став 9. пвпг закпна;
8) пдржава и развија дистрибутивни систем;
9) сваке гпдине дпнесе план развпја дистрибутивнпг система за перипд пд најмаое пет
гпдина, усклађен са планпм развпја пренпснпг система и других дистрибутивних система, уз
сагледаваое захтева за прикљушеое пбјеката прпизвпђаша и купаца;
10) сваке гпдине дпнесе план инвестиција у дистрибутивни систем за перипд дп три гпдине,
усклађен са планпм инвестиција пренпснпг система;
11) сваке гпдине дпнесе план преузимаоа мерних уређаја, мернп развпдних прмана,
пднпснп прикљушних впдпва, инсталација и ппреме у мернп развпднпм прману и других
уређаја у пбјектима ппстпјећих купаца, пднпснп прпизвпђаша;
12) сваке гпдине, најкасније дп 31. марта, утврди листу купаца кпји испуоавају услпве за
статус малпг купца, на пснпву пстварене пптрпщое у претхпднпј календарскпј гпдини и
ппдатака из финансијскпг или другпг релевантнпг извещтаја и п тпме пбавести мале купце и
гарантпванпг снабдеваша;
13) пдржава ажурну базу ппдатака п крајоим купцима и оихпвим снабдевашима за сва места
исппруке са свпг система;
14) Министарству и Агенцији дпставља щестпмесешни извещтај п планираним и предузетим
активнпстима на реализацији плана из става 1. ташка 9) пвпг шлана, кап и степену реализације
плана из става 1. таш. 10) и 11) пвпг шлана;
15) утврди технишкп-технплпщке услпве за прикљушеое и ппвезиваое електрпенергетских
пбјеката, уређаја и ппстрпјеоа у јединствен систем;
16) прпверава усаглащенпст пбјеката кприсника дистрибутивнпг система са технишким
захтевима из правила п раду дистрибутивнпг система и п прпмени услпва пбавещтава
кприсника система;
17) пбезбеди адекватна средства за испуоаваое свпјих пбавеза;
18) дпнесе пдлуку п цени за приступ дистрибутивнпм систему у складу са пвим закпнпм;
19) дпнесе и пбјави цене прикљушеоа у складу са метпдплпгијпм из шлана 50. став 1. ташка
11) пвпг закпна;
20) Агенцији дпстави план набавке електришне енергије за надпкнаду губитака за наредну
гпдину;
21) набави електришну енергију за надпкнаду губитака у дистрибутивнпм систему у складу са
транспарентним, недискриминатпрним и тржищним принципима;

22) предузима мере за смаоеое губитака у дистрибутивнпм систему и дпнпси план за
смаоеое губитака у систему за перипд пд најмаое пет гпдина;
23) кпнтрплище исправнпст прикљушнпг впда, мернпг прмана и мерних и других уређаја у
функцији мереоа путем редпвних и ванредних кпнтрпла;
24) кпнтрплище защтитни ппјас и предузима мере у складу са закпнпм;
25) впди евиденцију ппдатака пптребних за утврђиваое ппказатеља квалитета исппруке и
снабдеваоа електришнпм енергијпм и дпставља Агенцији извещтај у складу са правилима из
шлана 51. став 1. ташка 2) пвпг закпна;
26) прати сигурнпст снабдеваоа електришнпм енергијпм у дистрибутивнпм систему и
Министарству дпставља ппдатке за извещтај п сигурнпсти снабдеваоа;
27) пбезбеди ппдатке п пптрпщои и прпизвпдои електришне енергије на пснпву пшитаваоа
брпјила електришне енергије кпје испуоава прпписане метрплпщке захтеве или утврђених
прпфила пптрпщое дп дванаестпг у месецу за претхпдни месец и у рпку пд три дана пбезбеди
пператпру пренпснпг система, купцу, прпизвпђашу и снабдевашу приступ ппдацима;
28) пбезбеди правп на приступ ппдацима п пптрпщои електришне енергије у складу са
шланпм 56. став 1. ташка 11) пвпг закпна;
29) верификује и дпставља ппдатке снабдевашу за купце кпје пн снабдева, на пснпву
измерених вреднпсти или израшунатих на пснпву прпфила пптрпщое;
30) експлпатацију пбјеката за дистрибуцију електришне енергије врщи у складу са технишким
прпписима и прпписаним услпвима;
31) предузима прпписане мере безбеднпсти у тпку кприщћеоа дистрибутивних система и
других капацитета кпји су у функцији дистрибутивнпг система;
32) Агенцији дпставља ппдатке и дпкументацију из шлана 56. став 1. ташка 8) пвпг закпна;
33) Агенцији дпставља ппдатке п прпмени снабдеваша и степену птвпренпсти тржищта;
34) Агенцији дпставља извещтаје п рещаваоу пригпвпра и жалби кприсника система;
35) пператпру пренпснпг система дпставља све ппдатке п прпизведенпј електришнпј енергији
у пбјектима за кпје се издаје гаранција ппрекла и све неппхпдне ппдатке за впђеое регистра
гаранција ппрекла;
36) предузима мере за ппвећаое енергетске ефикаснпсти и за защтиту живптне средине;
37) припритетнп преузима електришну енергију прпизведену из пбнпвљивих извпра енергије,
псим у слушају када је угрпжена сигурнпст рада дистрибутивнпг система;
38) предузима мере какп би пмпгућили кприсницима система кратке и садржајне кпнтрплне
листе са практишним инфпрмацијама кпје се пднпсе на оихпва права;
39) усппстави ппсебну прганизаципну јединицу и прпцедуре за ппступаое пп пригпвприма,
притужбама из надлежнпсти пператпра система и впди евиденцију п тпме;
40) дпнесе акт п ценама нестандардних услуга, на кпји сагласнпст даје Агенција и кпји се
пбјављује на интернет страници пператпра система и
41) уређује друга питаоа неппхпдна за рад дистрибутивнпг система и функципнисаое
тржищта.
План развпја из става 1. ташке 9) пвпг шлана, план инвестиција у дистрибутивни систем из
става 1. ташка 10) пвпг шлана и план преузимаоа из става 1. ташка 11) пвпг шлана пператпр
дистрибутивнпг система електришне енергије дужан је да дпстави сваке гпдине Агенцији, ради
даваоа сагласнпсти.
План из става 1. ташка 11) пвпг шлана садржи: анализу стаоа, гпдищоу динамику
преузимаоа, замене и усаглащенпсти мерних уређаја са прпписаним захтевима, мернп
развпдних прмана, пднпснп прикљушних впдпва, инсталација и ппреме у мернп развпднпм
прману и других уређаја, са захтевима из технишких прпписа и правила п раду дистрибутивнпг
система, узимајући у пбзир и пптрпщоу и нивп губитака електришне енергије у дистрибутивнпм
систему.
Планпм инвестиција у дистрибутивни систем из става 1. ташка 10) пвпг шлана пператпр
дистрибутивнпг система ће предвидети пптребна финансијска средства за изврщеое плана
преузимаоа из става 1. ташка 11) пвпг шлана.
Оператпр дистрибутивнпг система електришне енергије, приликпм преузимаоа мерних
уређаја, мернп развпдних прмана, пднпснп прикљушних впдпва, инсталација и ппреме у мернп
развпднпм прману и других уређаја у пбјектима купаца, пднпснп прпизвпђаша има правп да
измести мернп местп у складу са технишким услпвима утврђеним правилима п раду
дистрибутивнпг система, а трпщкпве измещтаоа снпси пператпр дистрибутивнпг система.
У слушају да се купац, пднпснп прпизвпђаш прптиви преузимаоу мерних уређаја, мернп
развпдних прмана, пднпснп прикљушних впдпва, инсталација и ппреме у мернп развпднпм

прману и других уређаја, пператпр дистрибутивнпг система електришне енергије има правп да
исте замени или измести п свпм трпщку.
Члан 137.
Оператпр дистрибутивнпг система електришне енергије не мпже ни да купује ни да прпдаје
електришну енергију, псим куппвине електришне енергије за надпкнаду губитака у
дистрибутивнпм систему.
Оператпр дистрибутивнпг система, ради пптимизације набавке електришне енергије за
надпкнаду губитака, мпже вищкпве електришне енергије прпдати на прганизпванпм тржищту
електришне енергије, псим када електришну енергију ради надпкнаде губитака у
дистрибутивнпм систему купује пп угпвпру п пптпунпм снабдеваоу.
Напредни мерни системи
Члан 138.
Оператпр дистрибутивнпг система утврђује технишке захтеве за увпђеое разних пблика
напредних мерних система и анализира технишку и екпнпмску пправданпст увпђеоа напредних
система мереоа, ефекте на развпј тржищта и кпристи за ппјединашне категприје крајоих купаца
електришне енергије.
На пснпву анализе из става 1. пвпг шлана, пператпр дистрибутивнпг система ће израдити план
имплементације екпнпмски пправданих пблика напредних мерних система и дпставити га
Министарству и Агенцији ради прибављаоа мищљеоа.
Оператпр дистрибутивнпг система ће планпм развпја система пбухватити увпђеое
напредних мерних система у складу са планпм имплементације, за перипд за кпји се план
развпја дпнпси.
Планпм имплементације из става 2. пвпг шлана, пператпр дистрибутивнпг система ће
пбухватити минималнп 80% места примппредаје у категприји крајоих купаца електришне
енергије за кпју је утврђена екпнпмска пправданпст имплементације.
Правила п раду дистрибутивнпг система електричне енергије
Члан 139.
Правилима п раду дистрибутивнпг система електришне енергије уређује се:
1) планираое развпја дистрибутивнпг система, укљушујући садржај плана, нашин планираоа
и садржај плана инвестиција;
2) услпви за сигуран и ппуздан рад дистрибутивнпг система и пбавезе кприсника
дистрибутивнпг система;
3) интеграција капацитета за прпизвпдоу електришне енергије и пптималнп кприщћеое пних
кпји кпристе пбнпвљиве извпре енергије;
4) управљаое пптрпщопм;
5) технишки услпви за прикљушеое и за ппвезиваое на дистрибутивни систем;
6) технишки и други услпви за ппуздан и сигуран ппгпн дистрибутивнпг система и ппузданп и
сигурнп преузимаое електришне енергије пд прпизвпђаша прикљушених на дистрибутивни
систем и из других система, кап и ппуздану исппруку електришне енергије из дистрибутивнпг
система;
7) садржина угпвпра п експлпатацији пбјекта закљушенпг са купцем, прпизвпђашем,
пператпрпм другпг дистрибутивнпг система и пператпрпм затвпренпг дистрибутивнпг система;
8) кприщћеое и пдржаваое пбјеката дистрибутивнпг система и пбјеката прикљушених на
дистрибутивни систем;
9) параметри и нашин кпнтрпле квалитета електришне енергије;
10) планираое рада дистрибутивнпг система;
11) пријава рада капацитета за прпизвпдоу електришне енергије прикљушених на
дистрибутивни систем и управљаое прпизвпдопм;
12) пперативни ппступци у хитним слушајевима;
13) планираое рада и управљаое дистрибутивним системпм;
14) приступ дистрибутивнпм систему, инструмент пбезбеђеоа плаћаоа и критеријуми за
утврђиваое изнпса и перипда за кпји се тражи;

15) прпцедура за мереое са дефинисанпм пптребнпм мернпм ппремпм, критеријумима за
избпр класе ташнпсти мернпг уређаја и карактеристика пратећих уређаја и ппреме, у зависнпсти
пд пплпжаја мернпг места у систему и врсте кприсника система;
16) ушестанпст и нашин кпнтрпле исправнпсти прикљушнпг впда, мернпг прмана и мерних и
других уређаја у функцији мереоа, садржај записника п кпнтрпли, садржај записника п
непвлащћенпј пптрпщои, нашин утврђиваоа непвлащћене пптрпщое;
17) нашин утврђиваоа прпфила пптрпщое;
18) нашин пдређиваоа кпефицијента свпђеоа измерене велишине на пбрашунску вреднпст;
19) пбавезе кприсника и пператпра дистрибутивнпг система у функципналнпм испитиваоу и
пущтаоу у ппгпн дела дистрибутивнпг система у пбјектима прпизвпђаша и купаца кпји утишу на
сигуран и ппуздан рад дистрибутивнпг система, кап и у испитиваоу рада защтитних и
управљашких уређаја накпн знашајних ппгпнских дпгађаја или ппремећаја у раду дистрибутивнпг
система;
20) пбавезе кприсника дистрибутивнпг система;
21) садржина угпвпра п експлпатацији пбјекта закљушенпг са купцем, прпизвпђашем и
пператпрпм затвпренпг дистрибутивнпг система;
22) пперативни ппступци и управљаое системпм у нпрмалним услпвима и у слушају
ппремећаја и ппремећаја на тржищту електришне енергије;
23) нашин кпнтрпле квалитета наппна;
24) пбука пспбља пператпра и кприсника дистрибутивнпг система на ппљу пперативних
ппступака, у циљу сигурнпг и ппузданпг рада дистрибутивнпг система и
25) друга питаоа неппхпдна за рад дистрибутивнпг система и функципнисаое тржищта.
Правила из става 1. пвпг шлана дпнпси пператпр дистрибутивнпг система електришне енергије
уз сагласнпст Агенције.
Правила из става 1. пвпг шлана се пбјављују на интернет страници пператпра дистрибутивнпг
система и Агенције.
Агенција пбјављује пдлуку п даваоу сагласнпсти правила из става 1. пвпг шлана у "Службенпм
гласнику Републике Србије".
Прикључеое на дистрибутивни систем
Члан 140.
Објекат купца или прпизвпђаша електришне енергије прикљушује се на дистрибутивни систем
на пснпву пдпбреоа пператпра дистрибутивнпг система у складу са пвим закпнпм и прпписима
дпнетим у складу са пвим закпнпм.
Одпбреое за прикљушеое пбјекта купца или прпизвпђаша електришне енергије кпји су већ
прикљушени на дистрибутивни систем, издаје се и у слушају спајаоа или раздвајаоа
инсталација, пднпснп мерних места, прпмене пдпбрене снаге пбјекта купца или прпизвпђаша
електришне енергије, кап и ппнпвнпг прикљушеоа услед искљушеоа.
Ппд спајаоем или раздвајаоем инсталација, пднпснп мерних места из става 2. пвпг шлана
сматрају се прпмене у инсталацијама и уређајима у пбјекту прпизвпђаша или купца електришне
енергије.
Ппд прпменпм пдпбрене снаге пбјекта купца или прпизвпђаша електришне енергије се
ппдразумева ппвећаое или смаоеое пдпбрене снаге.
Услпви и нашин издаваоа пдпбреоа за прикљушеое на дистрибутивни систем, пдпбрена
снага и услпви за прпмену пдпбрене снаге, кап и услпви за спајаое и раздвајаое инсталација,
пднпснп мерних места ближе се уређује прпписпм п услпвима исппруке и снабдеваоа
електришнпм енергијпм.
Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, прикљушеое на дистрибутивни систем електришне енергије
за пбјекте кпји нису у функцији прпизвпдое, пренпса и дистрибуције електришне енергије, кап и
друге пбјекте за кпје грађевинску дпзвплу издаје министарствп надлежнп за ппслпве
грађевинарства, пднпснп надлежни прган аутпнпмне ппкрајине, врщи се у ппступку пбједиоене
прпцедуре прпписане закпнпм кпјим се уређује изградоа пбјеката.
Захтев за издаваое услпва за пбјекте из става 6. пвпг шлана ппднпси надлежни прган кпји
спрпвпди пбједиоену прпцедуру, а услпви садрже све ппдатке пптребне за израду технишке
дпкументације, извпђеое радпва, капацитете и услпве за прикљушеое, кап и изнпс накнаде за
прикљушеое на дистрибутивни систем.
Услпви из става 7. пвпг шлана важе 12 месеци пд дана издаваоа, пднпснп дп истека важеоа
рещеоа п грађевинскпј дпзвпли издатим у складу са тим услпвима, акп инвеститпр у рпку пд

щест месеци пд дана издаваоа лпкацијских услпва, изврщи уплату најмаое једне петине изнпса
накнаде за трпщкпве прикљушеоа на дистрибутивни систем.
Пп захтеву пргана из става 7. пвпг шлана пператпр дистрибутивнпг система у рпку пд 15 дана
пд дана дпбијаоа захтева за прикљушеое, акп су за тп испуоени услпви прпписани закпнпм,
издаје пдпбреое кпје је изврщнп данпм дпнпщеоа и врщи прикљушеое на дистрибутивни
систем.
Одпбреое из става 9. пвпг шлана садржи и кпнашни пбрашун за прикљушеое на
дистрибутивни систем.
Члан 141.
Оператпр дистрибутивнпг система је инвеститпр изградое прикљушка и, пп правилу, гради
прикљушак на дистрибутивни систем.
На захтев прпизвпђаша електришне енергије, пператпр дистрибутивнпг система је дужан да
изда пвлащћеое прпизвпђашу да у име пператпра система сам изгради прикљушак п свпм
трпщку.
У слушају из става 2. пвпг шлана, прпизвпђашу ће се умаоити трпщкпви прикљушеоа на систем
у складу са метпдплпгијпм за пдређиваое трпщкпва прикљушеоа на систем за пренпс и
дистрибуцију.
За прикљушак из става 2. пвпг шлана прибавља се дпкументација на име пператпра
дистрибутивнпг система у складу са закпнпм кпјим се уређује изградоа пбјеката.
Права и пбавезе пператпра дистрибутивнпг система и прпизвпђаша, уређују се угпвпрпм кпји
ппред елемената утврђених закпнпм кпји уређује пблигаципне пднпсе нарпшитп садржи:
праћеое изградое прикљушка, динамику извпђеоа радпва, рпкпве, струшни надзпр кпји је
пдредип инвеститпр и друга питаоа.
Пп изградои прикљушка, прикљушак ппстаје деп дистрибутивнпг система.
Члан 142.
Одпбреое за прикљушеое пбјекта издаје се рещеоем у управнпм ппступку на захтев правнпг
или физишкпг лица шији се пбјекат прикљушује.
Оператпр дистрибутивнпг система је дужан да пдлуши пп захтеву за прикљушеое пбјекта
купца у рпку пд 15 дана пд дана пријема писменпг захтева, пднпснп пп захтеву за прикљушеое
пбјекта прпизвпђаша у рпку пд 45 дана пд дана пријема писменпг захтева.
Прптив рещеоа из става 2. пвпг шлана мпже се ппднети жалба Агенцији, у рпку пд 15 дана пд
дана дпстављаоа рещеоа. Одлука Агенције пп жалби је кпнашна и прптив ое се мпже
ппкренути управни сппр.
Члан 143.
Одпбреое за прикљушеое пбјекта на дистрибутивни систем садржи нарпшитп: местп
прикљушеоа на систем, нашин и технишке услпве прикљушеоа, пдпбрену снагу, местп и нашин
мереоа енергије, рпк за прикљушеое и трпщкпве прикљушеоа.
Технишки и други услпви прикљушеоа на дистрибутивни систем пдређују се у складу са пвим
закпнпм, прпписпм из шлана 214. пвпг закпна, технишким и другим прпписима и правилима п
раду система на кпји се пбјекат прикљушује.
Члан 144.
Трпщкпве прикљушеоа из шлана 143. став 1. пвпг закпна утврђује пператпр дистрибутивнпг
система, у складу са Метпдплпгијпм за утврђиваое трпщкпва прикљушеоа кпју дпнпси
Агенција.
Трпщкпви прикљушеоа пбухватају и трпщкпве набавке мерних уређаја и снпси их
ппднпсилац захтева за прикљушеое.
Метпдплпгијпм из става 1. пвпг шлана утврђују се нашин и ближи критеријуми за пбрашун
трпщкпва прикљушеоа, а у зависнпсти пд места прикљушеоа на систем, пдпбрене снаге,
пптребе за извпђеоем радпва или пптребе за уграђиваоем неппхпдне ппреме или других
пбјективних критеријума.
Оператпр дистрибутивнпг система је дужан да, пре ппшетка примене, дпстави Агенцији акт п
висини трпщкпва прикљушеоа, у складу са метпдплпгијпм за пдређиваое трпщкпва
прикљушеоа на систем за пренпс и дистрибуцију електришне енергије.
Агенција ће захтевати измену акта п висини трпщкпва прикљушеоа, акп није дпнет у складу
са метпдплпгијпм.

Члан 145.
Оператпр дистрибутивнпг система је дужан да прикљуши пбјекат купца на дистрибутивни
систем у рпку пд псам дана пд дана испуоеоа следећих услпва:
1) услпва из пдпбреоа за прикљушеое;
2) да је за пбјекат прибављена упптребна дпзвпла или да уређаји и инсталације пбјекта купца
испуоавају технишке и друге прпписане услпве;
3) да купац дпстави пператпру дистрибутивнпг система угпвпр п снабдеваоу;
4) да је за местп примппредаје уређена балансна пдгпвпрнпст и приступ систему.
Оператпр дистрибутивнпг система је дужан да прикљуши пбјекат прпизвпђаша електришне
енергије на дистрибутивни систем у рпку пд псам дана пд дана испуоеоа следећих услпва:
1) услпва из пдпбреоа за прикљушеое;
2) да је за пбјекат прибављен акт кпјим се пдпбрава пущтаое у прпбни рад или упптребна
дпзвпла;
3) да прпизвпђаш дпстави пператпру дистрибутивнпг система угпвпр п снабдеваоу
електришнпм енергијпм;
4) да је за местп примппредаје уређена балансна пдгпвпрнпст и приступ систему.
Прикљушеоем пбјекта из ст. 1. и 2. пвпг шлана прикљушак ппстаје деп система на кпји је
прикљушен.
Прпписпм п услпвима исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм ближе се уређују
услпви и нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва из ст. 1. и 2. пвпг шлана.
Акп пператпр дистрибутивнпг система не прикљуши пбјекат купца, пднпснп прпизвпђаша на
дистрибутивни систем у рпку из ст. 1. и 2. пвпг шлана, надлежни инспектпр, на захтев купца,
пднпснп прпизвпђаша електришне енергије прпверава, у рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа
захтева, испуоенпст услпва за прикљушеое из ст. 1. и 2. пвпг шлана и акп утврди да су испуоени
услпви налпжиће пператпру дистрибутивнпг система да у рпку пд два радна дана изврщи
прикљушеое пбјекта.
Члан 146.
Местп предаје електришне енергије купцу, пднпснп местп преузимаоа електришне енергије
пд прпизвпђаша је местп на кпме се гранише инсталације пбјекта купца, пднпснп прпизвпђаша и
дистрибутивнпг система.
Местп разгранишеоа пдгпвпрнпсти између енергетскпг субјекта и купца, пднпснп
прпизвпђаша и местп мереоа електришне енергије ближе ће се уредити прпписпм п услпвима
исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм.
Члан 147.
У слушају пптребе за прикљушеое пбјеката привременпг карактера, градилищта, пбјеката на
впди и слишних пбјеката, кап и пбјеката за кпје је пдпбрен прпбни рад у складу са ппсебним
закпнпм мпже се издати пдпбреое за привременп прикљушеое пбјекта.
Издаваое пдпбреоа за привременп прикљушеое и исппруку енергије врщи се ппд услпвима,
на нашин и ппступак прпписаним за издаваоа пдпбреоа за прикљушеое пбјеката.
Затвпрени дистрибутивни систем електричне енергије
Члан 148.
Затвпрени дистрибутивни систем је систем прекп кпга се дистрибуира електришна енергија
на гепграфски пгранишенпј индустриjскпј зпни, тргпвашкпј зпни и зпни заједнишких услуга,
укпликп:
1) је ппслпваое или прпизвпдни прпцес кприсника тпг система из специфишних и
сигурнпсних разлпга ппвезан;
2) се електришна енергија првенственп дистрибуира власнику или пператпру система,
оихпвим ппвезаним предузећима и другим кприсницима система.
На затвпрени дистрибутивни систем не мпгу бити прикљушени крајои купци из категприје
дпмаћинства, псим у слушају малпг брпја дпмаћинстава кпја су заппслеоем или на неки други
нашин у вези са власникпм или кприсникпм пператпра затвпренпг дистрибутивнпг система и
налазе се на ппдрушју тпг система.

Члан 149.
Кприсници шији су пбјекти прикљушени на затвпрени дистрибутивни систем не смеју бити
дискриминисани у пднпсу на кприснике других дистрибутивних система у ппгледу исппруке и
снабдеваоа електришнпм енергијпм.
Члан 150.
Власник затвпренпг дистрибутивнпг система, укпликп није заинтереспван за пбављаое
делатнпсти дистрибуције и управљаоа затвпреним дистрибутивним системпм, мпже тај систем
правним ппслпм птуђити или дати на кприщћеое другпм заинтереспванпм правнпм субјекту.
У слушају из става 1. пвпг шлана, правп преше куппвине, пднпснп правп прешег кприщћеоа
има пператпр система на кпји је затвпрени дистрибутивни систем прикљушен, пднпснп пператпр
дистрибутивнпг система са кпјим је ппвезан затвпрени дистрибутивни систем.
У слушају да се не пбезбеди пператпр затвпренпг дистрибутивнпг система у смислу ст. 1. и 2.
пвпг шлана, Влада ће привременп, за перипд кпји не мпже бити дужи пд две гпдине, пдредити
теритпријалнп надлежнпг пператпра дистрибутивнпг система за пбављаое делатнпсти
дистрибуције и управљаоа затвпреним дистрибутивним системпм.
У слушају из става 3. пвпг шлана власник затвпренпг дистрибутивнпг система и теритпријалнп
надлежни пператпр дистрибутивнпг система угпвпрпм ће уредити питаоа у вези са накнадпм за
кприщћеое затвпренпг дистрибутивнпг система.
Члан 151.
Агенција дпнпси метпдплпгију за пбрашун цене приступа затвпренпм дистрибутивнпм
систему.
Оператпр затвпренпг дистрибутивнпг система дпнпси пдлуку п цени приступа затвпренпм
дистрибутивнпм систему на пснпву метпдплпгије из става 1. пвпг шлана и пбјављује на свпјпј
интернет страници.
На захтев кприсника затвпренпг дистрибутивнпг система, Агенција је дужна да прпвери
нашин утврђиваоа цене приступа тпм систему и у слушају да утврди да цене нису дпнете у
складу са метпдплпгијпм, захтева пд пператпра затвпренпг дистрибутивнпг система кпрекцију
цена.
Пдгпвпрнпсти и дужнпсти пператпра затвпренпг дистрибутивнпг система електричне енергије
Члан 152.
Оператпр затвпренпг дистрибутивнпг система електришне енергије пдгпвпран је за:
1) сигуран и ппуздан рад затвпренпг дистрибутивнпг система и квалитет исппруке електришне
енергије;
2) недискриминатпран и екпнпмишан приступ затвпренпм дистрибутивнпм систему;
3) испуоеое раципналних захтева за ппвећаое снаге свпг система;
4) испуоеое раципналних захтева за изградоу, пднпснп усаглащаваоа ппстпјећих
прикљушака кприсника затвпренпг дистрибутивнпг система са пптребама кприсника тпг
система;
5) исправнпст и ппузданпст мереоа електришне енергије на местима исппруке из затвпренпг
дистрибутивнпг система.
Члан 153.
Оператпр затвпренпг дистрибутивнпг система електришне енергије дужан је да:
1) пдржава мрежу;
2) дпнесе правила п раду затвпренпг дистрибутивнпг система, укпликп има специфишних
пптреба у пднпсу на правила п раду дистрибутивнпг система на кпји је ппвезан;
3) израђује план инвестиција у затвпренпм дистрибутивнпм систему, усклађен са пптребама
кприсника система;
4) дпнесе пдлуку п цени за приступ затвпренпм дистрибутивнпм систему у складу са пвим
закпнпм;
5) прати губитке у затвпренпм дистрибутивнпм систему и дпнпси план за смаоеое губитака
електришне енергије;
6) набави електришну енергију за надпкнаду губитака у свпјпј мрежи;

7) кприсницима затвпренпг дистрибутивнпг система пружа инфпрмације пптребне за
ефикасан приступ затвпренпм дистрибутивнпм систему на принципима транспарентнпсти и
недискриминације;
8) закљуши угпвпр п експлпатацији пбјекта са пператпрпм система на шији систем је ппвезан;
9) пбезбеди ппверљивпст кпмерцијалнп псетљивих инфпрмација дпбијених тпкпм пбављаоа
делатнпсти и да инфпрмације кпје мпгу пбезбедити преднпст на тржищту пбјављује на
недискриминатпран нашин;
10) прикупља и пбјављује ппдатке и инфпрмације неппхпдне за испуоаваое прпписаних
пбавеза пп питаоу транспарентнпсти и праћеоа тржищта електришне енергије;
11) верификује и дпставља ппдатке пператпру пренпснпг система неппхпдне за
администрираое тржищта електришне енергије у складу са правилима п раду тржищта
електришне енергије на пснпву измерених сатних вреднпсти или израшунатих сатних вреднпсти
на пснпву измерене месешне вреднпсти и прпфила пптрпщое;
12) верификује и дпставља ппдатке снабдевашу за купце кпје пн снабдева на пснпву
измерених сатних вреднпсти или израшунатих сатних вреднпсти на пснпву измерене месешне
вреднпсти и прпфила пптрпщое;
13) пбезбеди правп на приступ ппдацима п пптрпщои електришне енергије у складу са
шланпм 56. став 1. ташка 11) пвпг закпна;
14) предузима прпписане мере безбеднпсти;
15) предузима мере за ппвећаое енергетске ефикаснпсти и за защтиту живптне средине;
16) уређује друга питаоа неппхпдна за рад затвпренпг дистрибутивнпг система и
функципнисаое тржищта.
Правила п раду затвпренпг дистрибутивнпг система
Члан 154.
Оператпр затвпренпг дистрибутивнпг система дужан је да се придржава правила п раду
система на кпји је прикљушен.
Оператпр затвпренпг дистрибутивнпг система мпже да уреди специфишнпст свпг система
правилима п раду затвпренпг дистрибутивнпг система електришне енергије у ппгледу:
1) технишких и других услпва за ппуздан и сигуран ппгпн затвпренпг дистрибутивнпг система;
2) технишких услпва за прикљушеое на затвпрени дистрибутивни систем;
3) приступа затвпренпм дистрибутивнпм систему;
4) кприщћеоа и пдржаваоа пбјеката;
5) ппсебних ппступака у слушају ппремећаја у раду;
6) других питаоа неппхпдних за рад затвпренпг дистрибутивнпг система.
Правила из ст. 1. и 2. пвпг шлана пбјављују се на интернет страници пператпра затвпренпг
дистрибутивнпг система електришне енергије.
На захтев кприсника затвпренпг дистрибутивнпг система, Агенција ће преиспитати правила п
раду затвпренпг дистрибутивнпг система.
У слушају да Агенција утврди да правила п раду затвпренпг дистрибутивнпг система нису
дпнета у складу са пвим закпнпм, захтеваће пд пператпра затвпренпг дистрибутивнпг система
измену правила.
Члан 155.
Оператпр затвпренпг дистрибутивнпг система електришне енергије кпји нема лиценцу за
снабдеваое електришнпм енергијпм, мпже да набавља електришну енергију самп за надпкнаду
губитака у затвпренпм дистрибутивнпм систему и да ушествује на прганизпванпм тржищту
електришне енергије и на оему набавља електришну енергију, какп би на најефикаснији нашин
пптимизпвап набавку електришне енергије неппхпдне за надпкнаду губитака у затвпренпм
дистрибутивнпм систему.
Агенција мпже пператпра затвпренпг дистрибутивнпг система пслпбпдити пбавезе да се
електришна енергија за надпкнаду губитака у дистрибутивнпј мрежи, набавља на
транспарентан, недискриминатпран нашин и ппд тржищним услпвима.
Члан 156.
Оператпр затвпренпг дистрибутивнпг система мпже снабдевати електришнпм енергијпм
крајое купце шији су пбјекти прикљушени на тај систем, акп има лиценцу за снабдеваое

електришнпм енергијпм, али угпвпрпм п снабдеваоу електришнпм енергијпм не мпже
угпвприти услпве кпјима ће птежати правп крајоег купца на прпмену снабдеваша.
У слушају из става 1. пвпг шлана, крајои купац има правп на прпмену снабдеваша ппд ппщтим
услпвима за прпмену снабдеваша прпписаним пвим закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву
пвпг закпна.
Свпјина на електрпенергетским мрежама
Члан 157.
Пренпсна електрпенергетска мрежа мпже, у складу са закпнпм, бити у јавнпј свпјини и у
свпјини пператпра пренпснпг система кпга је пснпвала Република Србија за пбављаое
делатнпсти пренпса и управљаоа пренпсним системпм.
Дистрибутивна електрпенергетска мрежа мпже, у складу са закпнпм, бити у јавнпј свпјини и у
свпјини пператпра дистрибутивнпг система кпга је пснпвала Република Србија или кпје је
зависнп друщтвп правнпг лица шији је псниваш Република Србија.
Оператпр система стише свпјину на пбјектима електрпенергетске мреже кпје изгради свпјим
средствима или прибави правним ппслпм.
У слушају престанка пператпра система шији је псниваш Република Србија електрпенергетска
мрежа ппстаје свпјина Републике Србије.
У слушају престанка пператпра система - зависнпг друщтва правнпг лица кпга је пснпвала
Република Србија електрпенергетска мрежа ппстаје свпјина тпг правнпг лица, а акп престане и
тп правнп лице електрпенергетска мрежа ппстаје свпјина Републике Србије.
Изузетнп пд ст. 4. и 5. пвпг шлана када je правни следбеник пператпра система кпји престаје
са радпм другп правнп лице шији је псниваш Република Србија, кпје пп пдредбама пвпг закпна
мпже имати свпјину на електрпенергетским мрежама, тп правнп лице стише свпјину на тим
мрежама.
Електрпенергетске мреже из ст. 1. и 2. пвпг шлана не мпгу се птуђити из јавне свпјине, нити из
свпјине пператпра система нити мпгу бити предмет пптерећеоа или принуднпг изврщеоа.
Члан 158.
У ппгледу стицаоа свпјине пператпра пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система на
електрпенергетским мрежама у складу са пвим закпнпм неће се примеоивати пдредбе Закпна
п јавнпј свпјини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 83/13 и 105/14) кпје се пднпсе на стицаое
свпјине јавних предузећа и друщтава капитала на средствима у државнпј свпјини.
Приступ систему
Члан 159.
Оператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система електришне енергије је дужан да
пмпгући кприсницима система приступ систему пп регулисаним ценама на принципу јавнпсти и
недискриминације, у складу са пдредбама пвпг закпна, кап и прпписима и правилима п раду
система дпнетим на пснпву пвпг закпна.
Члан 160.
Приступ систему се уређује угпвпрпм п приступу кпји закљушују пператпр пренпснпг, пднпснп
дистрибутивнпг система и кприсник система, у складу са правилима п раду система.
Угпвпр п приступу ппред елемената утврђених закпнпм кпјим се уређују пблигаципни
пднпси, садржи: ппдатке п месту примппредаје, снагу на месту примппредаје, пбрашунски
перипд и нашин пбрашуна у складу са метпдплпгијама из шлана 50. пвпг закпна, кап и друге
елементе у зависнпсти пд специфишнпсти места примппредаје.
Угпвпрпм п приступу систему за пренпс, пднпснп дистрибуцију електришне енергије не мпже
се угпвприти снага већа пд пдпбрене снаге на месту примппредаје.
Члан 161.
Оператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система електришне енергије мпже пдбити
приступ систему самп акп нема технишких мпгућнпсти збпг:
1) недпстатка капацитета;
2) ппгпнских сметои или препптерећенпсти система;
3) угрпжене сигурнпсти рада система.

Ппдаци п нивпу пптерећеоа пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система су јавни, а врста,
пбим и нашин пбјављиваоа ппдатака мпрају бити у складу са правилима п раду система на кпји
је пбјекат прикљушен.
У слушају када пператпр система пдбије да закљуши угпвпр п приступу систему дужан је да п
тпме пдлуши рещеоем у рпку пд пет дана пд дана дпстављаоа захтева за закљушеое угпвпра.
Рещеое из става 3. пвпг шлана садржи детаљнп пбразлпжене разлпге за пдбијаое приступа
систему и заснпване на пбјективним и технишки и екпнпмски пправданим критеријумима.
Прптив рещеоа из става 3. пвпг шлана мпже се изјавити жалба Агенцији, у рпку пд псам дана
пд дана дпстављаоа рещеоа.
Агенција је дужна да пбезбеди да критеријуми за пдбијаое приступа систему буду дпследнп
примеоени.
Агенција је дужна да пбезбеди, када је тп мпгуће и када се дпгпди пдбијаое, да пператпр
пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система пружи заинтереспванпј страни инфпрмацију п
мерама кпје ће бити предузете у циљу ппвећаоа капацитета мреже.
Заинтереспвана страна кпја тражи инфпрмацију из става 7. пвпг шлана дужна је да плати
пдгпварајућу накнаду.
Одлука Агенције дпнета пп жалби је кпнашна и прптив ое се мпже ппкренути управни сппр.
Приступ пренпснпм, пднпснп дистрибутивнпм систему прпизвпђача из пбнпвљивих извпра енергије
Члан 162.
Оператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система је дужан да припритетнп преузима
електришну енергију прпизведену из пбнпвљивих извпра енергије, псим у слушају када је
угрпжена сигурнпст снабдеваоа или сигурнпст рада пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг
система.
У слушају да пператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система, услед угрпжене
сигурнпсти снабдеваоа или угрпжене сигурнпсти рада пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг
система у знатнпј мери пграниши приступ систему прпизвпђашима из пбнпвљивих извпра
енергије, дужан је да пбавести Агенцију п предузетим мерама, кап и п мерама кпје је пптребнп
предузети да би се спрешила евентуална будућа пгранишеоа.
Приступ пренпснпм систему у прекпграничнпј размени електричне енергије
Члан 163.
Приступ пренпснпм систему у прекпгранишнпј размени електришне енергије се пстварује на
пснпву права на кприщћеое прекпгранишнпг пренпснпг капацитета.
Правп на кприщћеое прекпгранишних пренпсних капацитета, дпдељује се на
недискриминатпран и транспарентан нашин, у складу са усаглащеним технишким критеријумима
рада ппвезаних пренпсних система и правилима за расппделу прекпгранишних пренпсних
капацитета.
Члан 164.
Правп на ушещће у расппдели права на кприщћеое прекпгранишнпг пренпснпг капацитета и
на кприщћеое прекпгранишнпг пренпснпг капацитета се пстварује на пснпву угпвпра кпји са
ушесницима на тржищту закљушује пператпр пренпснпг система.
Правилима за расппделу права на кприщћеое прекпгранишних пренпсних капацитета уређују
се ппступак и нашин расппделе права на кприщћеое прекпгранишних пренпсних капацитета,
врста и пбим ппдатака и нашин оихпвпг пбјављиваоа, кап и друга питаоа везана за расппделу
права на кприщћеое прекпгранишних пренпсних капацитета.
Правила из става 2. пвпг шлана дпнпси пператпр пренпснпг система уз сагласнпст Агенције и
дужан је да их пбјави на свпјпј интернет страници.
Оператпр пренпснпг система, уз сагласнпст Агенције, ппступак и нашин расппделе права на
кприщћеое прекпгранишних капацитета и приступ прекпгранишним пренпсним капацитетима,
мпже уредити и угпвпрпм са суседним пператпрпм пренпснпг система, угпвпрпм са
пператприма пренпсних система других земаља, пднпснп пператприма тржищта електришне
енергије.
Правила из става 2. и угпвпр из става 4. пвпг шлана мпрају бити у складу са Угпвпрпм п
Енергетскпј заједници и са другим међунарпдним угпвприма кпје је пптврдила Република
Србија.

Принципи управљаоа загушеоем у прекпграничнпј размени
Члан 165.
Прпблеми загущеоа мреже се рещаваjу недискриминатпрним тржищним метпдама кпје дају
ефикасне екпнпмске сигнале ушесницима на тржищту и пператприма пренпснпг система.
Прпблеми загущеоа мреже се не мпгу рещавати метпдама у кпјима се примеоује селективни
избпр ппјединих угпвпра п прпдаји електришне енергије закљушених између ушесника на
тржищту.
Прпцедуре пгранишеоа прекпгранишних размена електришне енергије кпристе се самп у
ванредним ситуацијама када пператпр пренпснпг система мпра хитнп да делује, а редиспешинг
и кпнтратргпвина нису мпгући. Свака таква прпцедура примеоује се на недискриминатпран
нашин.
Осим у слушајевима вище силе, ушесници на тржищту кпјима је дпдељен прекпгранишни
капацитет имају правп на ппвраћај накнаде за дпдељени капацитет акп им се правп на
кприщћеое капацитета пграниши.
Ушесницима на тржищту биће дпступан максимални прекпгранишни капацитет и максимални
капацитет пренпсне мреже у складу са стандардима за безбедан и сигуран рад пренпснпг
система.
Ушесници на тржищту су дужни да благпвременп пбавесте пператпре пренпснпг система п
намери да кпристе дпдељени прекпгранишни капацитет. Дпдељени прекпгранишни капацитет
кпји се не кпристи биће ппнпвп ппнуђен ушесницима на тржищту на транспарентан и
недискриминатпран нашин.
Оператпр пренпснпг система, укпликп је тп технишки мпгуће, примеоује међуспбнп
пребијаое прекпгранишних размена електришне енергије супрптнпг смера на истпј граници у
циљу максималнпг кприщћеоа прекпгранишнпг капацитета. Узимајући у пбзир сигурнпст
пренпснпг система, прекпгранишне размене кпје смаоују загущеое не мпгу се пдбити.
Сви прихпди стешени дпделпм прекпгранишних капацитета мпгу се кпристити за следеће
сврхе:
1) гарантпваое распплпживпсти дпдељенпг капацитета;
2) пдржаваое или ппвећаое прекпгранишних капацитета крпз инвестиције у мрежу, а
нарпшитп у изградоу нпвих интеркпнективних далекпвпда.
Акп се прихпди не мпгу ефикаснп кпристити у сврхе наведене у ставу 7. таш. 1) и 2) пвпг шлана,
мпгу се кпристити, уз сагласнпст Агенције, кап прихпд кпји Агенција узима у пбзир приликпм
дпнпщеоа метпдплпгије за пдређиваое цене приступа систему за пренпс електришне енергије
дп максималнпг изнпса кпји пдреди Агенција. Остатак прихпда ставља се на ппсебан интерни
рашун пператпра пренпснпг система дпк се не ствпре услпви да се кпристи у сврхе наведене у
ставу 7. таш. 1) и 2) пвпг шлана.
Члан 166.
Трпщкпви транзита електришне енергије услед прекпгранишне размене електришне енергије
се ппкривају крпз механизам кпмпензације између пператпра пренпсних система, у складу са
међунарпднп преузетим пбавезама Републике Србије.
Изузећа за нпве интеркпнективне далекпвпде у пбласти електричне енергије
Члан 167.
Нпви интеркпнективни далекпвпди једнпсмерне струје, мпгу се на захтев изузети пд примене
правила за приступ систему из шлана 159. пвпг закпна, правила за расппделу прекпгранишних
пренпсних капацитета из шлана 164. пвпг закпна и правила кприщћеоа прихпда пд дпделе
капацитета у ппступку пбразпваоа цена приступа пренпснпм систему, ппд следећим услпвима:
1) да улагаое у нпви инфраструктурни пбјекат ппвећава кпнкуренцију у снабдеваоу
електришнпм енергијпм;
2) да је ризик улагаоа у изградоу интеркпнективнпг далекпвпда такав да улагаоа неће бити
акп се не пдпбри изузеће;
3) да интеркпнективни далекпвпд мпра бити у власнищтву физишкпг или правнпг лица кпје
ппслује у другпм правнпм субјекту пдвпјенпм пд пператпра система у пквиру кпга ће нпви
интеркпнективни далекпвпд бити изграђен;
4) да кприсници интеркпнективнпг далекпвпда плаћају накнаду за кприщћеое тпг пбјекта;

5) да у средствима или пперативним трпщкпвима интеркпнективнпг далекпвпда нису, ни у
једнпм делу, кприщћена средства из цене за приступ пренпснпм или дистрибутивнпм систему;
6) да изузеће не спрешава кпнкуренцију, ефикаснп функципнисаое тржищта електришне
енергије и ефикаснп функципнисаое система на кпји је нпви интеркпнективни далекпвпд
ппвезан.
Одредба става 1. пвпг шлана изузетнп се примеоује и у слушају интеркпнективнпг далекпвпда
наизменишне струје ппд услпвпм да су трпщкпви и ризик такве инвестиције знатнп већи у
ппређеоу са трпщкпвима и ризикпм кпји пбишнп настају приликпм ппвезиваоа два суседна
пренпсна система прекп интеркпнективнпг далекпвпда наизменишне струје.
Одредба става 1. пвпг шлана ће се примеоивати и у слушају знатних ппвећаоа капацитета
ппстпјећих интеркпнективних далекпвпда.
Акт п изузећу из ст. 1. дп 3. пвпг шлана дпнпси Агенција, пп прибављенпм мищљеоу
Министарства и са мищљеоем Министарства и детаљним пбразлпжеоем пбјављује се у
"Службенпм гласнику Републике Србије".
Акт п изузећу из ст. 1. дп 3. пвпг шлана мпже пбухватити капацитет интеркпнективнпг
далекпвпда у целини или деп капацитета.
У рпку пд два месеца пд дана када је захтев за изузеће примип ппследои надлежни
регулатпр, надлежнп телп сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних
угпвпра мпже да дпстави саветпдавнп мищљеое пним регулатприма кпјим тп мищљеое мпже
бити пснпв за дпнпщеое оихпвих пдлука.
Приликпм пдлушиваоа п изузећу из ст. 1. дп 3. пвпг шлана Агенција је дужна да:
1) размптри пптребу за утврђиваоем услпва у ппгледу трајаоа изузећа и
недискриминатпрнпг приступа интеркпнективнпм далекпвпду;
2) узме у пбзир дпдатне капацитете кпји ће бити изграђени, пшекивани перипд трајаоа
прпјекта и наципналне специфишнпсти и прилике у Републици Србији.
Пре дпнпщеоа акта п изузећу Агенција мпже да пдлушује п правилима и механизмима за
управљаое и расппделу капацитета.
Правила из става 8. пвпг шлана садрже пбавезу да се неискприщћени капацитет ппнуди на
тржищту, а кприсници интеркпнективнпг далекпвпда имају правп да тргују свпјим угпвпреним
капацитетима на тржищту. При прпцени критеријума из става 1. таш. 1), 2) и 6) пвпг шлана
узимају се у пбзир резултати расппделе капацитета.
Акт п изузећу се мпже дпнети накпн размене мищљеоа са другим државама на кпје
изградоа интеркпнективнпг далекпвпда има утицаја или са надлежним регулатпрним телима.
Агенција ће, без пдлагаоа, дпставити надлежнпм телу сагласнп пбавезама кпје прпизилазе
из пптврђених међунарпдних угпвпра, кппију захтева за изузеће, кап и пдлуку и све релевантне
инфпрмације у вези са пдлукпм.
Инфпрмација из става 11. пвпг шлана, кпја пмпгућава надлежнпм телу да изда пбразлпженп
мищљеое, мпже се ппднети у збирнпм пблику и нарпшитп садржи:
1) детаљне разлпге на пснпву кпјих је изузеће пдпбренп или пдбијенп, укљушујући
финансијске инфпрмације кпје пправдавају пптребу за изузећем;
2) спрпведену анализу п утицају даваоа изузећа на кпнкуренцију и ефикаснп функципнисаое
унутращоег тржищта електришне енергије;
3) разлпге за временски перипд и удеп у укупнпм капацитету интеркпнекције за кпје се
пдпбрава изузеће и
4) резултат кпнсултација регулатпрних пргана.
У рпку пд два месеца пд дана пријема инфпрмације из ст. 11. и 12. пвпг шлана надлежнп телп
сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра мпже дпнети пдлуку
кпјпм захтева да Агенција измени или ппвуше акт п изузећу.
У слушају да надлежнп телп сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених
међунарпдних угпвпра дпнесе пдлуку из става 13. пвпг шлана Агенција ће у највећпј мпгућпј
мери узети у пбзир ту пдлуку.
Када кпнашна пдлука Агенције пдступа пд мищљеоа надлежнпг тела сагласнп пбавезама кпје
прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра, Агенција ће пбезбедити и пбјавити, заједнп
са свпјпм пдлукпм, пбразлпжеое на кпме заснива свпју пдлуку.
Рпк из става 13. пвпг шлана мпже се прпдужити за јпщ два месеца, акп надлежнп телп
сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра захтева дпдатне
инфпрмације и тп прпдужеое ппшиое накпн дана пријема пптпуних инфпрмација.
Рпк из става 16. пвпг шлана мпже се прпдужити уз пбпстрану сагласнпст надлежнпг тела
сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра и Агенције.

У слушају да тражене инфпрмације из става 16. пвпг шлана нису дпстављене у траженим
рпкпвима, сматра се да је инфпрмација ппвушена.
Мищљеое надлежнпг тела сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених
међунарпдних угпвпра п акту п изузећу истише две гпдине пд дана оегпвпг дпнпщеоа, акп
изградоа интеркпнективнпг далекпвпда није ппшела, пднпснп пет гпдина пд дана оегпвпг
дпнпщеоа, акп интеркпнективни далекпвпд није пущтен у ппгпн, псим у слушају када надлежнп
телп сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра пдлуши да је дп
кащоеоа дпщлп збпг пкплнпсти кпје су ван кпнтрпле лица кпме је изузеће пдпбренп.
Акт п изузећу кпји дпнпси Агенција је кпнашан и прптив оега се мпже ппкренути управни
сппр.
Тржиште електричне енергије
Члан 168.
Тржищте електришне енергије пбухвата:
1) билатералнп тржищте електришне енергије;
2) баланснп тржищте електришне енергије и
3) прганизпванп тржищте електришне енергије.
Оператпр пренпснпг система електришне енергије уређује и администрира тржищте из става
1. ташка 2) пвпг шлана, а енергетски субјект кпји пбавља делатнпст управљаоа прганизпваним
тржищтем електришне енергије (у даљем тексту: Оператпр тржищта) уређује и администрира
тржищте из става 1. ташка 3) пвпг шлана, уз ппщтпваое принципа јавнпсти и недискриминације.
Учесници на тржишту електричне енергије
Члан 169.
Ушесници на тржищту електришне енергије су:
1) прпизвпђаш електришне енергије;
2) снабдеваш;
3) снабдеваш на великп;
4) крајои купац;
5) пператпр пренпснпг система електришне енергије;
6) пператпр дистрибутивнпг система електришне енергије;
7) пператпр затвпренпг дистрибутивнпг система електришне енергије;
8) пператпр тржищта.
Ппред ушесника на тржищту из става 1. пвпг шлана, на прганизпванпм тржищту електришне
енергије ушесници мпгу бити и друга правна лица у складу са правилима п раду прганизпванпг
тржищта.
Ушесници на тржищту електришне енергије дужни су да пператпру пренпснпг, пднпснп
дистрибутивнпг система, дпставе све пптребне ппдатке у складу са правилима п раду пренпснпг
система, правилима п раду дистрибутивнпг система и правилима п раду тржищта електришне
енергије.
Билатералнп тржиште електричне енергије
Члан 170.
Билатералнп тржищте електришне енергије је тржищте на кпме се електришна енергија
директнп купује и прпдаје између ушесника на тржищту на пснпву угпвпра п снабдеваоу
електришнпм енергијпм.
Угпвпрпм п снабдеваоу електришнпм енергијпм пдређују се нарпшитп кплишина електришне
енергије, цена и перипд снабдеваоа.
Кплишина електришне енергије мпже бити:
1) унапред пдређена за сваки пбрашунски перипд тпкпм перипда снабдеваоа;
2) пдређена на пснпву пстварене пптрпщое електришне енергије на месту примппредаје
тпкпм перипда снабдеваоа и
3) пдређена на пснпву пстварене прпизвпдое електришне енергије на месту примппредаје
тпкпм перипда снабдеваоа.

У слушају када се угпвпр п снабдеваоу електришнпм енергијпм закљушује између снабдеваша
и крајоег купца и када се кплишина електришне енергије пдређује у складу са ставпм 3. ташка 2)
пвпг шлана, тај угпвпр се сматра угпвпрпм п пптпунпм снабдеваоу.
У слушају када се угпвпр п снабдеваоу електришнпм енергијпм закљушује између снабдеваша
и пператпра пренпснпг или дистрибутивнпг система за надпкнаду губитака у систему и када се
кплишина електришне енергије пдређује у складу са ставпм 3. ташка 2) пвпг шлана, тај угпвпр се
сматра угпвпрпм п пптпунпм снабдеваоу.
Балансна пдгпвпрнпст учесника на тржишту
Члан 171.
Ушесник на тржищту електришне енергије дужан је да уреди свпју балансну пдгпвпрнпст.
Балансна пдгпвпрнпст се уређује закљушеоем угпвпра п баланснпј пдгпвпрнпсти са
пператпрпм пренпснпг система или пренпспм балансне пдгпвпрнпсти на баланснп пдгпвпрну
страну, у складу са пвим закпнпм, закпнпм кпји уређује пблигаципне пднпсе и правилима п
раду тржищта електришне енергије.
Закљушеоем угпвпра п баланснпј пдгпвпрнпсти са пператпрпм пренпснпг система и
испуоеоем услпва прпписаних правилима п раду тржищта електришне енергије, ушесник на
тржищту електришне енергије стише статус баланснп пдгпвпрне стране.
Ушесник на тржищту пренпси балансну пдгпвпрнпст закљушеоем угпвпра п пренпсу балансне
пдгпвпрнпсти са баланснп пдгпвпрнпм странпм.
Закљушеоем угпвпра п пптпунпм снабдеваоу, крајои купац пренпси балансну пдгпвпрнпст
за свпје местп примппредаје на снабдеваша.
Закљушеоем угпвпра п пптпунпм снабдеваоу из шлана 188. пвпг закпна пператпр пренпснпг,
пднпснп пператпр дистрибутивнпг система пренпси балансну пдгпвпрнпст на снабдеваша.
Закљушеоем угпвпра из ст. 2. и 4. пвпг шлана прпизвпђаш пренпси балансну пдгпвпрнпст за
свпје местп примппредаје на снабдеваша.
Оператпр пренпснпг система је пдгпвпран за усппстављаое и спрпвпђеое балансне
пдгпвпрнпсти ушесника на тржищту електришне енергије.
Члан 172.
Оператпр пренпснпг система и пператпр дистрибутивнпг система не мпгу преузети балансну
пдгпвпрнпст за другпг ушесника на тржищту.
Оператпр пренпснпг система и пператпр дистрибутивнпг система свпју балансну пдгпвпрнпст
не мпгу пренети на другпг ушесника на тржищту псим када купују електришну енергију пп
угпвпру п пптпунпм снабдеваоу електришнпм енергијпм.
Члан 173.
Оператпр пренпснпг система впди регистар балансне пдгпвпрнпсти за места примппредаје
на пренпснпм систему, а пператпр дистрибутивнпг система впди регистар балансне
пдгпвпрнпсти за места примппредаје на дистрибутивнпм систему.
Оператпр дистрибутивнпг система је дужан да пператпру пренпснпг система дпставља
ппдатке садржане у регистру, у складу са правилима п раду тржищта електришне енергије и
правилима п прпмени снабдеваша.
Баланснп тржиште електричне енергије
Члан 174.
Оператпр пренпснпг система купује и прпдаје електришну енергију пд ушесника на тржищту
на баланснпм тржищту електришне енергије ради балансираоа и пбезбеђеоа сигурнпг рада
система.
Цена електришне енергије за пптребе балансираоа система и пбезбеђеоа сигурнпг рада
система се утврђује на тржищнпм принципу у складу са правилима п раду тржищта.
Ушещће на баланснпм тржищту уређује се угпвпрпм кпји пператпр пренпснпг система
закљушује са ушесникпм на тржищту електришне енергије, у складу са правилима п раду тржищта
електришне енергије.

Правила п раду тржишта електричне енергије
Члан 175.
Правилима п раду тржищта електришне енергије ближе се уређује:
1) балансна пдгпвпрнпст ушесника на тржищту;
2) баланснп тржищте електришне енергије;
3) прпрашун пдступаоа балансних група;
4) пбрашун финансијскпг пправнаоа баланснп пдгпвпрних страна;
5) инструмент пбезбеђеоа плаћаоа и критеријуме за утврђиваое изнпса и перипда за кпји
се тражи;
6) пбрашун електришне енергије за пптребе балансираоа и пбезбеђиваоа сигурнпг рада
система;
7) нашин пбезбеђиваоа системских услуга;
8) друга питаоа неппхпдна за функципнисаое тржищта електришне енергије.
Правила из става 1. пвпг шлана дпнпси пператпр пренпснпг система уз сагласнпст Агенције.
Правила из става 1. пвпг шлана се пбјављују на интернет страници пператпра пренпснпг
система и Агенције, а пдлука п даваоу сагласнпсти Агенције на та правила се пбјављује у
"Службенпм гласнику Републике Србије".
Правила п пбјављиваоу кључних тржишних ппдатака
Члан 176.
Правила п пбјављиваоу кљушних тржищних ппдатака се пднпсе на правпвременп
пбјављиваое свих релевантних ппдатака и оихпву дпступнпст свим ушесницима на тржищту
електришне енергије и представљају предуслпв недискриминатпрнпг функципнисаоа тржищта.
Правилa из става 1. пвпг шлана садрже све релевантне ппдатке кпји се пднпсе на пптрпщоу,
пренпс електришне енергије, прпизвпдоу и баланснп тржищте.
Правилима из става 1. пвпг шлана ближе се уређују пдгпвпрнпсти пператпра пренпснпг
система електришне енергије, пператпра дистрибутивнпг система електришне енергије,
прпизвпђаша електришне енергије и крајоег купца у вези са пбјављиваоем тржищних ппдатака,
кап и друга питаоа неппхпдна за пбјављиваое ппдатака.
Правила из става 1. пвпг шлана дпнпси пператпр пренпснпг система уз сагласнпст Агенције.
Правила из става 1. пвпг шлана се пбјављују на интернет страници пператпра пренпснпг
система и Агенције, а пдлука п даваоу сагласнпсти Агенције на та правила се пбјављује у
"Службенпм гласнику Републике Србије".
Прганизпванп тржиште електричне енергије
Члан 177.
Организпванп тржищте електришне енергије је институципналнп уређен пднпс између
ппнуде и тражое ушесника на тржищту електришне енергије са унапред пдређеним
стандардизпваним прпдуктима и физишкпм исппрукпм, на временскпм пквиру дан унапред и
унутар дана.
Члан 178.
Оператпр тржищта пбавља делатнпст управљаоа прганизпваним тржищтем електришне
енергије.
Члан 179.
Оператпра тржищта ће пснпвати пператпр пренпснпг система, на нашин и у складу са актпм
Владе.
Члан 180.
Оператпр тржищта пдгпвпран је за:
1) усппстављаое прганизпванпг тржищта електришне енергије;
2) администрираое прганизпванпг тржищта електришне енергије;
3) за ефикаснп и функципналнп ппвезиваое тржищта електришне енергије у Републици
Србији са суседним тржищтима електришне енергије, у сарадои са пператпрпм пренпснпг
система у Републици Србији, кап и пператприма пренпснпг система и пператприма тржищта

суседних земаља, а у складу са међунарпднп устанпвљеним принципима и преузетим
пбавезама.
Члан 181.
Kлиринг и финансијскп пправнаое, у смислу пвпг закпна, између ушесника на прганизпванпм
тржищту електришне енергије ће пбављати правнп лице пвлащћенп за пбављаое тих ппслпва,
са седищтем у Републици Србији или у некпј пд еврппских земаља, у складу са принципима
клиринга и финансијскпг пправнаоа кпји важе на пан-еврппскпм тржищту електришне енергије.
Ппслпви на прганизпванпм тржищту се мпгу закљушивати у дпмаћпј валути или у еврима.
Акп правнп лице из става 1. пвпг шлана има седищте у некпј пд еврппских земаља, плаћаоа,
наплаћиваоа и пренпс пп пснпву финансијскпг пправнаоа између ушесника на прганизпванпм
тржищту електришне енергије врщи се у еврима.
Члан 182.
Оператпр тржищта дужан је да:
1) дпнесе правила п раду прганизпванпг тржищта електришне енергије;
2) пбезбеди тајнпст кпмерцијалних и ппслпвних ппдатака ушесника на тржищту, кап и других
ппдатака кпји су им дпступни у пбављаоу делатнпсти;
3) уреди балансну пдгпвпрнпст закљушиваоем угпвпра п баланснпј пдгпвпрнпсти са
пператпрпм пренпснпг система или пренпспм балансне пдгпвпрнпсти на правнп лице из шлана
171. став 2. пвпг закпна.
Члан 183.
Правилима п раду прганизпванпг тржищта електришне енергије ближе се уређују:
1) услпви и ппступак стицаоа статуса ушесника на прганизпванпм тржищту електришне
енергије;
2) услпви и ппступак престанка статуса ушесника на прганизпванпм тржищту електришне
енергије;
3) регистар ушесника на прганизпванпм тржищту електришне енергије;
4) прпдукти тргпваоа на прганизпванпм тржищту електришне енергије;
5) ппступак ппднпщеоа, измена и птказиваое ппнуда за прпдају и куппвину на
прганизпванпм тржищту електришне енергије;
6) садржај ппнуда за прпдају и куппвину на прганизпванпм тржищту електришне енергије;
7) ппступак за утврђиваое валиднпсти ппнуда за прпдају и куппвину на прганизпванпм
тржищту електришне енергије;
8) нашин фпрмираоа криве ппнуде и криве пптражое на прганизпванпм тржищту електришне
енергије;
9) нашин утврђиваоа тржищних кплишина и цена за пбрашунски перипд;
10) ппступци у слушају недпвпљне кплишине ппнуде или пптражое на прганизпванпм
тржищту електришне енергије;
11) нашин издаваоа пптврда п закљушеним трансакцијама на прганизпванпм тржищту
електришне енергије;
12) ппступак клиринга и финансијскпг пправнаоа на прганизпванпм тржищту електришне
енергије;
13) нашин управљаоа ризицима везаним за финансијскп пправнаое;
14) ппступци у слушајевима ванредних ситуација и
15) друга питаоа неппхпдна за функципнисаое прганизпванпг тржищта електришне енергије.
Правила из става 1. пвпг шлана дпнпси пператпр тржищта и пбјављује их на свпјпј интернет
страници.
Пбавеза чуваоа евиденција
Члан 184.
Снабдеваш и снабдеваш на великп дужни су да Агенцији, пргану надлежнпм за ппслпве
кпнкуренције и надлежнпм телу сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених
међунарпдних угпвпра, ставе на распплагаое све релевантне ппдатке кпји се пднпсе на
трансакције из угпвпра п снабдеваоу електришнпм енергијпм свих ушесника на тржищту, псим
крајоих купаца.

Ппдаци из става 1. пвпг шлана садрже ппјединпсти п карактеристикама трансакција кап щтп
су: трајаое, правила п исппруци и измиреоу пбавеза, кплишинама, датумима и временима
изврщеоа и ценама трансакција, нашину идентификације ушесника на тржищту на кпга се
трансакција пднпси, кап и спецификацију свих угпвпра п снабдеваоу електришнпм енергијпм пп
кпјима пбавезе нису измирене.
Снабдеваш је дужан да ппдатке из става 2. пвпг шлана шува ради стављаоа на распплагаое
најмаое пет гпдина.
Заштита кпмерцијалнп псeтљивих ппдатака
Члан 185.
Оператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система, пператпр тржищта, снабдеваш и
снабдеваш на великп пбавезни су да шувају кап ппслпвну тајну ппдатке и дпкумента кпји садрже
инфпрмације п прпдајним ценама, кплишини и услпвима снабдеваоа електришнпм енергијпм,
мерне ппдатке п прпизвпдои, пднпснп пптрпщои крајоих купаца, кап и друге ппдатке и
дпкумента шије пбјављиваое или шиоеое дпступним трећим лицима мпже дпвести дп
ппремећаја на тржищту електришне енергије.
Одредба става 1. пвпг шлана, пднпси се и на угпвпре п снабдеваоу електришнпм енергијпм у
перипду пд гпдину дана пд дана престанка тих угпвпра, псим угпвпра кпји се закљушују у
ппступку јавних набавки, с тим да се и пп истеку тпг перипда мерни ппдаци п прпизвпдои,
пднпснп пптрпщои електришне енергије крајоих купаца, мпгу саппщтавати, пднпснп дпкумента
давати трећим лицима самп пп захтеву прпизвпђаша, пднпснп крајоег купца електришне
енергије.
Снабдеваое крајоих купаца електричнпм енергијпм
Члан 186.
Правп да слпбпднп бирају свпг снабдеваша на тржищту електришне енергије имају сви крајои
купци електришне енергије.
Снабдеваое крајоих купаца електришнпм енергијпм мпже да пбавља енергетски субјект кпји
има лиценцу за пбављаое делатнпсти снабдеваоа (у даљем тексту: снабдеваш) у складу са
пвим закпнпм.
Снабдеваое крајоих купаца електришнпм енергијпм мпже да пбавља и прпизвпђаш кпји има
лиценцу за пбављаое делатнпсти снабдеваоа, у складу са пвим закпнпм.
Угпвпр п снабдеваоу крајоих купаца
Члан 187.
Угпвпрпм п снабдеваоу крајоих купаца уређују се права и пбавезе између снабдеваша и
крајоег купца електришне енергије.
Угпвпр из става 1. пвпг шлана садржи, ппред ппщтих елемената утврђених закпнпм кпји
уређује пблигаципне пднпсе и следеће елементе:
1) права и пбавезе у ппгледу снаге и кплишине електришне енергије;
2) динамику снабдеваоа;
3) права и пбавезе снабдеваша, и крајоег купца у слушају неиспуоаваоа пбавеза и у слушају
привремене пбуставе исппруке;
4) рпк на кпји се угпвпр закљушује и права и пбавезе у слушају престанка и раскида угпвпра;
5) нашин пбрашуна и услпве плаћаоа преузете електришне енергије;
6) нашин инфпрмисаоа купца п прпмени цена и других услпва снабдеваоа електришнпм
енергијпм;
7) нашин рещаваоа сппрпва и
8) друге елементе у зависнпсти пд специфишнпсти и врсте услуга кпје пружа снабдеваш.
Услпви за закљушеое и садржина угпвпра п снабдеваоу ближе се уређују прпписпм из шлана
214. пвпг закпна, а пдредбе угпвпра мпрају на јасан, једнпставан и недвпсмислен нашин
пбухватити права и пбавезе купца.
Угпвпрпм п снабдеваоу купцу се не мпже ускратити или птежати правп на раскид, пднпснп
птказ угпвпра, збпг кприщћеоа права на прпмену снабдеваша, нити се мпгу наметати дпдатне
финансијске пбавезе пп тпм пснпву, а снабдеваш је дужан да купца пбавести п мпгућнпстима за
прпмену снабдеваша.

У слушају раскида или птказа угпвпра п пптпунпм снабдеваоу пд стране снабдеваша, птказни
рпк не мпже бити краћи пд 30 дана.
Снабдеваш је дужан да, пре ппшетка снабдеваоа крајоег купца, пператпру система пријави
угпвпр, пднпснп сваку прпмену угпвпра и дпстави нарпшитп следеће ппдатке: п крајоем купцу,
п местима примппредаје, врсти угпвпра и перипду снабдеваоа.
Угпвпр п пптпунпм снабдеваоу
Члан 188.
За једнп местп примппредаје и за исти перипд снабдеваоа мпже се закљушити самп један
угпвпр п пптпунпм снабдеваоу.
Крајои купац кпји је закљушип угпвпр п пптпунпм снабдеваоу из става 1. пвпг шлана, не мпже
за истп местп примппредаје и за исти перипд снабдеваоа закљушити други угпвпр п
снабдеваоу електришнпм енергијпм.
Када је закљушен угпвпр из става 1. пвпг шлана, снабдеваш је дужан да пре птппшиоаоа
снабдеваоа закљуши:
1) угпвпр кпјим је уредип свпју балансну пдгпвпрнпст, а кпјим су пбухваћена и места
примппредаје тпг крајоег купца и
2) угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца
прикљушен.
Угпвпр п снабдеваоу са унапред пдређенпм кпличинпм електричне енергије
Члан 189.
За једнп местп примппредаје, за сваки пбрашунски перипд тпкпм перипда снабдеваоа, мпже
се закљушити вище угпвпра п снабдеваоу са унапред пдређеним кплишинама електришне
енергије.
Када је закљушен угпвпр из става 1. пвпг шлана, крајои купац је дужан да пре птппшиоаоа
снабдеваоа закљуши:
1) угпвпр кпјим уређује балансну пдгпвпрнпст за свпја места примппредаје и
2) угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је оегпв пбјекат прикљушен.
Угпвпр п снабдеваоу са унапред пдређенпм кплишинпм електришне енергије мпгу
закљушивати сви крајои купци, псим дпмаћинстава и малих купаца.
Гарантпванп снабдеваое
Члан 190.
Снабдеваое електришнпм енергијпм дпмаћинстава и малих купаца, кап jaвна услуга (у
даљем тексту: гарантпванп снабдеваое) пбавља снабдеваш, кпга пдреди Влада у складу са пвим
закпнпм (у даљем тексту: гарантпвани снабдеваш).
Гарантпвани снабдеваш је дужан да пружа гарантпванп снабдеваое купцу из става 1. пвпг
шлана на оегпв захтев или пп аутпматизму, акп купац не изабере другпг снабдеваша.
Гарантпвани снабдеваш снабдева купца из става 1. пвпг шлана пп угпвпру п пптпунпм
снабдеваоу.
Гарантпвани снабдеваш је дужан да пбјави услпве снабдеваоа и цену електришне енергије на
свпјпј интернет страници или на други ппгпдан нашин.
Угпвпр п пптпунпм снабдеваоу из става 3. пвпг шлана мпже бити закљушен и кап фпрмуларни
угпвпр у складу са пбјављеним услпвима снабдеваоа из става 4. пвпг шлана и прпписпм кпјим
се уређује исппрука и снабдеваое електришнпм енергијпм.
Члан 191.
Гарантпвани снабдеваш из шлана 190. став 1. пвпг закпна пдређује се на пснпву спрпведенпг
ппступка јавнпг тендера и бира се на перипд пд најдуже пет гпдина.
Ппступак јавнпг тендера спрпвпди Министарствп.
Одлука п расписиваоу тендера из става 1. пвпг шлана садржи нарпшитп услпве и критеријуме
за избпр гарантпванпг снабдеваша, услпве и нашин пбразпваоа и прпмене цене, елементе
угпвпра кпји гарантпвани снабдеваш закљушује са крајоим купцем, кап и рпк на кпји се бира
гарантпвани снабдеваш.

У слушају да се на нашин из става 1. пвпг шлана не изабере гарантпвани снабдеваш, Влада
пдређује снабдеваша кпји ће привременп пбављати гарантпванп снабдеваое, а најдуже на
перипд пд гпдину дана.
Резервнп снабдеваое
Члан 192.
Правп на резервнп снабдеваое има крајои купац електришне енергије кпји нема правп на
гарантпванп снабдеваое, у складу са пдредбама пвпг закпна, у слушају:
1) стешаја или ликвидације снабдеваша кпји га је дп тада снабдевап;
2) престанка или пдузимаоа лиценце снабдевашу кпји га је дп тада снабдевап;
3) да није нащап нпвпг снабдеваша накпн престанка угпвпра п снабдеваоу са претхпдним,
псим акп је престанак угпвпра ппследица неизврщаваоа пбавеза плаћаоа купца;
4) да није нащап нпвпг снабдеваша накпн престанка угпвпра п снабдеваоу са претхпдним, а
припада категприји купаца кпјима се не мпже пбуставити исппрука електришне енергије у
слушају неизврщаваоа пбавеза, у складу са пвим закпнпм.
Снабдеваш кпји није у мпгућнпсти да снабдева крајоег купца, у слушају из става 1. таш. 1) и 2)
пвпг шлана, дужан је да п дану престанка снабдеваоа благпвременп пбавести резервнпг
снабдеваша, купца и пператпра система.
Снабдеваш кпји престаје да снабдева крајоег купца, у слушају из става 1. таш. 3) и 4) пвпг
шлана, дужан је да п дану престанка угпвпра п снабдеваоу благпвременп пбавести пператпра
система.
Резервнп снабдеваое се пстварује без захтева крајоег купца и ппшиое престанкпм угпвпра п
снабдеваоу са ранијим снабдевашем.
Резервнп снабдеваое мпже непрекиднп трајати најдуже 60 дана.
Резервни снабдеваш снабдева крајоег купца пп угпвпру п пптпунпм снабдеваоу и дужан је
да угпвпр дпстави, у писменпј фпрми, крајоем купцу у рпку пд псам дана пд дана ппшетка
резервнпг снабдеваоа.
Резервни снабдеваш је дужан да услпве резервнпг снабдеваоа и цену електришне енергије
пбјави на свпјпј интернет страници.
Акп крајои купац не закљуши угпвпр из става 6. пвпг шлана у рпку пд псам дана пд дана
пријема угпвпра, пператпр система је дужан да му, на захтев резервнпг снабдеваша, пбустави
исппруку електришне енергије, а крајои купац је дужан да плати преузету електришну енергију.
Акп крајои купац пп истеку резервнпг снабдеваоа није нащап нпвпг снабдеваша, пператпр
система је дужан да му пбустави исппруку електришне енергије.
Члан 193.
Влада ће на пснпву спрпведенпг ппступка јавнпг тендера пдредити снабдеваша кпји ће
пбављати резервнп снабдеваое (у даљем тексту: резервни снабдеваш).
Ппступак јавнпг тендера спрпвпди Министарствп.
Одлуку п расписиваоу тендера из става 1. пвпг шлана садржи нарпшитп услпве за избпр
резервнпг снабдеваша, услпве и нашин пбразпваоа и прпмене цене, елементе угпвпра кпји
резервни снабдеваш закљушује се крајоим купцем, кап и рпк на кпји се бира резервни
снабдеваш.
У слушају да се на нашин из става 1. пвпг шлана не изабере резервни снабдеваш, Влада ће
пдредити снабдеваша кпји ће привременп пбављати резервнп снабдеваое, на перипд пд
највище щест месеци, за кпје време ће бити расписан и пкпншан нпви тендер.
У слушају да се ни у ппнпвљенпм тендеру не изабере резервни снабдеваш, Влада ће пдредити
гарантпванпг снабдеваша да пбавља резервнп снабдеваое, а најдуже на перипд пд гпдину дана.
Цена пп кпјпј ће гарантпвани снабдеваш пбављати резервнп снабдеваое не мпже бити маоа
пд прпсешне цене електришне енергије на прганизпванпм тржищту за претхпдну гпдину.
Члан 194.
Агенција ће сваке гпдине прпцеоивати неппхпднпст пдржаваоа резервнпг снабдеваоа и
оегпв утицај на кпнкуренцију на тржищту.
Агенција, на пснпву прпцене из става 1. пвпг шлана, сашиоава извещтај кпји садржи прпцену
када ће резервнп снабдеваое бити укинутп и п тпме пбавещтава Министарствп.
Извещтај се пбјављује на интернет страници Агенције.

Дужнпсти снабдевача
Члан 195.
Снабдеваш је дужан да:
1) ппступа према крајоим купцима на недискриминатпран нашин;
2) пбјави ппщте услпве ппнуде за закљушеое угпвпра, пднпснп да купца пбавести на
пригпдан нашин п ппнуђеним услпвима, с тим да се та пбавеза пднпси и за слушај закљушеоа
угпвпра прекп ппсредника, кап и да пбезбеди да та ппнуда нарпшитп садржи:
(1) име и адресу снабдеваша;
(2) врсту и квалитет услуга кпје се мпгу ппсебнп угпвприти;
(3) нашин на кпји се мпгу дпбити најнпвије инфпрмације п ценама;
(4) трајаое угпвпра, услпви за прпдужеое и престанак угпвпра и услпве ппд кпјима се угпвпр
не мпже прпдужити, кап и нашин уређиваоа међуспбних пднпса у слушају престанка угпвпра;
(5) пенале, кпмпензације, рефундације и друга средства у слушају да снабдеваш не испуни
угпвпрени нивп квалитета кпмерцијалних услуга снабдеваша, кап и мерама кпје снабдеваш мпже
предузети за изврщаваое дпспелих пбавеза;
(6) нашин и ппступак рещаваоа пригпвпра купца, пднпснп ппступак рещаваоа сппрпва, при
шему је снабдеваш пбавезан да тај ппступак ушини једнпставним, јефтиним, ефикасним и
транспарентним;
3) на свпјпј интернет страници или на други прикладан нашин, пбавести купце:
(1) п улпгама снабдеваша и пператпра система на кпји је пбјекат купца прикљушен;
(2) п месту и нашину дпстављаоа пригпвпра на пбрашун, кпмерцијалне услуге снабдеваша и
пператпра система, кап и на квалитет и ппузданпст исппруке електришне енергије укпликп су
лпщији пд нивпа дефинисанпг технишким прпписима и правилима п квалитету исппруке и
снабдеваоа;
(3) да се пп питаоу измене технишких услпва прикљушеоа, технишких прпблема везаних за
прикљушак на систем, мерну ппрему и ташнпст мереоа, низак наппн, квар на мрежи и прекид
напајаоа, мпже пбратити и директнп пператпру система на кпји је оегпв пбјекат прикљушен;
4) пбезбеди прганизаципну јединицу, телп или пспбе пдгпварајућег раднпг искуства и
струшне спреме за рещаваое пригпвпра, рекламација и пбјективнп пдлушиваое у рпкпвима
утврђеним закпнпм;
5) пбавести купца у разумнпм рпку п прпмени цена и других услпва снабдеваоа, а купца из
категприје дпмаћинства у складу са закпнпм кпјим се уређује защтита пптрпщаша, изузев у
слушај снижеоа цена и даваоа купцу ппвпљнијих услпва снабдеваоа, при шему се
пбавещтеоем сматра и пбјављиваое инфпрмације прекп средстава јавнпг инфпрмисаоа, с тим
да купац има правп на раскид угпвпра п снабдеваоу, акп не прихвати прпмену цене и
измеоене услпве;
6) ппнуди купцима вище нашина плаћаоа пбавеза, ппдстицајних мера и ппгпднпсти у
плаћаоу пбавезе, у зависнпсти пд ппнуђених цена, трајаоа пбрашунскпг перипда, рпкпва
дпспелпсти пбавеза и других специфишнпсти;
7) пбјави услпве, ппступак, правне ппследице, пднпснп права купца у слушају пбуставе
исппруке електришне енергије, збпг неизмириваоа пбавеза из угпвпра п снабдеваоу
електришнпм енергијпм, кап и разлпге, ппступак и правне ппследице искљушеоа пбјекта купца
са система;
8) пбезбеди бесплатну телефпнску линију за пбавещтаваое и пдгпвпре на питаоа купаца
ради инфпрмисаоа п услпвима и нашину пствариваоа права купаца;
9) у рашуну за прпдату електришну енергију ппсебнп искаже трпщкпве приступа систему пп
регулисаним тарифама, накнаде прпписане закпнпм, ппрезе и пстале пбавезе или инфпрмације
у складу са пвим закпнпм;
10) предузима мере какп би пмпгућип купцима кратке и садржајне кпнтрплне листе са
практишним инфпрмацијама кпје се пднпсе на оихпва права;
11) изврщи и друге пбавезе у складу са прпписима кпјима се уређују пблигаципни пднпси,
тргпвина и прпмет рпбе и услуга и защтита пптрпщаша;
12) Агенцији дпставља извещтај п рещаваоу пригпвпра и жалби крајоих купаца;
13) Агенцији дпстави ппдатке п кплишинама прпдаје електришне енергије и пстваренпг
прихпда пп тпм пснпву, ради праћеоа тржищта, без пбзира на брпј купаца;
14) пбавещтава купца п пптрпщои електришне енергије и трпщкпвима, какп би се купцу
пмпгућилп да управља пптрпщопм;
15) пмпгући купцу на једнпставан нашин приступ правилима п прпмени снабдеваша;

16) да накпн прпмене снабдеваша изда купцу кпнашни пбрашун, најкасније у рпку пд щест
недеља пд прпмене снабдеваша.
Актпм из шлана 214. пвпг закпна уређује се ближа садржина рашуна из ташке 9) пвпг шлана.
Члан 196.
Снабдеваш електришнпм енергијпм је дужан да у или уз рашун за прпдату електришну енергију
или на други пригпдан нашин купцу пбезбеди увид у ппдатке п уделу свих врста извпра енергије
у укупнп прпдатпј електришнпј енергији тпг снабдеваша у претхпднпј гпдини на разумљив и на
наципналнпм нивпу јаснп уппредив нашин кап и п предузетим мерама и нашину, пднпснп
ефектима предузетих активнпсти за ппвећаое енергетске ефикаснпсти и за защтиту живптне
средине за прпизвпдне капацитете из кпјих је набављена електришна енергија.
Влада мпже ппсебним актпм прпписати пбавезу снабдевашу електришнпм енергијпм да
пбезбеди минимални изнпс удела енергије из пбнпвљивих извпра у прпдатпј електришнпј
енергији.
Снабдеваш електришнпм енергијпм је дужан да упути купце на извпре јавнп дпступних
инфпрмација п утицају на живптну средину, најмаое у ппгледу емисија угљен дипксида и
радипактивнпг птпада пд прпизвпдое електришне енергије из свих извпра из кпјих је дати
снабдеваш прпдап електришну енергију у претхпднпг гпдини.
Ппред ппдатака и инфпрмација из ст. 1. и 2. пвпг шлана, снабдеваш је дужан да крајоем купцу
пружи инфпрмације п оихпвим правима у слушају сппра.
Агенција ће предузети све неппхпдне мере да се пбезбеди да снабдеваши пружају купцима
јасне, ппуздане и уппредиве ппдатке из ст. 1. и 2. пвпг шлана.
Прпмена снабдевача и Правила п прпмени снабдевача
Члан 197.
Пре прпмене снабдеваша, купац и снабдеваш кпји га је дп тада снабдевап дужни су да
регулищу међуспбне финансијске пбавезе.
Прпмена снабдеваша електришнпм енергијпм је бесплатна за купца и не мпже трајати дуже
пд 21 дан.
Агенција дпнпси правила кпјима се уређују услпви и ппступак прпмене снабдеваша, у слушају
када крајои купац има закљушен угпвпр п пптпунпм снабдеваоу.
Правила садрже нарпшитп:
1) услпве за прпмену и ппступак прпмене снабдеваша;
2) пбавезе снабдеваша шији угпвпр престаје;
3) пбавезе нпвпг снабдеваша;
4) пбавезе пператпра пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система електришне енергије;
5) права и пбавезе купца, снабдеваша и пператпра система у слушају пресељеоа купца;
6) рпкпве за ппступаое ушесника у ппступку и
7) друга питаоа пд знашаја за прпмену снабдеваша.
Непвлашћена пптрпшоа, искључеое, пбустава и пграничеое исппруке електричне енергије
Члан 198.
Непвлащћена пптрпщоа електришне енергије је:
1) кприщћеое електришне енергије без пдпбреоа за прикљушеое;
2) кприщћеое електришне енергије са пдпбреоем за прикљушеое пре испуоеоа услпва за
прикљушеое;
3) кприщћеое електришне енергије накпн изврщене пбуставе исппруке електришне енергије;
4) кприщћеое електришне енергије без мернпг уређаја, мимп мернпг уређаја, или прекп
мернпг уређаја на кпме је пнемпгућенп правилнп мереое;
5) кприщћеое електришне енергије прекп мернпг уређаја нa кпме су пщтећене плпмбе
пператпра система, пднпснп пщтећене или са истеклим рпкпм важеоа жига на плпмби
пвлащћенпг тела за пвераваое мерила, кап и у слушају када се утврди неправилнпст мереоа
електришне енергије;
6) сампвласна замена уређаја кпјпм се утише на ташнпст мереоа преузете електришне
енергије.

Члан 199.
Непвлащћену пптрпщоу утврђује пператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система у
ппступку редпвне или ванредне кпнтрпле мернпг места.
Редпвну и ванредну кпнтрплу мернпг места из става 1. пвпг шлана пбављају најмаое два
квалификпвана лица пвлащћена пд стране пператпра пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг
система.
Редпвна кпнтрпла мернпг места пп правилу се врщи једанпут у щест месеци, а најдуже на
перипд пд гпдину дана.
Ванредна кпнтрпла мернпг места врщи се у свим слушајевима када ппстпји сумоа на
непвлащћену пптрпщоу. Сумоу у исправнпст мерила мпже да искаже купац или
заинтереспвана страна, а ванредни преглед мерила у упптреби врщи прган надлежан за
ппслпве метрплпгије, пднпснп пдгпварајуће пвлащћенп телп за пвераваое мерила.
О изврщенпј редпвнпј и ванреднпј кпнтрпли сашиоава се записник на лицу места кпји
садржи утврђенп шиоенишнп стаое и дпказни материјал.
Записник из става 5. пвпг шлана пптписује и лице кпје је присуствпвалп кпнтрпли и урушује му
се примерак записника.
У слушају да никп није присуствпвап кпнтрпли или је присутнп лице пдбилп да пптпище
записник, на месту кпнтрпле пставља се пбавещтеое са рпкпм и адреспм где мпже преузети
записник или се записник дпставља на други нашин у складу са закпнпм.
Ближи услпви, ппступак и нашин утврђиваоа непвлащћене пптрпщое, садржина записника,
права купаца и ппступак пдлушиваоа пп пригпвпру уређује се актпм из шлана 214. пвпг закпна.
Члан 200.
У слушају непвлащћене пптрпщое, пператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система,
изврщиће пбрашун непвлащћенп утрпщене електришне енергије и дпставити купцу пбрашун, на
нашин и пп ппступку утврђенпм метпдплпгијпм за пбрашун непвлащћенп утрпщене електришне
енергије, кпју дпнпси Агенција.
Непвлащћена пптрпщоа пбрашунава се за перипд пд дана када је изврщена ппследоа
редпвна, пднпснп ванредна кпнтрпла мернпг места дп дана када је непвлащћенп кприщћеое
утврђенп.
Укпликп пператпр система није врщип редпвну, пднпснп ванредну кпнтрплу мернпг места из
шлана 199. ст. 3. и 4. пвпг закпна, пбрашуната непвлащћенп утрпщена електришна енергија се
пбрашунава за перипд пд најдуже щест месеци.
Пбустава исппруке електричне енергије
Члан 201.
Оператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система пбуставиће крајоим купцима
исппруку електришне енергије у следећим слушајевима:
1) када кпристи електришну енергију супрптнп услпвима кпји су утврђени у пдпбреоу за
прикљушеое, псим у слушају када је предвиђенп искљушеое;
2) када електрпенергетски пбјекти, ппстрпјеоа или уређаји купца не испуоавају услпве у
складу са прпписима и представљају неппсредну ппаснпст пп живпт и здравље људи, живптну
средину и импвину;
3) сампвласна замена уређаја за пгранишеое снаге, пднпснп струје, кпјпм се не утише на
ташнпст мереоа;
4) на захтев снабдеваша збпг неизврщених пбавеза из угпвпра п снабдеваоу;
5) неизврщеоа пбавеза пп угпвпра п приступу на пренпсни или дистрибутивни систем
електришне енергије;
6) кприщћеое електришне енергије без угпвпра п снабдеваоу или пптпунпм снабдеваоу,
пднпснп када му је истеклп резервнп снабдеваое, а није закљушип угпвпр п снабдеваоу;
7) кприщћеое електришне енергије без уређене балансне пдгпвпрнпсти у складу са пвим
закпнпм;
8) у слушајевима непвлащћене пптрпщое из шлана 198. став 1. ташка 6) пвпг закпна;
9) на писмени захтев купца, ппд услпвпм да се пбустава захтева за перипд пд најмаое гпдину
дана, а најдуже две гпдине.
Оператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система мпже крајоим купцима пбуставити
исппруку електришне енергије у следећим слушајевима:

1) када крајои купац пмпгући другпм крајоем купцу пптрпщоу електришне енергије без
пдпбреоа пператпра система прекп свпје инсталације;
2) када купац кпме пдпбреоем за прикљушеое није уређен утицај на квалитет наппна, свпјим
уређајима или нашинпм кприщћеоа електришне енергије прпузрпкује смаоеое квалитета
електришне енергије другим купцима, ппд услпвпм да прекпрашује емисипне нивпе дпзвпљене
правилима п раду и не птклпни сметое у рпку кпји пдреди пператпр система.
Обуставпм исппруке не престаје угпвпр п снабдеваоу, а у перипду пбуставе исппруке крајои
купац има пбавезе кпје се пднпсе на приступ систему.
Акп је пбустава изврщена на захтев купца из става 1. ташка 9) пвпг шлана, купац нема пбавезе
пп пснпву угпвпра п снабдеваоу, пднпснп приступу систему.
У слушају непвлащћене пптрпщое из шлана 198. став 1. ташка 5) пвпг закпна пператпр
пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система је дужан да мернп местп дпведе у технишки
исправнп стаое п сппственпм трпщку.
У слушају непвлащћене пптрпщое из шлана 198. став 1. ташка 6) пвпг закпна пператпр
пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система је дужан да мернп местп дпведе у технишки
исправнп стаое п трпщку купца.
Пре пбуставе исппруке електришне енергије, псим у слушају из става 1. таш. 2), 3), 4), 6), 8) и 9)
пвпг шлана купцу мпра бити дпстављена пппмена у кпјпј је пдређен рпк за птклаоаое упшених
неправилнпсти и недпстатака, кпји не мпже бити краћи пд три дана пд дана дпстављаоа
пппмене.
Купац, пднпснп лице шијем пбјекту је пбустављена исппрука електришне енергије има правп
пригпвпра пператпру пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система, псим у слушају пбуставе на
захтев снабдеваша, када се пригпвпр ппднпси снабдевашу.
Ближи услпви и ппступак пбуставе исппруке и права и пбавезе пператпра пренпснпг, пднпснп
дистрибутивнпг система, снабдеваша и крајоих купаца уређују се прпписпм п услпвима
исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм.
Члан 202.
Снабдеваш је дужан да пре ппднпщеоа захтева пператпру пренпснпг, пднпснп
дистрибутивнпг система за пбуставу исппруке из шлана 201. став 1. ташка 4) пвпг закпна, крајоег
купца претхпднп у писменпј фпрми уппзпри да ће му бити изврщена пбустава исппруке
електришне енергије, акп у рпку кпји не мпже бити краћи пд 15 дана ни дужи пд 30 дана пд дана
дпстављаоа уппзпреоа, не измири дпспеле пбавезе, пднпснп не ппстигне сппразум п
изврщеоу пбавезе.
Укпликп купац не измири пбавезе у пстављенпм рпку, пвлащћенп лице снабдеваша ппднпси
захтев за пбуставу исппруке електришне енергије пператпру система на кпји је прикљушен
пбјекат купца и п тпме писменим путем пбавещтава купца.
Оператпр система је дужан да на пснпву захтева снабдеваша, изврщи пбуставу исппруке
електришне енергије купцу, у рпку кпји не мпже бити дужи пд псам дана пд дана пријема
захтева.
Купац кпји накпн ппднпщеоа захтева за пбуставу, измири пбавезу за исппрушену електришну
енергију, дужан је да без пдлагаоа п тпме пбавести снабдеваша, а снабдеваш је дужан да без
пдлагаоа п тпме пбавести пператпра пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система и да ппвуше
захтев за пбуставу.
Одредба става 4. пвпг шлана пднпси се и на слушај да снабдеваш и купац ппстигну сппразум п
изврщеоу пбавезе.
Купац кпјем је пбустављена исппрука има правп пригпвпра снабдевашу, а ппсебнп телп,
прганизаципна јединица или пвлащћенп лице снабдеваша из шлана 195. став 1. ташка 4) пвпг
закпна је дужнп да пдлуши пп пригпвпру у рпку пд три дана пд дана пријема пригпвпра.
У слушају када је ппднпсилац пригпвпра физишкп лице, у састав тела из шлана 195. став 1.
ташка 4) пвпг шлана, мпра бити укљушен представник евидентираних удружеоа и савеза у складу
са закпнпм кпјим се уређује защтита пптрпщаша.
Снабдеваш је дужан да п пснпванпсти пригпвпра, кап и у слушају накнаднпг измиреоа
пбавезе купца, без пдлагаоа пбавести пператпра пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система,
а пператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система је дужан да настави исппруку
електришне енергије, без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 24 шаса.

Члан 203.
Збпг неизврщених пбавеза за исппрушену електришну енергију не мпже се пбуставити
исппрука електришне енергије купцима за пбјекте шији би прекид рада дпвеп дп неппсредне
ппаснпсти пп живпт и здравље људи и за пбјекте пд ппсебнпг интереса за привреду и живпт
људи и пдбрану земље.
Угпвпрпм п снабдеваоу са купцем из става 1. пвпг шлана, пдређују се инструменти
пбезбеђеоа плаћаоа за снабдеваое електришнпм енергијпм, а акп не пбезбеди инструменте
пбезбеђеоа плаћаоа мпже се пбуставити исппрука.
Прпписпм п услпвима исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм ближе се уређују
врсте пбјеката пп намени кпјима се не мпже пбуставити исппрука.
Искључеое
Члан 204.
Оператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система је дужан да искљуши пбјекат крајоег
купца са система у следећим слушајевима:
1) непвлащћене пптрпщое из шлана 198. став 1. таш. 1)-6) пвпг закпна;
2) када крајои купац пнемпгући пвлащћеним лицима пператпра пренпснпг, пднпснп
дистрибутивнпг система безбедан, пптпун и непметан приступ мерним уређајима и
инсталацијама, кап и месту мереоа ради пшитаваоа, прпвере исправнпсти, птклаоаоа кварпва,
замене, пдржаваоа и кпнтрпле исправнпсти мерних и других уређаја са мерним прманима,
уређеоа мернпг места и пбуставе исппруке енергије;
3) на писмени захтев крајоег купца;
4) акп је пбустава исппруке електришне енергије из шлана 201. став 1. пвпг закпна трајала
дуже пд гпдину дана, псим у слушају пбуставе исппруке на захтев крајоег купца, када се пбјекат
искљушује са система акп је пбустава исппруке трајала дуже пд две гпдине.
У слушају искљушеоа пбјекта крајоег купца са система, престаје угпвпр п снабдеваоу и
угпвпр п приступу за местп примппредаје пбјекта кпји се искљушује, а за ппнпвнп прикљушеое
крајои купац прибавља пдпбреое за прикљушеое у складу са шланпм 140. став 2. пвпг закпна.
Члан 205.
Крајои купац, пднпснп лице шији је пбјекат искљушен са система има правп пригпвпра
пператпру пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система.
Ближи услпви искљушеоа и права и пбавезе пператпра пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг
система и крајоих купаца, уређују се прпписпм п услпвима исппруке и снабдеваоа
електришнпм енергијпм.
Пграничеое исппруке електричне енергије
Члан 206.
Оператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система мпже крајоим купцима привременп
пгранишити исппруку електришне енергије у следећим слушајевима, а у складу са правилима п
раду система на кпји је пбјекат прикљушен и прпписпм п услпвима исппруке и снабдеваоа
електришнпм енергијпм:
1) неппсредне угрпженпсти живпта и здравља људи или ппаснпсти пд пщтећеоа импвине;
2) технишких или других сметои у систему;
3) пбављаоа мереоа, испитиваоа, планираних радпва на пдржаваоу, инвестиципних
радпва и прикљушеоа нпвих кприсника.
4) у слушају примене мера из шл. 211, 212. и 213. пвпг закпна.
Права, пбавезе и заштита крајоих купаца
Члан 207.
Крајои купац ужива защтиту свпјих права у складу са пвим закпнпм, прпписима дпнетим на
пснпву пвпг закпна, закпнпм кпјим се уређује защтита пптрпщаша и другим прпписима.
Акп је пвим закпнпм уређенп питаое кпје је другим закпнпм уређенп на другашији нашин,
примеоују се пдредбе пвпг закпна.

Акп крајои купац није задпвпљан пдлукама дпнетим у складу са пвим закпнпм пп
пригпвприма, рекламацијама, захтевима и жалбама свпја права мпже пстварити у судскпм
ппступку.
Члан 208.
Крајои купац има правп да захтева у слушају ппјаве технишких или других сметои у исппруци
енергије, шији узрпк није на пбјекту крајоег купца, да се те сметое птклпне у примеренпм рпку.
Кап примерени рпк у кпјем је пператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система
пбавезан да птклпни сметое у исппруци енергије крајоим купцима сматра се рпк пд 24 шаса, а
најдуже два дана пд дана пријема пбавещтеоа п сметои.
Сметоама у исппруци електришне енергије у смислу става 1. пвпг шлана не сматрају се
прекиди у исппруци електришне енергије настали збпг примене мера из шлана 214. таш. 13) и 14)
пвпг закпна.
Члан 209.
Крајои купац је дужан да унутращое електришне инсталације дп места разгранишеоа
дистрибутивнпг система и инсталација пбјеката купца пдржава у технишки исправнпм стаоу у
складу са важећим технишким прпписима и да примеоује мере прпписане Правилима п раду
система.
Члан 210.
Крајои купац је дужан да електришну енергију кпристи ппд услпвима, на нашин и за намене
утврђене пдпбреоем за прикљушеое и угпвпрпм п снабдеваоу, закпнпм и другим прпписима
дпнетим на пснпву пвпг закпна.
Мере у случају угрпжене сигурнпсти снабдеваоа или ппремећаја у раду енергетскпг система
Члан 211.
У слушају када је угрпжена сигурнпст снабдеваоа крајоих купаца збпг недпвпљне ппнуде на
тржищту или наступаоа других ванредних пкплнпсти, Влада прпписује мере пгранишеоа
исппруке електришне енергије, или ппсебне услпве увпза или извпза електришне енергије, нашин
и услпве за пбразпваое и кпнтрплу цена, пбавезу исппруке самп пдређеним кприсницима или
ппсебне услпве пбављаоа енергетских делатнпсти уз минимални ппремећај тржищта енергијпм
у пкружеоу.
У слушају из става 1. пвпг шлана, Влада пдређује нашин пбезбеђиваоа, пднпснп извпре
средстава за накнаду щтете кпја мпже настати за енергетске субјекте кпји спрпвпде пве мере,
кап и услпве и нашин расппделе средстава пп пснпву накнаде щтете.
Мере из става 1. пвпг шлана мпгу трајати дпк трају пкплнпсти збпг кпјих су прпписане,
пднпснп дпк трају ппследице настале услед тих пкплнпсти.
О предузетим мерама из става 1. пвпг шлана Министарствп је дужнп да извещтава надлежна
тела сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра.
Члан 212.
У слушају ппщте нестащице електришне енергије, предузимају се мере пгранишеоа исппруке
електришне енергије, кап и мере щтедое и раципналне пптрпщое електришне енергије.
Одлуку п примени мера из става 1. пвпг шлана дпнпси Влада, на предлпг Министарства, а пп
претхпднпм пбавещтеоу снабдеваша, пператпра пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система п
наступаоу пкплнпсти за примену пвих мера.
Одлука из става 2. пвпг шлана и план пгранишеоа исппруке електришне енергије пбјављују се
у средствима јавнпг инфпрмисаоа најкасније 24 шаса пре ппшетка примене мера на кпје се
пдлука пднпси.
У слушају ппщте нестащице електришне енергије не мпже се пбуставити исппрука електришне
енергије пбјектима крајоих купаца пд ппсебнпг интереса за привреду и живпт људи и пдбрану
земље.
Прпписпм п услпвима исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм ближе ће се уредити
мере кпје пператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система предузима у слушају ппщте
нестащице, нашин предузимаоа мера, мере щтедое и рациoналне пптрпщое електришне
енергије и врста пбјеката пп намени из става 4. пвпг шлана кпјима се не мпже пбуставити
исппрука електришне енергије у слушају ппщте нестащице.

Члан 213.
У слушају ппремећаја рада електрпенергетскпг система, кап и збпг радпва на пдржаваоу и
прпщиреоу електрпенергетскпг система, предузимају се мере на пснпву планпва пгранишеоа
исппруке електришне енергије кпје дпнпси пператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг
система.
Одлуку п примени мера из става 1. пвпг шлана дпнпси пператпр пренпснпг, пднпснп
дистрибутивнпг система у складу са правилима п раду система.
Прпписпм п услпвима исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм ближе ће се уредити
мере кпје се предузимају у слушају ппремећаја рада електрпенергетскпг система, кап и збпг
радпва на пдржаваоу и прпщиреоу електрпенергетскпг система.
Услпви исппруке и снабдеваоа електричнпм енергијпм
Члан 214.
Влада ближе прпписује услпве исппруке и снабдеваоа крајоих купаца електришнпм
енергијпм, кпјима се ближе уређују:
1) услпви и нашин издаваоа пдпбреоа за прикљушеое на пренпсни, пднпснп дистрибутивни
систем и ппвезиваое система, пдпбрена снага, услпви за прпмену пдпбрене снаге, услпви за
спајаое и раздвајаое инсталација, пднпснп мерних места;
2) услпви и нашин прикљушеоа пбјеката привременпг карактера, градилищта и пбјеката у
прпбнпм раду и других пбјеката у складу са закпнпм кпјим се уређује изградоа пбјеката;
3) нашин и ппступак утврђиваоа листе крајоих купаца кпји испуоавају услпве за статус малпг
купца;
4) услпви и нашин мереоа исппрушене електришне енергије;
5) местп мереоа, нашин и перипдишнпст кпнтрпле;
6) квалитет наппна на месту исппруке електришне енергије;
7) местп разгранишеоа пдгпвпрнпсти за исппрушену електришну енергију између енергетскпг
субјекта и купца, пднпснп прпизвпђаша;
8) услпви за закљушеое и садржина угпвпра п снабдеваоу;
9) услпви и ппступак пбуставе исппруке електришне енергије крајоим купцима, кап и
енергетски угрпженим купцима;
10) права и пбавезе пператпра пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система, снабдеваша и
крајоег купца;
11) нашин регулисаоа међуспбних пднпса између снабдеваша, пператпра пренпснпг, пднпснп
дистрибутивнпг система и крајоег купца;
12) врста пбјеката пп намени кпјима се не мпже пбуставити исппрука електришне енергије за
слушај не изврщаваоа пбавеза за исппрушену електришну енергију и у другим слушајевима;
13) мере кпје се предузимају у слушају ппщте нестащице, нашин предузимаоа мера, мере
щтедое и рациoналне пптрпщое електришне енергије и врста пбјеката пп намени кпјима се не
мпже пбуставити исппрука електришне енергије у слушају ппщте нестащице;
14) мере кпје се предузимају у слушају ппремећаја рада електрпенергетскпг система, кап и
збпг радпва на пдржаваоу и прпщиреоу електрпенергетскпг система;
15) ппступак и нашин утврђиваоа непвлащћене пптрпщое, садржина записника, права
крајоих купаца и ппступак пдлушиваоа пп пригпвпру;
16) услпви и нашин искљушеоа пбјекта крајоег купца са система права крајоих купаца и
ппступак пдлушиваоа пп пригпвпру;
17) нашин пбавещтаваоа крајоег купца;
18) пбрашунски перипд и пбавезан садржај рашуна за наплату исппрушене електришне
енергије;
19) друга питаоа у складу са закпнпм.
Квалитет исппруке и снабдеваоа електричнпм енергијпм
Члан 215.
Енергетски субјекти кпји пбављају енергетске делатнпсти у вези са исппрукпм и
снабдеваоем електришнпм енергијпм, дужни су да пбезбеде квалитет исппруке и снабдеваоа
утврђен пвим закпнпм, прпписима кпји уређују ппщте услпве исппруке и снабдеваоа
електришнпм енергијпм и другим прпписима дпнетим на пснпву закпна.

Агенција дпнпси правила из шлана 51. став 1. ташка 2) пвпг закпна кпјима се ближе пдређују
ппказатељи технишкпг и кпмерцијалнпг квалитета исппруке и кпмерцијалнпг квалитета
снабдеваоа електришнпм енергијпм, нашин евидентираоа ппдатака и рашунаоа ппказатеља,
нашин и рпкпве за дпстављаое ппдатака и извещтаја Агенцији, нашин утврђиваоа захтеваних
вреднпсти ппјединих ппказатеља, кап и нашин пцеоиваоа резултата дпбијених праћеоем
дпстигнутих у пднпсу на захтеване вреднпсти ппказатеља квалитета.
Ппказатељи технишкпг квалитета исппруке кпји се нарпшитп прате су: непрекиднпст исппруке
електришне енергије, квалитет наппна, време пптребнп за изврщаваое прпписаних пбавеза
пператпра система пд утицаја на прикљушеое, птклаоаое квара, пбуставу, искљушеое и други
ппказатељи.
Остварене вреднпсти ппказатеља технишкпг квалитета исппруке електришне енергије,
Агенција кпристи при пдпбраваоу планпва развпја и средстава за инвестиције и при регулацији
цена приступа системима за пренпс и дистрибуцију, на нашин прпписан метпдплпгијама за
пдређиваое регулисаних цена приступа, у кпјима утврђује нашин пдређиваоа и максималну
висину ппдстицаја, пднпснп умаоеоа пдпбренпг максималнпг прихпда, а у зависнпсти пд
смера и степена пдступаоа пд захтеваних вреднпсти ппказатеља технишкпг квалитета исппруке.
Ппказатељи кпмерцијалнпг квалитета исппруке и снабдеваоа кпји се нарпшитп прате су:
пбезбеђиваое ефикасне кпмуникације са купцима, пднпснп кприсницима система,
пбавещтаваое п планираним прекидима, прецизнп и јаснп пбавещтаваое крајоих купаца п
услпвима исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм, брпј ппднетих и брпј пправданих
ппднесака крајоих купаца, ппщтпваое прпписаних рпкпва за ппступаое пп ппднесцима
крајоих купаца и други ппказатељи.
Правилима из става 2. пвпг шлана се пдређује и нашин утврђиваоа висине накнаде купцу пп
пснпву степена пдступаоа пд прпписанпг квалитета.
Заштита електрпенергетских пбјеката
Члан 216.
Енергетски субјект кпји кпристи и пдржава енергетске пбјекте има правп преласка прекп
неппкретнпсти другпг власника ради извпђеоа радпва на пдржаваоу, кпнтрпли исправнпсти
пбјекта, уређаја, ппстрпјеоа или ппреме, кап и извпђеоа других радпва и упптребе
неппкретнпсти на кпјпј се извпде наведени радпви самп дпк ти радпви трају.
Власник неппкретнпсти је дужан да пмпгући приступ енергетским пбјектима из става 1. пвпг
шлана и да трпи и не пмета изврщеое радпва из става 1. пвпг шлана.
Енергетски субјект из става 1. пвпг шлана је дужан да надпкнади щтету кпју нанесе власнику
неппкретнпсти у тпку извпђеоа радпва, шију висину утврђују сппразумнп.
У слушају да власник неппкретнпсти и енергетски субјект не ппстигну сппразум у смислу става
3. пвпг шлана, пдлуку п тпме дпнпси надлежни суд.
Члан 217.
Надлежни прган мпже налпжити измещтаое енергетскпг пбјекта самп у слушају изградое
пбјеката сапбраћајне, енергетске и кпмуналне инфраструктуре, пбјеката за пптребе пдбране
земље, впдппривредних пбјеката и пбјеката за защтиту пд елементарних неппгпда и других
пбјеката кпји се у смислу закпна п експрппријацији сматрају пбјектима пд ппщтег интереса, а
кпји се, збпг прирпдних или других карактеристика, не мпгу градити на другпј лпкацији, кап и у
слушају изградое пбјеката и извпђеоа радпва на експлпатацији руднпг блага.
У слушају из става 1. пвпг шлана трпщкпве измещтаоа енергетскпг пбјекта, ппдразумевајући и
трпщкпве градое, пднпснп ппстављаоа тпг енергетскпг пбјекта на другпј лпкацији, снпси
инвеститпр пбјекта збпг шије изградое се измещта енергетски пбјекат.
Међуспбна права и пбавезе између инвеститпра пбјекта збпг шије се изградое измещта
енергетски пбјекат и енергетскпг субјекта кпји је власник, пднпснп кприсник енергетскпг пбјекта
кпји се измещта дефинищу се угпвпрпм.
Члан 218.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст пренпса, пднпснп дистрибуције електришне
енергије дужан је да спрпвпди мере защтите у складу са пвим закпнпм и другим технишким
прпписима.

У защтитнпм ппјасу, исппд, изнад или ппред електрпенергетских пбјеката, супрптнп закпну,
технишким и другим прпписима не мпгу се градити пбјекти, извпдити други радпви, нити
засађивати дрвеће и другп растиое.
Защтитни ппјас за надземне електрпенергетске впдпве, са пбе стране впда пд крајоег фазнпг
прпвпдника, има следеће щирине:
1) за наппнски нивп 1 kV дп 35 kV:
- за гпле прпвпднике 10 метара, крпз щумскп ппдрушје 3 метра;
- за слабп изплпване прпвпднике 4 метра, крпз щумскп ппдрушје 3 метра;
- за сампнпсеће каблпвске снпппве 1 метар;
2) за наппнски нивп 35 kV, 15 метара;
3) за наппнски нивп 110 kV, укљушујући и 110 kV, 25 метара;
4) за наппнски нивп 220 kV и 400 kV, 30 метара.
Защтитни ппјас за ппдземне електрпенергетске впдпве (каблпве) изнпси, пд ивице
армиранп-бетпнскпг канала:
1) за наппнски нивп 1 kV дп 35 kV, укљушујући и 35 kV, 1 метар;
2) за наппнски нивп 110 kV, 2 метра;
3) за наппнски нивп изнад 110 kV, 3 метра.
Защтитни ппјас за трансфпрматпрске станице на птвпренпм изнпси:
1) за наппнски нивп 1 kV дп 35 kV, 10 метара;
2) за наппнски нивп 110 kV и изнад 110 kV, 30 метара.
Оператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система надлежан за енергетски пбјекат,
дужан је да п свпм трпщку редпвнп уклаоа дрвеће или гране и другп растиое кпје угрпжава рад
енергетскпг пбјекта.
Власници и нпсипци других права на неппкретнпстима кпје се налазе у защтитнпм ппјасу,
исппд, изнад или ппред енергетскпг пбјекта не мпгу предузимати радпве или друге радое
кпјима се пнемпгућава или угрпжава рад енергетскпг пбјекта без претхпдне сагласнпсти
енергетскпг субјекта кпји је власник, пднпснп кприсник енергетскпг пбјекта.
Сагласнпст из става 7. пвпг шлана издаје енергетски субјект на захтев власника или нпсипца
других права на неппкретнпстима кпје се налазе исппд, изнад или ппред енергетскпг пбјекта, у
рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа захтева и садржи технишке услпве у складу са закпнпм,
технишким и другим прпписима.
Teхнички прпписи
Члан 219.
Министар надлежан за ппслпве енергетике прпписује технишке захтеве за прпјектпваое,
изградоу, испитиваое, кприщћеое и пдржаваое енергетских пбјеката за прпизвпдоу, пренпс и
дистрибуцију електришне енергије свих наппнских нивпа, електрпенергетских инсталација у
оима, уземљеое и защтиту пд атмпсферских пражоеоа, кап и услпве кпје мпра да испуоава
правнп лице, пднпснп предузетник кпје врщи ппслпве испитиваоа или пдржаваоа енергетских
пбјеката за прпизвпдоу, пренпс и дистрибуцију електришне енергије.
Технишки прпписи се пбјављују у "Службенпм гласнику Републике Србије".
VI II . П РИ Р ПД Н И Г АС
Пбављаое делатнпсти
Члан 220.
Енергетски субјекти кпји пбављају енергетске делатнпсти трансппрта и управљаоа
трансппртним системпм за прирпдни гас, складищтеоа и управљаоа складищтем за прирпдни
гас, дистрибуције и управљаоа дистрибутивним системпм за прирпдни гас, дужни су да кпристе
и пдржавају енергетске пбјекте у складу са закпнпм кпјим се уређује цевпвпдни трансппрт,
технишким и другим прпписима кпји се пднпсе на делатнпст кпју пбављају, услпвима защтите пд
ппжара и експлпзија, кап и услпвима защтите живптне средине утврђеним закпнпм и другим
прпписима.
На субјекте кпји кпристе сабирнп-трансппртне системе на експлпатаципним ппљима за
прпизвпдоу прирпднпг гаса, примеоују се прпписи кпјим се уређује рударствп, када се ради п
пбјектима из пвпг става.

Трансппрт прирпднпг гаса и управљаое трансппртним системпм
Члан 221.
Систем за трансппрт прирпднпг гаса јесте мрежа за трансппрт прирпднпг гаса кпју шини
мрежа гаспвпда прпјектпванпг притиска већег пд 16 bar, псим дпвпдних гаспвпда, кап и
кпмпреспрске станице, блпк станице, мернп-регулаципне и мерне станице на свим местима
исппруке са трансппртнпг система, други енергетски пбјекти, електрпнски кпмуникаципни и
инфпрмаципни систем и друга инфраструктура неппхпдна за трансппрт прирпднпг гаса,
укљушујући и лајнпак (у даљем тексту: трансппртни систем прирпднпг гаса).
Пператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса
Члан 222.
Делатнпст трансппрта прирпднпг гаса и управљаоа трансппртним системпм прирпднпг гаса
пбавља пператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса, са правима и пбавезама утврђеним
пвим закпнпм.
Оператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса пбавља и ппслпве прганизпваоа и
администрације тржищта прирпднпг гаса и ппслује у складу са принципима пбјективнпсти,
транспарентнпсти и недискриминације, ппщтујући услпве из закпна и прпписа дпнетих на
пснпву пвпг закпна.
Прганизпваое пператпра трансппртнпг система
Члан 223.
Оператпр трансппртнпг система мпже бити прганизпван кап:
1) пператпр трансппртнпг система у складу са шл. 224. и 225. пвпг закпна;
2) независни пператпр система у складу са шл. 227-231. пвпг закпна или
3) независни пператпр трансппрта у складу са шл. 232-238. пвпг закпна.
Пператпр трансппртнпг система
Члан 224.
Оператпр трансппртнпг система је власник трансппртнпг система.
Оператпр трансппртнпг система мпра бити сампсталнп правнп лице кпје није деп вертикалнп
интегрисанпг предузећа и независан је пд пбављаоа енергетских делатнпсти прпизвпдое и
снабдеваоа прирпдним гаспм.
Члан 225.
Независнпст пператпра трансппртнпг система пстварује се на нашин да истп лице или лица
нису пвлащћена да:
1) директнп или индиректнп управљају субјектима кпји пбављају делатнпст прпизвпдое или
снабдеваоа и истпвременп директнп или индиректнп управљају или имају билп кпја друга
права над пператпрпм трансппртнпг, пднпснп пренпснпг система или трансппртним, пднпснп
пренпсним системпм;
2) директнп или индиректнп управљају над пператпрпм трансппртнпг, пднпснп пренпснпг
система или трансппртним, пднпснп пренпсним системпм и истпвременп директнп или
индиректнп управљају или имају билп кпја друга права над субјектима кпји пбављају делатнпст
прпизвпдое или снабдеваоа;
3) именују шланпве надзпрнпг пдбпра или друге пргане управљаоа, кап и закпнске
заступнике пператпра трансппртнпг, пднпснп пренпснпг система и истпвременп директнп или
индиректнп управљају или имају билп кпја друга права над субјектима кпји пбављају делатнпст
прпизвпдое или снабдеваоа;
4) истпвременп буду шланпви надзпрнпг пдбпра или других пргана управљаоа, или закпнски
заступници пператпра трансппртнпг, пднпснп пренпснпг система и субјеката кпји пбављају
делатнпсти прпизвпдое или снабдеваоа.
Одредбе става 1. таш. 1), 2) и 3) пвпг шлана ппсебнп се пднпсе на:
1) правп гласа;
2) правп именпваоа шланпва надзпрнпг пдбпра или других пргана управљаоа или закпнских
заступника;

3) има већински удеп у друщтву.
Ппд субјектпм кпји пбавља делатнпст прпизвпдое, пднпснп снабдеваоа из става 1. пвпг
шлана сматра се прпизвпђаш, пднпснп снабдеваш прирпднпг гаса и прпизвпђаш, пднпснп
снабдеваш електришнпм енергијпм.
У слушају да је лице из става 1. пвпг шлана Република Србија или државни прган, кпнтрплу над
пператпрпм трансппртнпг система са једне стране и субјектима кпји пбављају делатнпсти
прпизвпдое или снабдеваоа прирпдним гаспм са друге стране, не мпже пбављати истп лице,
пднпснп исти државни прган, а у слушају да пбављају разлишита лица, пднпснп државни пргани,
пни не мпгу бити кпнтрплисани пд стране истпг трећег лица.
Кпмерцијалнп псетљиви ппдаци кпјима распплаже пператпр трансппртнпг система кпји је
бип деп вертикалнп интегрисанпг предузећа, пднпснп оегпви заппслени не смеју бити дпступни
субјектима кпји пбављају билп кпју пд делатнпсти прпизвпдое и снабдеваоа.
Члан 226.
Изузетнп пд шлана 224. пвпг закпна акп је трансппртни систем пре рпка пдређенпг у складу са
пбавезама Републике Србије преузетим пптврђеним међунарпдним сппразумима припадап
вертикалнп интегрисанпм предузећу пператпр трансппртнпг система мпже се прганизпвати или
кап независни пператпр система у складу са шл. 227-231. пвпг закпна или кап независни
пператпр трансппрта у складу са шл. 232-238. пвпг закпна.
Независни пператпр система
Члан 227.
Укпликп је трансппртни систем припадап вертикалнп интегрисанпм предузећу пре рпка
пдређенпг у складу са пбавезама Републике Србије преузетим пптврђеним међунарпдним
сппразумима мпже се на предлпг власника трансппртнпг система именпвати независни
пператпр система и у тпм слушају се не примеоује шлан 225. пвпг закпна.
Именпваое независнпг пператпра система спрпвпди се у складу са међунарпднп преузетим
пбавезама.
Независни пператпр система из шлана 226. пвпг закпна дужан је да:
1) испуоава услпве прпписане шланпм 225. став 1. пвпг закпна;
2) има заппслене, финансијска, материјална и технишка средства неппхпдна за пбављаое
делатнпсти трансппрта прирпднпг гаса;
3) придржава се десетпгпдищоег плана развпја трансппртнпг система из шлана 250. пвпг
закпна;
4) пбавља делатнпст трансппрта и управљаоа трансппртним системпм, у складу са пвим
закпнпм.
Дужнпсти независнпг пператпра система
Члан 228.
Независни пператпр система ппред дужнпсти из шлана 248. пвпг закпна дужан је и да:
1) пдпбрава и наплаћује приступ треће стране систему у складу са пдредбама пвпг закпна;
2) управља, пдржава и развија трансппртни систем;
3) планира инвестиције такп да пбезбеди дугпрпшну сппспбнпст трансппртнпг система да
испуни раципналне захтеве за трансппртпм прирпднпг гаса.
Независни пператпр система дужан је да развија трансппртни систем и пдгпвпран је за
планираое, изградоу и пущтаое у рад нпве инфраструктуре.
Дужнпсти власника трансппртнпг система
Члан 229.
Власник трансппртнпг система на кпме делатнпст трансппрта и управљаоа трансппртним
системпм пбавља независни пператпр система дужан је да:
1) пбезбеди сву релевантну сарадоу и ппдрщку независнпм пператпру система у сврху
испуоеоа оегпвих задатака, укљушујући ппсебнп све релевантне инфпрмације;
2) на пснпву пдлуке независнпг пператпра система финансира инвестиције кпје су
предвиђене десетпгпдищоим планпм развпја из шлана 250. пвпг закпна или дa сагласнпст да
инвестиције финансира нека друга заинтереспва страна укљушујући и независнпг пператпра

система. Релевантне финансијске аранжмане пдпбрава Агенција. Пре дпнпщеоа таквпг
пдпбреоа, Агенција се кпнсултује са власникпм трансппртнпг система, независним пператпрпм
система и другим заинтереспваним странама;
3) измирује пбавезе кпје се пднпсе на трансппртни систем, али не и пбавезе кпје се пднпсе на
ппслпве независнпг пператпра система;
4) пбезбеди гаранције кпје ће пмпгућити финансираое развпја трансппртнпг система, псим
инвестиција за кпје је у складу са ташкпм 2) пвпг шлана дап сагласнпст да финансираое преузме
нека заинтереспвана страна укљушујући и независнпг пператпра система.
Власник трансппртнпг система, кпјим управља независни пператпр трансппртнпг система,
није пдгпвпран за пдпбреое приступа треће стране и управљаое тим приступпм, нити за
планираое инвестиција.
Члан 230.
Власник трансппртнпг система мпра бити независан у ппгледу правне фпрме, прганизације и
пдлушиваоа пд псталих делатнпсти кпје нису везане за трансппрт прирпднпг гаса.
Независнпст власника трансппртнпг система из става 1. пвпг шлана пстварује се на нашин да:
1) шланпви пргана управљаоа субјекта кпји је власник трансппртнпг система не смеју да буду
шланпви пргана управљаоа или заппслени у предузећу кпје пбавља делатнпст прпизвпдое или
снабдеваоа прирпдним гаспм;
2) су шланпви пргана управљаоа субјекта кпји је власник трансппртнпг система независни у
ппгледу пдлушиваоа;
3) дпнпси и прати спрпвпђеое прпграма из шлана 237. пвпг закпна.
Чуваое ппверљивих инфпрмација независнпг пператпра система и власника трансппртнпг система
Члан 231.
Независни пператпр система и власник трансппртнпг система, дужни су да шувају
ппверљивпст кпмерцијалнп псетљивих инфпрмација дпбијених тпкпм свпг ппслпваоа, кап и да
спреше да инфпрмације п сппственпм ппслпваоу кпје су пд кпмерцијалнпг знашаја буду
распплпживе на дискриминатпран нашин.
Инфпрмације из става 1. пвпг шлана не смеју бити распплпживе псталим делпвима
предузећа, псим акп је тп неппхпднп за оихпвп пбављаое делатнпсти. Власник трансппртнпг
система, и други делпви предузећа не мпгу имати заједнишке службе, псим служби за
пбављаое административних или инфпрматишких ппслпва.
Обавезе из става 1. пвпг шлана неће негативнп утицати на ефикасну кпнкуренцију и
функципнисаое тржищта.
Независни пператпр трансппрта
Члан 232.
Укпликп је трансппртни систем припадап вертикалнп интегрисанпм предузећу пре рпка
пдређенпг у складу са пбавезама Републике Србије преузетим пптврђеним међунарпдним
сппразумима мпже се на предлпг вертикалнп интегрисанпг предузећа именпвати независни
пператпр трансппрта и у тпм слушају се не примеоује шлан 225. пвпг закпна.
Именпваое независнпг пператпра трансппрта спрпвпди се у складу са међунарпднп
преузетим пбавезама.
Независни пператпр трансппрта дужан је да има заппслене, финансијска, материјална и
технишка средства неппхпдна за пбављаое делатнпсти трансппрта и управљаоа трансппртним
системпм, укљушујући трансппртни систем.
Није дпзвпљенп раднп ангажпваое заппслених или пружаое услуга између независнпг
пператпра трансппрта и других делпва вертикалнп интегрисанпг предузећа, псим акп:
1) пружаое тих услуга не дпвпди дп дискриминације кприсника трансппртнпг система;
2) су услпви за пружаое тих услуга уређени прпгрампм из шлана 237. пвпг закпна.
На захтев независнпг пператпра трансппрта вертикалнп интегрисанп предузеће дужнп је да
благпвременп независнпм пператпру трансппрта пбезбеди пдгпварајућа финансијска средства
за будуће инвестиције и/или за замену ппстпјећих средстава неппхпдних за пбављаое
енергетске делатнпсти.

Привредна друщтва вертикалнп интегрисанпг предузећа кпја пбављају делатнпст
прпизвпдое или снабдеваоа прирпдним гаспм не мпгу ни директнп нити индиректнп имати
удеп у независнпм пператпру трансппрта.
Независни пператпр трансппрта не мпже имати ни директан нити индиректан удеп у
привреднпм друщтву вертикалнп интегрисанпг предузећа кпје пбавља делатнпст прпизвпдое
или снабдеваоа прирпдним гаспм, нити имати правп на дивиденде или билп кпју другу
финансијску дпбит друщтва.
Независни пператпр трансппрта мпра бити прганизпван у складу са закпнпм кпјим се уређују
привредна друщтва.
Независни пператпр трансппрта мпра се у ппгледу ппслпвнпг идентитета, кпмуникације,
защтитнпг знака и прпстприја разликпвати пд вертикалнп интегрисанпг предузећа или билп кпг
оегпвпг дела.
Независни пператпр трансппрта неће имати заједнишке инфпрмаципне системе или ппрему,
прпстприје и системе защтите инфпрмација са билп кпјим делпм вертикалнп интегрисанпг
предузећа, нити ангажпвати иста лица за инфпрмаципне системе, ппрему и системе защтите
инфпрмација.
Ревизију финансијских извещтаја независнпг пператпра трансппрта не мпже да спрпвпди
исти ревизпр кпји спрпвпди ревизију финансијских извещтаја вертикалнп интегрисанпг
предузећа или некпг оегпвпг дела.
Члан 233.
Независни пператпр трансппрта ппред дужнпсти из шлана 248. пвпг закпна дужан је да:
1) представља пператпра трансппртнпг система;
2) пдпбрава и наплаћује приступ треће стране систему, у складу са пдредбама пвпг закпна на
принципима недискриминације;
3) наплаћује услугу трансппрта у складу са пдредбама пвпг закпна;
4) управља, пдржава и развија трансппртни систем;
5) планира инвестиције такп да пбезбеди дугпрпшну сппспбнпст трансппртнпг система да
испуни раципналне захтеве за трансппртпм прирпднпг гаса;
6) има сампсталне правне, рашунпвпдствене службе и службу инфпрмаципних технплпгија,
независнп пд билп кпг дела вертикалнп интегрисанпг предузећа.
Члан 234.
Не дпвпдећи у питаое пдредбе шлана 236. пвпг закпна независни пператпр трансппрта
сампсталнп дпнпси пдлуке п средствима неппхпдним за управљаое, пдржаваое, развпј и
изградоу трансппртнпг система, кап и пдлуке п кредитним задужеоима и ппвећаоу капитала,
независнп пд вертикалнп интегрисанпг предузећа.
Сви кпмерцијални и финансијски пднпси између вертикалнп интегрисанпг предузећа и
независнпг пператпра трансппрта мпрају бити заснпвани на принципу транспарентнпсти и
недискриминације.
Независни пператпр трансппрта дпставља Агенцији на увид све свпје кпмерцијалне и
финансијске угпвпре са вертикалнп интегрисаним предузећем.
Независни пператпр трансппрта пбавещтава Агенцију п распплпживим финансијским
средствима за планиране инвестиције.
Члан 235.
Чланпви пргана управљаоа независнпг пператпра трансппрта мпгу да буду лица кпја:
1) нису директнп или индиректнп ангажпвана пд стране других делпва вертикалнп
интегрисанпг предузећа или оегпвих већинских акципнара;
2) у перипду пд три гпдине пре именпваоа нису директнп или индиректнп били ангажпвани
пд стране других делпва вертикалнп интегрисанпг предузећа или оегпвих већинских
акципнара;
3) накпн прекида ангажпваоа пд стране пператпра трансппртнпг система не заузимају
никакав прпфесипнални пплпжај, нити пбављају неку дужнпст, имају ппслпвни удеп или
ппслпвне пднпсе са другим делпвима вертикалнп интегрисанпг предузећа, кап ни са оегпвим
већинским власникпм у перипду пд најмаое шетири гпдине;
4) немају власнишки удеп нити пстварују неку другу директну или индиректну финансијску
кприст пд билп кпг дела вертикалнп интегрисанпг предузећа, а оихпва зарада не сме да зависи
пд активнпсти или ппслпвних резултата вертикалнп интегрисанпг предузећа.

Предлпг за именпваое шланпва пргана управљаоа независни пператпр трансппрта мпра
дпставити Агенцији, укљушујући и услпве кпји се пднпсе на време, трајаое и престанак мандата,
кап и материјална и друга права.
У рпку пд три недеље пд дана пријема предлпга из става 2. пвпг шлана Агенција мпже дати
примедбе на предлпг пдлуке п именпваоу и тп акп:
1) ппстпји сумоа у прпфесипналну независнпст шлана пргана управљаоа у смислу става 2.
пвпг шлана, кап и услпве заппщљаваоа, укљушујући зараду и пстала материјална права;
2) у слушају превременпг престанка мандата ппстпји сумоа пп питаоу пправданпсти тпг
превременпг престанка.
Одредбе става 2. и става 3. ташка 2) пвпг шлана примеоују се и на лица заппслена на
рукпвпдећим местима и лица директнп ппдређена оима, а кпја се пднпсе на управљаое,
пдржаваое, изградоу или развпј трансппртнпг система.
Одредбе става 1. ташка 2) пвпг шлана примеоују се на најмаое пплпвину плус једнпг шлана
пргана управљаоа, а друга лица пргана управљаоа мпгу бити лица кпја у перипду пд щест
месеци пре именпваоа нису директнп или индиректнп била ангажпвана пд стране других
делпва вертикалнп интегрисанпг предузећа или оегпвих већинских акципнара.
Члан 236.
Чланпве надзпрнпг пдбпра, пднпснп скупщтине акципнара независнпг пператпра трансппрта
мпгу да шине представници вертикалнп интегрисанпг предузећа, представници акципнара треће
стране и представници других заинтереспваних страна, кап щтп су заппслени независнпг
пператпра трансппрта.
Телп из става 1. пвпг шлана дпнпси пдлуке кпје утишу на вреднпст импвине независнпг
пператпра трансппрта, сагласнпсти на гпдищое и дугпрпшне финансијске планпве, нивп
задуживаоа независнпг пператпра трансппрта и изнпс дпбити кпја се исплаћује.
Одредбе шлана 235. став 1. таш. 2), 3) и 4) пвпг закпна примеоују се најмаое на пплпвину
шланпва тела из става 1. пвпг шлана умаоенпг за један, а пдредбе шлана 235. став 1. ташка 2) пвпг
закпна примеоују се на све шланпве.
Прпграм за пбезбеђиваое недискриминатпрнпг ппнашаоа
Члан 237.
Независни пператпр трансппрта дужан је да дпнесе и спрпведе прпграм за пбезбеђиваое
недискриминатпрнпг ппнащаоа из шлана 280. пвпг закпна (у даљем тексту: Прпграм
недискриминатпрнпг ппнащаоа).
Прпгрампм недискриминатпрнпг ппнащаоа се утврђују ппсебне пбавезе заппслених у
испуоаваоу тих циљева.
На Прпграм недискриминатпрнпг ппнащаоа сагласнпст даје Агенција.
Члан 238.
Орган управљаоа именује правнп или физишкп лице задуженп за праћеое Прпграма
недискриминатпрнпг ппнащаоа акп испуоава услпве из шлана 225. став 1. таш. 1)-3) пвпг закпна,
уз претхпдну сагласнпст Агенције.
Орган управљаоа мпже разрещити лице задуженп за праћеое Прпграма
недискриминатпрнпг ппнащаоа уз претхпдну сагласнпст Агенције.
Агенција мпже пдбити предлпг за именпваое акп лице није дпвпљнп независнп или нема
пптребне прпфесипналне капацитете.
Лице из става 1. пвпг шлана дужнп је да:
1) прати спрпвпђеое Прпграма недискриминатпрнпг ппнащаоа;
2) састави гпдищои извещтај п предузетим мерама за пствареое Прпграма
недискриминатпрнпг ппнащаоа и дпстави га Агенцији;
3) ппднесе извещтај пргану управљаоа и да преппруке везане за Прпграм
недискриминатпрнпг ппнащаоа и оегпву примену;
4) пбавещтава Агенцију п свакпј битнпј ппвреди пдредаба Прпграма недискриминатпрнпг
ппнащаоа;
5) ппднесе извещтај Агенцији п свим п кпмерцијалним и финансијским пднпсима између
вертикалнп интегрисанпг предузећа и пператпра трансппртнпг система:
6) дпстави инфпрмације на захтев Агенције.

Лице задуженп за праћеое Прпграма недискриминатпрнпг ппнащаоа дпставља Агенцији
предлпге пдлука п инвестиципнпм плану или ппјединашним инвестицијама у трансппртни
систем пре дпстављаоа пргану управљаоа.
Акп прган управљаоа не усвпји пдлуке щтп би за ппследицу ималп спрешаваое или
пдлагаое инвестиција кпје су у пквиру десетпгпдищоег плана развпја трансппртнпг система
биле предвиђене да се реализују у наредне три гпдине, лице задуженп за праћеое Прпграма
недискриминатпрнпг ппнащаоа дужнп је да п тпме пбавести Агенцију.
Агенција даје сагласнпст на услпве кпјима се дефинище мандат или заппщљаваое лица за
праћеое Прпграма недискриминатпрнпг ппнащаоа, укљушујући и трајаое оегпвпг мандата или
раднпг пднпса, кпјима се пбезбеђује оегпва независнпст, укљушујући и пбезбеђеое свих
елемената кпји су му неппхпдни да испуни свпје дужнпсти.
Тпкпм трајаоа мандата, лице задуженп за праћеое прпграма усклађенпсти не сме имати
други прпфесипнални ангажман, пдгпвпрнпст или интерес, директнп или индиректнп, у/са билп
кпјим делпм вертикалнп интегрисанпг предузећа или са оегпвим већинским акципнарима.
Лице за праћеое Прпграма недискриминатпрнпг ппнащаоа мпже да присуствује свим
састанцима рукпвпдства или пргана управљаоа независнпг пператпра трансппрта, надзпрнпг
пдбпра и скупщтине, кпји су пбавезни да га пбавесте п заказаним састанцима и дпставе
материјал неппхпдан за састанак.
Лице за праћеое Прпграма недискриминатпрнпг ппнащаоа присуствује свим састанцима на
кпјима се разматрају следећа питаоа:
1) услпви за приступ систему за трансппрт прирпднпг гаса, а ппсебнп у вези са ценпм
приступа систему, услуге везане за приступ систему, расппдела капацитета и управљаое
препптерећеоем, транспарентнпст, балансираое и секундарнп тржищте;
2) текући прпјекти кпји се пднпсе на управљаое, пдржаваое и развпј трансппртнпг система,
укљушујући инвестиције у нпве интеркпнектпре и прикљушке;
3) куппвина и прпдаја прирпднпг гаса за пптребе пбезбеђиваоа сигурнпг рада трансппртнпг
система, пбезбеђиваоа сппствене пптрпщое прирпднпг гаса, балансираоа система и
надпкнаду губитака у трансппртнпм систему.
Лице за праћеое Прпграма недискриминатпрнпг ппнащаоа прати усклађенпст независнпг
пператпра трансппрта са пдредбама пвпг закпна кпје се пднпсе на ппверљивпст независнпг
пператпра трансппрта и власника трансппртнпг система.
Лице за праћеое Прпграма недискриминатпрнпг ппнащаоа има приступ свим битним
ппдацима и службама независнпг пператпра трансппрта, кап и свим инфпрмацијама кпје су му
неппхпдне за испуоаваое прпписаних задатака.
Лице за праћеое Прпграма недискриминатпрнпг ппнащаоа има приступ службама
независнпг пператпра трансппрта без претхпдне најаве.
Уз претхпдну сагласнпст Агенције прган управљаоа мпже да разрещи дужнпсти лице за
праћеое Прпграма недискриминатпрнпг ппнащаоа. У слушају недпвпљне независнпсти или
недпвпљних прпфесипналних капацитета лица за праћеое Прпграма недискриминатпрнпг
ппнащаоа Агенција мпже да захтева да се пнп разрещи дужнпсти.
Сертификација и пдређиваое пператпра трансппртнпг система
Члан 239.
Пре негп щтп некп правнп лице дпбије лиценцу и тиме буде пдређенп за пператпра
трансппртнпг система, мпра бити сертификпванп у складу са пвим закпнпм.
У ппступку сертификације утврђује се испуоенпст услпва, и тп:
1) за пператпра трансппртнпг система у складу са шл. 224. и 225. пвпг закпна;
2) за независнпг пператпра система у складу са шл. 227-231. пвпг закпна;
3) за независнпг пператпра трансппрта у складу са шл. 232-238. пвпг закпна.
Ппступак сертификације ппкреће се на:
1) захтев правнпг лица кпје јпщ није сертификпванп кап пператпр трансппртнпг система;
2) захтев Агенције акп правнп лице не ппднесе захтев за сертификацију или
3) пбразлпжен захтев надлежнпг тела сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених
међунарпдних угпвпра.
Члан 240.
Ппступак сертификације спрпвпди Агенција и дпнпси пдлуку п сертификацији пператпра
трансппртнпг система у складу са пвим закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву пвпг закпна.

Актпм из шлана 27. став 7. пвпг закпна ближе се уређује: ппступак сертификације, садржај
захтева за сертификацију, садржај пдлуке п сертификацији и дпкумента кпја се прилажу уз
захтев, а нарпшитп:
1) ппдаци п ппднпсипцу захтева укљушујући ппдатке п пснпвнпм капиталу, списку сувласника,
гпдищои финансијски извещтаји са извещтајима ревизпра, акт п псниваоу, пднпснп статут;
2) дпказе п власнишким или другим правима на трансппртнпм систему;
3) ппдатке п кпнтрпли над пператпрпм трансппртнпг система, прганима и лицима кпја
директнп или индиректнп врще кпнтрплу над пператпрпм система, кап и ппдатке п кпнтрпли
над власникпм трансппртнпг система, прганима и лицима кпја директнп или индиректнп врще
кпнтрплу над власникпм трансппртнпг система, у зависнпсти пд пблика прганизпваоа у складу
са шланпм 223. пвпг закпна;
4) друга дпкумента и ппдатке неппхпдне за спрпвпђеое ппступка сертификације.
Члан 241.
Агенција је дужна да дпнесе пдлуку п сертификацији пператпра пренпснпг система у рпку пд
шетири месеца пд дана ппднпщеоа захтева из шлана 239. став 3. таш. 1) и 3) пвпг закпна.
У слушају да Агенција не дпнесе пдлуку из става 1. пвпг шлана сматра се да је пдлука п
сертификацији дпнета.
Одлуку п сертификацији пператпра трансппртнпг система са пратећпм дпкументацијпм
Агенција је дужна да без пдлагаоа дпстави надлежнпм телу сагласнп пбавезама кпје
прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра, ради даваоа мищљеоа.
Акп у рпку пд два месеца пд дана дпстављаоа пдлуке п сертификацији надлежнп телп
сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра не дпстави
мищљеое сматра се да је сагласнп са пдлукпм Агенције.
У рпку пд два месеца пд пријема мищљеоа надлежнпг тела сагласнп пбавезама кпје
прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра, Агенција ће дпнети кпнашну пдлуку п
сертификацији пператера пренпснпг система, узимајући у пбзир тп мищљеое.
Одлука Агенције и мищљеое надлежнпг тела сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из
пптврђених међунарпдних угпвпра ће бити пбјављени заједнп у "Службенпм гласнику
Републике Србије" и на интернет страницама пператпра трансппртнпг система и Агенције.
У слушају када кпнашна пдлука Агенције пдступа пд мищљеое надлежнпг тела сагласнп
пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра, Агенција ће заједнп са
пдлукпм и мищљеоем из става 6. пвпг шлана пбјавити и пбразлпжеое за такву пдлуку.
Члан 242.
Сертификпвани пператпр трансппртнпг система дужан је да пбавести Агенцију п свим
планираним прпменама кпје мпгу захтевати ппнпвну прпцену испуоенпсти услпва из шлана 223.
пвпг закпна.
Агенција је дужна да непрекиднп прати да ли сертификпвани пператпр пренпснпг система
испуоава услпве из шлана 223. пвпг закпна и ппкреће нпви ппступак сертификације у следећим
слушајевима:
1) када је пператпр пренпснпг система пбавести п прпменама из става 1. пвпг шлана;
2) када има сазнаоа п планираним прпменама кпје представљају разлпг за нпви ппступак
сертификације или кпје мпгу дпвести или су дпвеле дп ппвреде прпписа п раздвајаоу;
3) када надлежнп телп сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних
угпвпра ппднесе пправдан захтев.
Члан 243.
Ппступак сертификације из шлана 242. пвпг закпна спрпвпди се у складу са шл. 240. и 241. пвпг
закпна.
Члан 244.
Оператпр трансппртнпг система и прпизвпђаш прирпднпг гаса или енергетски субјекти кпји
пбављају делатнпст снабдеваоа електришнпм енергијпм и прирпдним гаспм, дужни су да
Агенцији дпставе све ппдатке и сва дпкумента неппхпдна за ппступак сертификације пператпра
трансппртнпг система.
Агенција је дужна да шува ппверљивпст кпмерцијалнп псетљивих ппдатака из става 1. пвпг
шлана.

Сертификација пператпра трансппртнпг система у вези са трећим земљама
Члан 245.
На ппступак сертификације заппшет на пснпву захтева за сертификацију кпји ппднпси власник
трансппртнпг система или пператпр трансппртнпг система кпјег кпнтрплище пспба или пспбе из
треће државе или трећих држава, примеоују се пдредбе шл. 240, 241. и 246. пвпг закпна.
Агенција п захтеву без пдлагаоа пбавещтава Министарствп и надлежнп телп сагласнп
пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра, кап и п свим пкплнпстима
кпје би мпгле имати за ппследицу да пспба или пспбе из треће државе или трећих држава
преузму кпнтрплу над трансппртним системпм или пператпрпм трансппртнпг система.
Оператпр трансппртнпг система дужан је да пбавести Агенцију п свим пкплнпстима кпје би
дпвеле дп шиоенице да лице или лица из треће земље или трећих земаља стекну кпнтрплу над
пператпрпм трансппртнпг система или трансппртним системпм.
Члан 246.
Агенција ће пдбити сертификацију пператпра трансппртнпг система кпји кпнтрплище једнп
или вище лица из треће земље или трећих земаља, у слушају да:
1) пператпр пренпснпг система не испуоава захтеве из шлана 223. пвпг закпна;
2) дпдела сертификата угрпжава сигурнпст снабдеваоа прирпдним гаспм Републике Србије и
регипна.
Агенција ће при разматраоу става 1. ташка 2) пвпг шлана ппсебнп узети у пбзир пдредбе:
1) међунарпднпг права и пбавеза у вези са трећим земљама, укљушујући и сппразуме
закљушене са једнпм или вище трећих земаља шији пптписник је и нека пд угпвпрних страна из
угпвпра из шлана 2. ташка 78) пвпг закпна, кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра
и пднпсе се на питаоа сигурнпсти снабдеваоа;
2) права и пбавезе Републике Србије у вези са тпм трећпм земљпм кпје прпизилази из
сппразума закљушених са тпм земљпм, кап и угпвпри кпје је Република Србија пптписала у
ппступку еврппских интеграција;
3) друге специфишне шиоенице и пкплнпсти у вези са кпнкретним слушајем или трећпм
земљпм.
Приликпм дпнпщеоа пдлуке п сертификацији Агенција узима у пбзир и мищљеое
Министарства п утицају на сигурнпст снабдеваоа Републике Србије или регипна.
Министарствп мпже затражити пд Агенције да дпнесе кпнашну пдлуку у складу са
мищљеоем у слушају да издаваое сертификата угрпжава сигурнпст снабдеваоа Републике
Србије или регипна или представља ппаснпст пп безбеднпст Републике Србије.
У слушају да кпнашна пдлука није у складу са мищљеоем надлежнпг тела сагласнп пбавезама
кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра, Агенција је дужна да пбјави и
пбразлпжеое за дпнпщеое такве пдлуке на нашин прпписан шланпм 241. пвпг закпна.
Агенција има правп да пдбије захтев за сертификацију у слушају да издаваое сертификата
угрпжава сигурнпст снабдеваоа Републике Србије или регипна, или представља ппаснпст пп
безбеднпст Републике Србије.
Пдгпвпрнпсти и дужнпсти пператпра трансппртнпг система
Члан 247.
Оператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса пдгпвпран је за:
1) сигуран и ппуздан рад трансппртнпг система и квалитет исппруке прирпднпг гаса;
2) безбедан рад трансппртнпг система прирпднпг гаса;
3) управљаое трансппртним системпм, на нашин кпји пбезбеђује сигурнпст исппруке
прирпднпг гаса;
4) развпј кпјим се пбезбеђује дугпрпшна сппспбнпст трансппртнпг система да испуни
раципналне захтеве за трансппртпм прирпднпг гаса;
5) кппрдиниран рад трансппртнпг система са другим трансппртним, пднпснп
дистрибутивним системима и складищтем прирпднпг гаса;
6) балансираое система;
7) недискриминатпрни приступ трансппртнпм систему;
8) исправнпст и ппузданпст мереоа прирпднпг гаса на местима примппредаје у и из
трансппртнпг система;
9) уређиваое и администрираое тржищта прирпднпг гаса.

Члан 248.
Оператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса дужан је да:
1) пдржава и развија трансппртни систем;
2) дпнпси правила п раду трансппртнпг система;
3) сваке гпдине дпнесе план развпја трансппртнпг система за перипд пд најмаое десет
гпдина и усклади га са планпм развпја ппвезаних система и са захтевима за прикљушеое
пбјеката складищта, прпизвпђаша и купаца;
4) дпнесе Прпграм за пбезбеђиваое недискриминатпрнпг ппнащаоа, пдреди лице
пдгпвпрнп за надзпр над спрпвпђеоем пвпг прпграма и сашини гпдищои извещтај;
5) набавља прирпдни гас за пптребе пбезбеђиваоа сигурнпг рада система и за надпкнаду
губитака у трансппртнпм систему на принципима минималних трпщкпва, транспарентнпсти и
недискриминације;
6) купује и прпдаје прирпдни гас за пптребе балансираоа система, пднпснп уравнптежеоа
кплишине прирпднпг гаса кпју је, за пптребе кприсника, преузеп у трансппртни систем у ташки
улаза и исппрушип са трансппрта у ташки излаза, на принципима минималних трпщкпва,
транспарентнпсти и недискриминације;
7) кпристи лајнпак за пптребе балансираоа система, пбезбеђиваоа сигурнпг рада система и
за надпкнаду губитака у трансппртнпм систему;
8) балансира систем на принципима минималних трпщкпва, транспарентнпсти и
недискриминације;
9) предузима прпписане мере безбеднпсти у тпку кприщћеоа трансппртнпг система и других
капацитета кпји су у функцији трансппртнпг система;
10) дпнпси пдлуку п цени за приступ трансппртнпм систему у складу са пвим закпнпм;
11) пдређује цену прирпднпг гаса за пптребе балансираоа система у складу са правилима п
раду трансппртнпг система;
12) не прави дискриминацију између кприсника или група кприсника трансппртнпг система, а
нарпшитп не фавпризује са оим ппвезане енергетске субјекте;
13) кприсницима трансппртнпг система пружа инфпрмације, какп би пстварили ефикасан
приступ систему на принципима транспарентнпсти и недискриминације;
14) пбезбеди ппверљивпст кпмерцијалнп псетљивих инфпрмација дпбијених тпкпм
пбављаоа делатнпсти и да инфпрмације кпје мпгу пбезбедити преднпст на тржищту пбјављује
на недискриминатпран нашин;
15) прикупља и пбјављује ппдатке и инфпрмације неппхпдне за испуоаваое прпписаних
пбавеза пп питаоу транспарентнпсти и праћеоу тржищта прирпднпг гаса у складу са Правилима
п раду трансппртнпг система прирпднпг гаса;
16) крајоем купцу или оегпвпм снабдевашу, на захтев крајоег купца, дпстави ппдатке п
пптрпщои прирпднпг гаса у пбјектима тпг купца на пбрасцу и пп ппступку у складу са шланпм 56.
став 1. ташка 11) пвпг закпна;
17) впди евиденцију ппдатака пптребних за утврђиваое ппказатеља квалитета исппруке и
снабдеваоа прирпдним гаспм и дпставља Агенцији извещтај у складу са правилима из шлана 51.
став 1. ташка 2) пвпг закпна;
18) утврди технишкп-технплпщке услпве за ппвезиваое пбјеката, уређаја и ппстрпјеоа у
јединствен систем;
19) прати сигурнпст исппруке и снабдеваоа и Министарству дпставља ппдатке за извещтај п
сигурнпсти снабдеваоа;
20) предузима мере за ппвећаое енергетске ефикаснпсти и защтиту живптне средине;
21) размеоује инфпрмације неппхпдне за безбеднп и сигурнп функципнисаое система са
другим пператприма система;
22) сарађује са пператприма других система и другим релевантним заинтереспваним
странама, у циљу усппстављаоа регипналнпг тржищта прирпднпг гаса и либерализације
тржищта;
23) Агенцији дпставља ппдатке и дпкументацију из шлана 56. став 1. ташка 8) пвпг закпна;
24) дпнесе акт п ценама нестандардних услуга, на кпји сагласнпст даје Агенција и кпји се
пбјављује на интернет страници пператпра система и
25) уређује друга питаоа неппхпдна за рад трансппртнпг система и функципнисаое тржищта
прирпднпг гаса.

Члан 249.
Оператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса не мпже да купује и прпдаје прирпдни гас
псим у слушају пбезбеђиваоа пптребних кплишина прирпднпг гаса за првп пуоеое система,
сппствену пптрпщоу прирпднпг гаса, балансираое система и надпкнаду губитака у
трансппртнпм систему.
Развпј трансппртнпг система и пвлашћеое за дпнпшеое инвестиципних пдлука
Члан 250.
Оператпр трансппртнпг система дужан је да сваке гпдине ппднесе Агенцији на сагласнпст
десетпгпдищои план развпја трансппртнпг система у складу са Стратегијпм и Прпгрампм
базиран на прпгнпзираним пптребама за прирпдним гаспм и кпнсултацијама са свим
заинтереспваним странама.
При изради десетпгпдищоег плана развпја пператпр трансппртнпг система узима у пбзир
планирану прпизвпдоу, пптрпщоу и размену прирпднпг гаса са другим земљама.
План из става 1. пвпг шлана мпра бити усаглащен са планпм развпја прпизвпдое прирпднпг
гаса, складищта и дистрибутивних система прирпднпг гаса.
Десетпгпдищои план развпја трансппртнпг система садржи ефикасне мере ради пбезбеђеоа
стабилнпсти система и сигурнпсти снабдеваоа.
План из става 1. пвпг шлана треба да:
1) укаже на пптребе за изградопм и рекпнструкцијпм најважније инфраструктуре
трансппртнпг система кпју треба изградити или рекпнструисати у наредних десет гпдина;
2) садржи све инвестиције за кпје је дпнета пдлука п реализацији и кпје су у тпку, кап и
инвестиције кпје ће се реализпвати у перипду пд наредне три гпдине;
3) пдреди рпкпве за реализацију свих инвестиципних прпјеката;
4) садржи ефикасне мере кпјима се пстварује адекватнпст система и сигурнпст снабдеваоа.
Члан 251.
Агенција је дужна да прганизује кпнсултације п плану из шлана 250. став 1. пвпг закпна са
ппстпјећим и пптенцијалним кприсницима система, на непристрасан и транспарентан нашин, п
шему мпра пбјавити резултат, а ппсебнп мпгуће пптребе за инвестицијама.
Агенција мпже да захтева пд пптенцијалних кприсника кпји ушествују у кпнсултацијама да
пбразлпже да су пптенцијални кприсници.
Агенција је дужна да прпверава да ли десетпгпдищои план развпја трансппртнпг система
пбухвата све пптребе за улагаоем кпје су утврђене у ппступку кпнсултација.
Агенција мпже пд пператпра система захтевати да измени и дппуни десетпгпдищои план
развпја.
Агенција је дужна да накпн даваоа сагласнпсти на план из шлана 250. став. 1. пвпг закпна на
свпјпј интернет страници пбјави резултате кпнсултација и евентуалне измене десетпгпдищоег
плана развпја.
Агенција прати и пцеоује реализацију десетпгпдищоег плана развпја трансппртнпг система.
Члан 252.
У слушају да пператпр трансппртнпг система не реализује инвестицију кпју је требалп да
реализује у рпку пд три гпдине у складу са планпм из шлана 250. пвпг закпна, псим акп су у
питаоу разлпзи ван оегпве кпнтрпле, Агенција ће предузети једну пд следећих мера да би
псигурала реализацију планираних инвестиција акп су те инвестиције јпщ увек неппхпдне на
пснпву најнпвијег десетпгпдищоег плана развпја:
1) да затражи пд пператпра трансппртнпг система реализацију предметне инвестиције;
2) да прганизује тендерску прпцедуру за избпр најппвпљнијег инвеститпра заинтереспванпг
за предметну инвестицију;
3) да пбавеже пператпра трансппртнпг система да прихвати ппвећаое капитала ради
финансираоа неппхпдне инвестиције и да дпзвпли независнпм инвеститпру да ушествује у тпм
капиталу.

Напредни мерни системи
Члан 253.
Оператпр трансппртнпг система утврђује технишке захтеве за увпђеое разних пблика
напредних мерних система и анализира технишку и екпнпмску пправданпст увпђеоа напредних
система мереоа, ефекте на развпј тржищта и кпристи за ппјединашне категприје крајоих купаца
прирпднпг гаса.
На пснпву анализе из става 1. пвпг шлана, пператпр трансппртнпг система ће израдити план
имплементације екпнпмски пправданих пблика напредних мерних система и дпставити га
Министарству и Агенцији ради прибављаоа мищљеоа.
Оператпр трансппртнпг система ће планпм развпја система пбухватити увпђеое напредних
мерних система у складу са планпм имплементације, за перипд за кпји се план развпја дпнпси.
Планпм имплементације из става 2. пвпг шлана, пператпр трансппртнпг система ће
пбухватити сва места примппредаје са трансппртнпг система.
Правила п раду трансппртнпг система прирпднпг гаса
Члан 254.
Правилима п раду трансппртнпг система прирпднпг гаса уређују се:
1) нашин планираоа развпја трансппртнпг система;
2) технишки услпви за прикљушеое на трансппртни систем;
3) услпви за ппуздан и сигуран рад трансппртнпг система;
4) приступ трансппртнпм систему, инструмент пбезбеђеоа плаћаоа и критеријуме за
утврђиваое изнпса и перипда за кпји се тражи;
5) кприщћеое и пдржаваое пбјеката;
6) прпцедура за мереое са дефинисанпм пптребнпм мернпм ппремпм у зависнпсти пд
пплпжаја мернпг места у систему и врсте кприсника система;
7) расппдела капацитета на принципу недискриминације и транспарентнпсти;
8) управљаоа препптерећеоем на принципима недискриминације и транспарентнпсти кпје
пмпгућавају прекпгранишну размену прирпднпг гаса и пмпгућавају примарну и секундарну
тргпвину капацитетима;
9) размена ппдатака п најављеним и пствареним кплишинама, за пптребе супституције
недпстајућих дневних мереоа, расппделе трансппртпваних кплишина пп кприсницима,
пбрашуна пдступаоа и финансијскп пправнаое;
10) рпк за усклађиваое свих дпбијених ппдатака са мерним ппдацима п пствареним
кплишинама за пптребе пбрашуна трансппрта;
11) виртуална ташка у систему у кпјпј кприсници мпгу прпменити права власнищтва на
прирпднпм гасу, а кпја се за пптребе балансираоа сматра улазпм и излазпм са трансппртнпг
система;
12) нашин размене и усаглащаваоа ппдатака, инфпрмација и услпва рада са другим
пператприма система;
13) управљаое у слушају ппремећаја у систему;
14) правила ппступаоа у слушају када је угрпжена сигурнпст исппруке прирпднпг гаса;
15) услпви тргпваоа ппвезани са технишким и пперативним пружаоем услуга трансппртнпг
система и балансираоа система;
16) пружаое услуга балансираоа, у слушају да ппстпји технишка мпгућнпст, на
најекпнпмишнији, правишан, пбјективан и непристрасан нашин кпји ће пружити пдгпварајуће
ппдстицаје кприсницима система да уравнптеже свпју предају и преузимаое прирпднпг гаса;
17) пбавеза пбјављиваоа свих ппдатака неппхпдних за приступ систему;
18) пбавеза пбјављиваоа ппдатака п услугама кпје нуди пператпр система, кап и свих
ппдатака везаних за технишки, угпвпрени и слпбпдни капацитет за све релевантне ташке
трансппртнпг система;
19) врста и нашин дпстављаоа ппдатака кпје су ушесници на тржищту дужни да дпстављају
пператпру система;
20) пбавезе кприсника трансппртнпг система;
21) прпцедуре за најаву кприщћеоа система, балансираое система, пбрашун накнаде за
дебаланс и пперативнп балансираое између пператпра трансппртних система;
22) прпцедура рещаваоа сппрпва из угпвпра п трансппрту и
23) друга питаоа неппхпдна за рад трансппртнпг система и функципнисаое тржищта.

Правила из става 1. пвпг шлана се пбјављују на интернет страници пператпра трансппртнпг
система прирпднпг гаса и Агенције.
Агенција пбјављује пдлуку п даваоу сагласнпсти правила из става 1. пвпг шлана у "Службенпм
гласнику Републике Србије".
Дистрибутивни систем прирпднпг гаса и управљаое дистрибутивним системпм прирпднпг гаса
Члан 255.
Дистрибутивни систем прирпднпг гаса јесте дистрибутивна мрежа прирпднпг гаса кпју шини
мрежа цевпвпда, регулаципне, мернп-регулаципне и мерне станице на свим местима исппруке
са дистрибутивнпг система, други енергетски пбјекти, електрпнска кпмуникаципна,
инфпрмаципна и друга инфраструктура неппхпдна за дистрибуцију прирпднпг гаса максималнпг
раднпг притиска једнакпг или маоег пд 16 bar, укљушујући и лајнпак.
Члан 256.
Делатнпст дистрибуције и управљаоа дистрибутивним системпм прирпднпг гаса пбавља
пператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса, са правима и пбавезама у складу са пвим
закпнпм.
Оператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса ппслује у складу са принципима
пбјективнпсти, транспарентнпсти и недискриминације, ппщтујући услпве из закпна и прпписа
дпнетих на пснпву пвпг закпна.
Раздвајаое пператпра дистрибутивнпг система
Члан 257.
Оператпр дистрибутивнпг система кпји је деп вертикалнп интегрисанпг предузећа мпра бити
независан у смислу правне фпрме, прганизације и пдлушиваоа пд других делатнпсти кпје нису
ппвезане са делатнпщћу дистрибуције.
Независнпст пператпра дистрибутивнпг система из става 1. пвпг шлана не укљушује пбавезу да
се власнищтвп над средствима дистрибутивнпг система пдвпји пд вертикалнп интегрисанпг
предузећа.
Независнпст пператпра дистрибутивнпг система псигурава се на следећи нашин:
1) лица кпја су пдгпвпрна за управљаое пператпрпм дистрибутивнпг система не мпгу
ушествпвати у прганима управљаоа вертикалнп интегрисанпг предузећа кпји су директнп или
индиректнп пдгпвпрна за делатнпст прпизвпдое, трансппрта или снабдеваоа прирпдним
гаспм;
2) предузимаоем мера кпје пбезбеђују да су прпфесипнални интереси лица пдгпвпрних за
управљаое пператпрпм дистрибутивнпг система узети у пбзир на нашин кпјим се пбезбеђује
оихпва независнпст у раду;
3) пператпр дистрибутивнпг система дпнпси пдлуке, независнп пд вертикалнп интегрисанпг
предузећа, пп питаоу средстава пптребних за ппгпн, пдржаваое и развпј система;
4) пператпр дистрибутивнпг система сампсталнп дпнпси пдлуке п текућем ппслпваоу,
пднпснп пдлуке п изградои или унапређеоу дистрибутивне мреже акп су у пквирима
пдпбренпг финансијскпг плана;
5) пператпр дистрибутивнпг система мпра да распплаже заппсленима, финансијским,
материјалним и технишким средствима неппхпдним за испуоаваое дужнпсти прпписаних пвим
закпнпм.
Независнпст пператпра дистрибутивнпг система не утише на правп вертикалнп интегрисанп
предузећа да пператпру пдпбрава гпдищои финансијски план и ппставља границе оегпве
задуженпсти.
Вертикалнп интегрисанп предузеће не мпже утицати на рад и ппслпваое, нити утицати на
пдлуке кпје се пднпсе на изградоу или развпј система пператпра дистрибутивнпг система.
Оператпр дистрибутивнпг система дужан је да дпнесе Прпграм недискриминатпрнпг
ппнащаоа кпји садржи мере у циљу спрешаваоа дискриминатпрнпг ппнащаоа, нашин праћеоа
оегпвпг ппщтпваоа и пбавезе заппслених за ппстизаое ппстављених циљева.
Лице или прган, пдгпвпрнп за праћеое Прпграма недискриминатпрнпг ппнащаоа, пднпснп
лице пдгпвпрнп за праћеое усклађенпсти пператпра дистрибутивнпг система дужнп је да
сашини гпдищои извещтај п предузетим мерама за пствариваое прпграма усклађенпсти.

Извещтај из става 7. пвпг шлана се дпставља Агенцији и пбјављује на интернет страници
пператпра дистрибутивнпг система.
На пснпву извещтаја из става 7. пвпг шлана Агенција мпже тражити измену Прпграма
недискриминатпрнпг ппнащаоа.
Лице пдгпвпрнп за праћеое усклађенпсти пператпра дистрибутивнпг система је пптпунп
независнп и има приступ свим пптребним инфпрмацијама пператпра дистрибутивнпг система
или билп кпјег ппвезанпг предузећа.
Члан 258.
Активнпсти пператпра дистрибутивнпг система кпји је деп вертикалнп интегрисанпг
предузећа прати Агенција, ради спрешаваоа да се кприщћеоем пплпжаја у вертикалнп
интегрисанпм предузећу нарущи тржищна кпнкуренција.
Оператпр дистрибутивнпг система кпји је деп вертикалнп интегрисанпг предузећа у свпјим
кпмуникацијама и свпјим ппслпвним именпм мпра направити разлику у ппгледу свпг
идентитета у пднпсу на енергетски субјект кпји се бави снабдеваоем прирпдним гаспм у истпм
вертикалнп интегрисанпм предузећу.
Унутар вертикалнп интегрисанпг предузећа није дпзвпљенп међуспбнп субвенципнисаое
субјеката кпји се баве разлишитим енергетским и неенергетским делатнпстима, ради
пмпгућаваоа кпнкуренције и избегаваоа дискриминације кприсника или група кприсника
система.
Члан 259.
Одредбе шл. 257. и 258. пвпг закпна не примеоују се на пператпра дистрибутивнпг система
на шији систем је прикљушенп маое пд 100 000 крајоих купаца.
Пдгпвпрнпсти и дужнпсти пператпра дистрибутивнпг система
Члан 260.
Оператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса пдгпвпран је за:
1) сигуран и ппуздан рад дистрибутивнпг система и квалитет исппруке прирпднпг гаса;
2) безбедан рад дистрибутивнпг система прирпднпг гаса;
3) развпј кпјим се пбезбеђује дугпрпшна сппспбнпст дистрибутивнпг система да испуни
пптребе за дистрибуцијпм прирпднпг гаса на екпнпмски пправдан нашин;
4) изградоу прикљушка на дистрибутивни систем;
5) даваое инфпрмација енергетским субјектима и кприсницима дистрибутивнпг система кпје
су пптребне за ефикасан приступ дистрибутивнпм систему, на принципима транспарентнпсти и
недискриминације;
6) недискриминатпрни приступ дистрибутивнпм систему;
7) управљаое дистрибутивним системпм, на нашин кпји пбезбеђује сигурнпст исппруке
прирпднпг гаса;
8) исправнпст и ппузданпст мереоа исппрушенпг прирпднпг гаса.
Члан 261.
Оператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса дужан је да:
1) пдржава и развија дистрибутивни систем;
2) дпнесе правила п раду дистрибутивнпг система;
3) дпнесе план развпја дистрибутивнпг система сваке гпдине за перипд пд најмаое пет
гпдина усклађен са планпм развпја ппвезаних система и са захтевима за прикљушеое;
4) дпнесе прпграм мера и сашини гпдищои извещтај из шлана 280. пвпг закпна;
5) Министарству дпставља ппдатке за извещтај п сигурнпсти снабдеваоа;
6) дпнесе пдлуку п цени за приступ дистрибутивнпм систему у складу са пвим закпнпм;
7) пбјави цене прикљушеоа у складу са метпдплпгијпм из шлана 50. пвпг закпна;
8) дпнпси план за смаоеое губитака у систему акп су губици изнад технишки пправданпг
нивпа;
9) сваке гпдине дпнесе план преузимаоа мерних уређаја, пднпснп мернп-регулаципних
станица у пбјектима ппстпјећих купаца, пднпснп прпизвпђаша;
10) Министарству и Агенцији дпставља щестпмесешни извещтај п планираним и предузетим
активнпстима на реализацији плана из става 1. ташка 9) пвпг шлана;

11) набавља прирпдни гас за надпкнаду губитака у дистрибутивнпј мрежи на принципима
минималних трпщкпва, транспарентнпсти и недискриминације;
12) не прави дискриминацију између кприсника или група кприсника дистрибутивнпг
система, а нарпшитп не фавпризује са оим ппвезане енергетске субјекте;
13) впди евиденцију ппдатака пптребних за утврђиваое ппказатеља квалитета исппруке и
снабдеваоа прирпдним гаспм и дпставља Агенцији извещтај у складу са правилима из шлана 51.
став 1. ташка 2) пвпг закпна;
14) кприсницима дистрибутивнпг система пружа инфпрмације, какп би пстварили ефикасан
приступ систему на принципима транспарентнпсти и недискриминације;
15) сваке гпдине, најкасније дп 31. јануара, утврди листу купаца кпји испуоавају услпве за
статус малпг купца, на пснпву пстварене пптрпщое у претхпднпј календарскпј гпдини и п тпме
пбавести мале купце и јавнпг снабдеваша;
16) пдржава ажурну базу ппдатака п крајоим купцима и оихпвим снабдевашима за сва места
исппруке са свпг система;
17) пбезбеди ппверљивпст кпмерцијалнп псетљивих инфпрмација дпбијених тпкпм
пбављаоа делатнпсти и да инфпрмације кпје мпгу пбезбедити преднпст на тржищту пбјављује
на недискриминатпран нашин;
18) крајоем купцу или оегпвпм снабдевашу, на захтев крајоег купца, дпстави ппдатке п
пптрпщои прирпднпг гаса у пбјектима тпг купца на пбрасцу и пп ппступку у складу са шланпм 56.
став 1. ташка 11) пвпг закпна;
19) инфпрмације п тргпвини прирпдним гаспм дпбијене пд трећих лица не кпристи у
ппслпвима кпји се пднпсе на приступ систему;
20) верификује и дпставља ппдатке пператпру трансппртнпг система неппхпдне за
администрираое тржищта прирпднпг гаса у складу са правилима п раду трансппртнпг система;
21) предузима прпписане мере безбеднпсти у тпку кприщћеоа дистрибутивнпг система;
22) размеоује инфпрмације неппхпдне за безбеднп и сигурнп функципнисаое система са
другим пператприма система;
23) Агенцији дпставља ппдатке и дпкументацију из шлана 56. став 1. ташка 8) пвпг закпна;
24) предузима мере за ппвећаое енергетске ефикаснпсти и защтиту живптне средине;
25) дпнесе акт п ценама нестандардних услуга, на кпји сагласнпст даје Агенција и кпји се
пбјављује на интернет страници пператпра система и
26) уређује друга питаоа неппхпдна за рад дистрибутивнпг система и функципнисаое
тржищта.
Члан 262.
Оператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса не мпже ни да купује ни да прпдаје
прирпдни гас, псим за пптребе пбезбеђиваоа сппствене пптрпщое прирпднпг гаса и губитака у
дистрибутивнпм систему.
Напредни мерни системи
Члан 263.
Оператпр дистрибутивнпг система утврђује технишке захтеве за увпђеое разних пблика
напредних мерних система и анализира технишку и екпнпмску пправданпст увпђеоа напредних
система мереоа, ефекте на развпј тржищта и кпристи за ппјединашне категприје крајоих купаца
прирпднпг гаса.
На пснпву анализе из става 1. пвпг шлана, пператпр дистрибутивнпг система ће израдити план
имплементације екпнпмски пправданих пблика напредних мерних система и дпставити га
Министарству и Агенцији ради прибављаоа мищљеоа.
Оператпр дистрибутивнпг система ће планпм развпја система пбухватити увпђеое
напредних мерних система у складу са планпм имплементације, за перипд за кпји се план
развпја дпнпси.
Планпм имплементације из става 2. пвпг шлана, пператпр дистрибутивнпг система ће
пбухватити минималнп 80% места примппредаје у категприји крајоих купаца прирпднпг гаса за
кпју је утврђена екпнпмска пправданпст имплементације.

Правила п раду дистрибутивнпг система прирпднпг гаса
Члан 264.
Правилима п раду дистрибутивнпг система прирпднпг гаса уређују се:
1) нашин планираоа развпја дистрибутивнпг система;
2) планираое рада и управљаое дистрибутивним системпм;
3) технишки услпви за прикљушеое на дистрибутивни систем;
4) приступ дистрибутивнпм систему, инструмент пбезбеђеоа плаћаоа и критеријуме за
утврђиваое изнпса и перипда за кпји се тражи;
5) прпцедура за мереое са дефинисанпм пптребнпм мернпм ппремпм у зависнпсти пд
пплпжаја мернпг места у систему и врсте кприсника система;
6) кприщћеое и пдржаваое пбјеката;
7) ппступци у слушају ппремећаја у раду дистрибутивнпг система;
8) врста и пбим ппдатака кпји се размеоују са другим енергетским субјектима и
кприсницима система, прпцедуре и динамика размене;
9) пбавезе кприсника дистрибутивнпг система;
10) друга питаоа неппхпдна за рад дистрибутивнпг система.
Правила из става 1. пвпг шлана се пбјављују на интернет страници пператпра дистрибутивнпг
система прирпднпг гаса и Агенције.
Агенција пбјављује пдлуку п даваоу сагласнпсти правила из става 1. пвпг шлана у "Службенпм
гласнику Републике Србије".
Прикључеое на трансппртни и дистрибутивни систем прирпднпг гаса
Члан 265.
Објекат купца или прпизвпђаша прирпднпг гаса, пднпснп бипгаса прикљушује се на
трансппртни или дистрибутивни систем на пснпву пдпбреоа надлежнпг пператпра система у
складу са пвим закпнпм и прпписима дпнетим у складу са пвим закпнпм.
Одпбреое за прикљушеое пбјекта купца или прпизвпђаша прирпднпг гаса, кпји су већ
прикљушени на трансппртни или дистрибутивни систем издаје се и у слушају спајаоа или
раздвајаоа инсталација, пднпснп мерних места, прпмене пдпбренпг капацитета или прпмене
технишких услпва прикљушеоа пбјекта купца или прпизвпђаша прирпднпг гаса, пднпснп бипгаса
кап и ппнпвнпг прикљушеоа услед искљушеоа.
Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, прикљушеое на дистрибутивни систем прирпднпг гаса, у
слушају пбјеката кпји нису у функцији трансппрта, дистрибуције и прпизвпдое прирпднпг гаса,
пднпснп бипгаса, кап и других пбјеката за кпје грађевинску дпзвплу издаје министарствп
надлежнп за ппслпве грађевинарства, пднпснп надлежни прган аутпнпмне ппкрајине, врщи се у
ппступку пбједиоене прпцедуре прпписане закпнпм кпјим се уређује изградоа пбјеката.
Захтев за издаваое услпва за пбјекте из става 3. пвпг шлана ппднпси надлежни прган кпји
спрпвпди пбједиоену прпцедуру, а услпви садрже све ппдатке пптребне за израду технишке
дпкументације, извпђеое радпва, капацитете и услпве за прикљушеое, кап и изнпс накнаде за
прикљушеое на дистрибутивни систем.
Услпви из става 4. пвпг шлана важе 12 месеци пд дана издаваоа, пднпснп дп истека важеоа
рещеоа п грађевинскпј дпзвпли издатим у складу са тим услпвима, акп инвеститпр у рпку пд
щест месеци пд дана издаваоа лпкацијских услпва, изврщи уплату најмаое једне петине изнпса
накнаде за трпщкпве прикљушеоа на дистрибутивни систем.
Пп захтеву пргана из става 4. пвпг шлана пператпр дистрибутивнпг система у рпку пд 15 дана
пд дана дпбијаоа захтева за прикљушеое, акп су за тп испуоени услпви прпписани закпнпм,
издаје пдпбреое кпје је изврщнп данпм дпнпщеоа и врщи прикљушеое на дистрибутивни
систем.
Одпбреое из става 6. пвпг шлана садржи и кпнашни пбрашун за прикљушеое на
дистрибутивни систем.
Члан 266.
Одпбреое за прикљушеое пбјекта издаје се рещеоем у управнпм ппступку на захтев правнпг
или физишкпг лица шији се пбјекат прикљушује.
Надлежни пператпр система је дужан да пдлуши пп захтеву за прикљушеое пбјекта купца у
рпку пд 15 дана пд дана пријема писменпг захтева, пднпснп пп захтеву за прикљушеое пбјекта

прпизвпђаша прирпднпг гаса, пднпснп бипгаса у рпку пд 30 дана пд дана пријема писменпг
захтева.
Прптив рещеоа из става 2. пвпг шлана мпже се ппднети жалба Агенцији, у рпку пд 15 дана пд
дана дпстављаоа рещеоа. Одлука Агенције пп жалби је кпнашна и прптив ое се мпже
ппкренути управни сппр.
Члан 267.
Одпбреое за прикљушеое пбјекта на трансппртни или дистрибутивни систем садржи
нарпшитп: местп прикљушеоа на систем, нашин и технишке услпве прикљушеоа, пдпбрени
капацитет, местп и нашин мереоа прирпднпг гаса, рпк за прикљушеое и трпщкпве прикљушеоа.
Технишки и други услпви прикљушеоа на трансппртни или дистрибутивни систем утврђују се у
складу са пвим закпнпм, прпписима дпнетим на пснпву пвпг закпна, технишким и другим
прпписима и правилима п раду система на кпји се пбјекат прикљушује.
Члан 268.
Трпщкпви прикљушеоа пбухватају и трпщкпве набавке мерних уређаја и мернп регулаципних
станица и снпси их ппднпсилац захтева за прикљушеое.
Висину трпщкпва прикљушеоа утврђује пператпр трансппртнпг и дистрибутивнпг система, у
складу са Метпдплпгијпм за утврђиваое трпщкпва прикљушеоа кпју дпнпси Агенција.
Метпдплпгијпм из става 2. пвпг шлана утврђују се нашин и ближи критеријуми за пбрашун
трпщкпва прикљушеоа, а у зависнпсти пд места прикљушеоа на систем, пдпбренпг капацитета,
пптребе за извпђеоем радпва или пптребе за уграђиваоем неппхпдне ппреме или других
пбјективних критеријума.
Оператпр дистрибутивнпг система је дужан да акт п висини трпщкпва прикљушеоа на
дистрибутивни систем дпстави Агенцији пре ппшетка примене.
Агенција ће захтевати измену акта п висини трпщкпва прикљушеоа, акп није дпнет у складу
са метпдплпгијпм.
Члан 269.
Оператпр трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система је дужан да прикљуши пбјекат
купца на трансппртни, пднпснп дистрибутивни систем у рпку пд псам дана пд дана испуоеоа
следећих услпва:
1) услпва из пдпбреоа за прикљушеое;
2) да је за пбјекат прибављена грађевинска дпзвпла или да уређаји и инсталације пбјекта
купца испуоавају технишке и друге прпписане услпве;
3) да купац дпстави пператпру система угпвпр п прпдаји;
4) да је за местп примппредаје уређена балансна пдгпвпрнпст и приступ систему.
Оператпр трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система је дужан да прикљуши пбјекат
прпизвпђаша прирпднпг гаса, пднпснп бипгаса на трансппртни, пднпснп дистрибутивни систем у
рпку пд псам дана пд дана испуоеоа следећих услпва:
1) услпва из пдпбреоа за прикљушеое;
2) да је за пбјекат прибављена упптребна дпзвпла или да уређаји и инсталације пбјекта
прпизвпђаша испуоавају технишке и друге прпписане услпве;
3) да је за местп примппредаје уређена балансна пдгпвпрнпст и приступ систему.
Прикљушеоем пбјекта из ст. 1. и 2. пвпг шлана прикљушак ппстаје деп система на кпји је
прикљушен.
Прпписпм п услпвима исппруке и снабдеваоа прирпдним гаспм ближе се уређују услпви и
нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва из ст. 1. и 2. пвпг шлана.
Акп пператпр трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система не прикљуши пбјекат купца,
пднпснп прпизвпђаша прирпднпг гаса, пднпснп бипгаса на трансппртни, пднпснп дистрибутивни
систем у рпку из ст. 1. и 2. пвпг шлана, надлежни инспектпр, на захтев купца, пднпснп
прпизвпђаша прирпднпг гаса, пднпснп бипгаса прпверава, у рпку пд 15 дана пд дана
ппднпщеоа захтева, испуоенпст услпва за прикљушеое из ст. 1. и 2. пвпг шлана и акп утврди да
су испуоени услпви налпжиће пператпру система да у рпку пд два радна дана изврщи
прикљушеое пбјекта.

Члан 270.
Ппвезиваое енергетских пбјеката за дистрибуцију прирпднпг гаса са трансппртним или
другим дистрибутивним системпм, складищта за прирпдни гас са трансппртним системпм за
прирпдни гас, кап и трансппртних система међуспбнп, врщи се на пснпву угпвпра.
Угпвпр из става 1. пвпг шлана закљушује се у писменпј фпрми и садржи, ппред елемената
утврђених закпнпм кпји уређује пблигаципне пднпсе и следеће елементе:
1) технишке услпве за ппвезиваое система и местп ппвезиваоа;
2) нашин мереоа исппрушенпг прирпднпг гаса;
3) стварне трпщкпве ппвезиваоа система;
4) рпк за ппвезиваое система.
Члан 271.
Местп предаје прирпднпг гаса купцу, пднпснп местп преузимаоа прирпднпг гаса пд
прпизвпђаша прирпднпг гаса, пднпснп бипгаса је местп на кпме се гранише инсталације пбјекта
купца, пднпснп прпизвпђаша прирпднпг гаса, пднпснп бипгаса и трансппртнпг и дистрибутивнпг
система.
Местп разгранишеоа пдгпвпрнпсти између енергетскпг субјекта и купца, пднпснп
прпизвпђаша прирпднпг гаса, пднпснп бипгаса и местп мереоа прирпднпг гаса ближе ће се
уредити актпм кпјим се утврђују услпви исппруке и снабдеваоа прирпдним гаспм.
Члан 272.
У слушају пптребе за прикљушеоем пбјеката привременпг карактера, градилищта, пбјеката на
впди и слишних пбјеката, кап и пбјеката за кпје је пдпбрен прпбни рад у складу са ппсебним
закпнпм мпже се издати пдпбреое за привременп прикљушеое пбјекта.
Издаваое пдпбреоа за привременп прикљушеое и исппруку прирпднпг гаса врщи се ппд
услпвима, на нашин и пп ппступку прпписанпм за издаваоа пдпбреоа за прикљушеое пбјеката.
Складиштеое и управљаое складиштем прирпднпг гаса
Члан 273.
Делатнпст складищтеоа и управљаоа складищтем прирпднпг гаса пбавља пператпр
складищта прирпднпг гаса.
Оператпр складищта прирпднпг гаса ппслује у складу са принципима пбјективнпсти,
транспарентнпсти и недискриминатпрнпсти, ппщтујући услпве из закпна и прпписа дпнетих на
пснпву пвпг закпна.
Члан 274.
Оператпр складищта прирпднпг гаса мпра бити сампсталнп правнп лице и независан је пд
пбављаоа делатнпсти прпизвпдое, трансппрта или снабдеваоа прирпдним гаспм.
Независнпст пператпра складищта прирпднпг гаса псигурава се на следећи нашин:
1) лица кпја су пдгпвпрна за управљаое складищтем прирпднпг гаса не мпгу ушествпвати у
прганима управљаоа вертикалнп интегрисанпг предузећа кпји су директнп или индиректнп
пдгпвпрна за делатнпст прпизвпдое, трансппрта или снабдеваоа прирпдним гаспм;
2) предузимаоем мера кпје пбезбеђују да су прпфесипнални интереси лица пдгпвпрних за
управљаое складищтем прирпднпг гаса узети у пбзир на нашин кпјим се пбезбеђује оихпва
независнпст у раду;
3) пператпр складищта прирпднпг гаса дпнпси пдлуке, независнп пд вертикалнп
интегрисанпг предузећа, пп питаоу средстава пптребних за ппгпн, пдржаваое и развпј система;
4) пператпр складищта прирпднпг гаса сампсталнп дпнпси пдлуке п текућем ппслпваоу,
пднпснп пдлуке п изградои или унапређеоу складищта прирпднпг гаса акп су у пквирима
пдпбренпг финансијскпг плана;
5) Оператпр складищта прирпднпг гаса мпра да распплаже заппсленима, финансијским,
материјалним и технишким средствима неппхпдним за испуоаваое дужнпсти прпписаних пвим
закпнпм.
Независнпст пператпра складищта прирпднпг гаса не утише на правп матишнпг вертикалнп
интегрисанпг предузећа да пператпру пдпбрава гпдищои финансијски план и ппставља границе
оегпве задуженпсти.
Вертикалнп интегрисанп предузеће не мпже утицати на рад и ппслпваое, нити утицати на
пдлуке кпје се пднпсе на изградоу или развпј система пператпра складищта прирпднпг гаса.
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Члан 275.
Оператпр складищта прирпднпг гаса је пдгпвпран за:
1) сигурнпст и ппузданпст утискиваоа и истискиваоа прирпднпг гаса;
2) безбедан рад складищта прирпднпг гаса;
3) недискриминатпран приступ складищту;
4) управљаое складищтем.
Члан 276.
Оператпр складищта прирпднпг гаса дужан је да:
1) пдржава и развија складищте;
2) предузима прпписане мере безбеднпсти;
3) дпнесе правила п раду складищта;
4) сваке гпдине дпнесе план развпја складищта прирпднпг гаса за перипд пд најмаое десет
гпдина и усклади га са планпм развпја ппвезаних система и са захтевима за прикљушеое
пбјеката складищта, прпизвпђаша и купаца;
5) дпнесе Прпграм недискриминатпрнпг ппнащаоа, пдреди лице пдгпвпрнп за надзпр над
спрпвпђеоем пвпг прпграма и сашини гпдищои извещтај из шлана 280. пвпг закпна;
6) управља радпм складищта;
7) Министарству дпставља ппдатке за извещтај п сигурнпсти снабдеваоа;
8) пбјављује ппдатке п распплпживим капацитетима;
9) купује прирпдни гас за сппствену пптрпщоу и надпкнаду губитака на принципима
минималних трпщкпва, транспарентнпсти и недискриминације;
10) дпнпси пдлуку п цени за приступ складищту у складу са пвим закпнпм;
11) не прави дискриминацију између кприсника или група кприсника складищта, а нарпшитп
не даје припритет са оим ппвезаним енергетским субјектима;
12) кприсницима складищта пружа инфпрмације, какп би пстварили ефикасан приступ
складищту на принципима транспарентнпсти и недискриминације;
13) усаглащава рад и размеоује ппдатке са пператпрпм трансппртнпг система неппхпдне за
безбедан и сигуран рад складищта;
14) Агенцији дпставља ппдатке и дпкументацију из шлана 56. став 1. ташка 8) пвпг закпна;
15) пбезбеди пператпру трансппртнпг система ппдатке знашајне за рад тржищта прирпднпг
гаса;
16) пбезбеди ппверљивпст кпмерцијалнп псетљивих инфпрмација дпбијених тпкпм
пбављаоа делатнпсти и да инфпрмације кпје мпгу пбезбедити преднпст на тржищту пбјављује
на недискриминатпран нашин;
17) предузима мере за ппвећаое енергетске ефикаснпсти и за защтиту живптне средине;
18) уређује друга питаоа неппхпдна за рад складищта.
Члан 277.
Оператпр складищта прирпднпг гаса дужан је да сваке гпдине ппднесе Агенцији
десетпгпдищои план развпја складищта прирпднпг гаса у складу са Стратегијпм и Прпгрампм.
Десетпгпдищои план развпја складищта прирпднпг гаса садржи ефикасне мере ради
пбезбеђеоа стабилнпсти система и сигурнпсти снабдеваоа.
План из става 1. пвпг шлана треба да:
1) укаже на пптребе за изградопм и рекпнструкцијпм најважније инфраструктуре складищта
прирпднпг гаса кпју треба изградити или рекпнструисати у наредних десет гпдина;
2) садржи све инвестиције за кпје је дпнета пдлука п реализацији и кпје су у тпку, кап и
инвестиције кпје ће се тек реализпвати;
3) пдреди рпкпве за реализацију свих инвестиципних прпјеката.
Правила п раду складишта прирпднпг гаса
Члан 278.
Правилима п раду складищта прирпднпг гаса уређују се:
1) услпви за сигуран, ппуздан и безбедан рад складищта;
2) кприщћеое и пдржаваое пбјеката;
3) планираое рада складищта;

4) управљаое складищтем и регулација прптпка и притиска при утискиваоу и истискиваоу
прирпднпг гаса на нашин кпји пбезбеђује сигуран и ппуздан рад у пба циклуса, у слушају
ппремећаја и хаварија;
5) врсте услуга пператпра складищта;
6) услпви и прпцедуре за приступ складищту и расппделу капацитета, инструмент
пбезбеђеоа плаћаоа и критеријуме за утврђиваое изнпса и перипда за кпји се тражи;
7) утврђиваое распплпживпг капацитета складищта за утискиваое, радну запремину
складищта и истискиваое гаса;
8) нашин и динамика пбјављиваоа сумарних ппдатака п утиснутим и истиснутим кплишинама
прирпднпг гаса и искприщћенпсти складищнпг капацитета и
9) друга питаоа неппхпдна за рад складищта и функципнисаое тржищта.
Правила из става 1. пвпг шлана се пбјављују на интернет страници пператпра складищта
прирпднпг гаса и Агенције.
Агенција пбјављује пдлуку п даваоу сагласнпсти правила из става 1. пвпг шлана у "Службенпм
гласнику Републике Србије".
Члан 279.
Оператпр складищта прирпднпг гаса не мпже ни да купује ни да прпдаје прирпдни гас псим у
слушају пбезбеђиваоа сппствене пптрпщое прирпднпг гаса и надпкнаду губитака у складищту
прирпднпг гаса.
Прпграм недискриминатпрнпг ппнашаоа
Члан 280.
Власник трансппртнпг система кпји је деп вертикалнп интегрисанпг предузећа и пператпр
система кпји ппслује унутар вертикалнп интегрисанпг предузећа, дпнпси Прпграм
недискриминатпрнпг ппнащаоа кпји садржи мере кпјима се спрешава дискриминатпрнп
ппнащаое, пбавезе заппслених и правила ппнащаоа у пствариваоу недискриминације,
ефикаснп врщеое надзпра и редпвнп извещтаваое и пдређује лице пдгпвпрнп за надзпр над
спрпвпђеоем пвпг прпграма.
Одгпвпрнп лице из става 1. пвпг шлана дужнп је да састави гпдищои извещтај п предузетим
мерама за пствареое прпграма из става 1. пвпг шлана, да га дпстави Агенцији и да га пбјави на
интернет страници пператпра система, пднпснп вертикалнп интегрисанпг предузећа.
На пснпву извещтаја из става 2. пвпг шлана Агенција мпже захтевати измену прпграма из
става 1. пвпг шлана.
Свпјина на гаспвпдним мрежама
Члан 281.
Мреже за трансппрт прирпднпг гаса мпгу, у складу са закпнпм, бити у јавнпј свпјини, у
свпјини пператпра трансппртнпг система кпга је пснпвала Република Србија за пбављаое
делатнпсти трансппрта и управљаоа трансппртним системпм или у приватнпј свпјини.
Мреже за дистрибуцију прирпднпг гаса мпгу, у складу са закпнпм, бити у јавнпј свпјини и у
свпјини пператпра дистрибутивнпг система кпга је пснпвала Република Србија или кпје је
зависнп друщтвп правнпг лица шији је псниваш Република Србија или у приватнпј свпјини.
Оператпр система стише свпјину на пбјектима гаспвпдне мреже кпје изгради свпјим
средствима, прибави правним ппслпм, псниваоем или дпкапитализацијпм.
У слушају престанка пператпра система шији је псниваш Република Србија гаспвпдна мрежа
ппстаје свпјина Републике Србије.
У слушају престанка пператпра система-зависнпг друщтва правнпг лица кпга је пснпвала
Република Србија гаспвпдна мрежа ппстаје свпјина тпг правнпг лица, а акп престане и тп правнп
лице гаспвпдна мрежа ппстаје свпјина Републике Србије.
Правп свпјине из става 1. пвпг шлана на систему за трансппрт прирпднпг гаса и систему за
дистрибуцију прирпднпг гаса утврђује се у складу са пвим закпнпм.
Изузетнп пд ст. 4. и 5. пвпг шлана када je правни следбеник пператпра система кпји престаје
са радпм другп правнп лице шији је псниваш Република Србија, кпје пп пдредбама пвпг закпна
мпже имати свпјину на гаспвпдним мрежама, тп правнп лице стише свпјину на тим мрежама.
Гаспвпдне мреже из ст. 1. и 2. пвпг шлана не мпгу се птуђити из јавне свпјине, нити из свпјине
пператпра система нити мпгу бити предмет пптерећеоа или принуднпг изврщеоа.

Члан 282.
У ппгледу стицаоа свпјине пператпра система над гаспвпдним мрежама неће се
примеоивати пдредбе Закпна п јавнпј свпјини кпје се пднпсе на стицаое свпјине јавних
предузећа и друщтава капитала над средствима у државнпј свпјини.
Приступ трансппртнпм и дистрибутивнпм систему прирпднпг гаса и систему за складиштеое прирпднпг
гаса
Члан 283.
Оператпр трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система, кап и пператпр складищта
прирпднпг гаса је дужан да пмпгући кприсницима система приступ систему пп регулисаним
ценама на принципу јавнпсти и недискриминације, у складу са пдредбама пвпг закпна, кап и
прпписима и правилима п раду система дпнетим на пснпву пвпг закпна.
Приступ дпвпдним гаспвпдима пмпгућава се на принципу јавнпсти и недискриминације и
није регулисан.
Оператпр трансппртнпг система ће у слушају када је тп неппхпднп за пбављаое оегпвих
дужнпсти имати правп приступа трансппртнпм систему другпг пператпра.
Члан 284.
Приступ систему се уређује угпвпрпм п приступу кпји закљушују пператпр трансппртнпг,
пднпснп дистрибутивнпг система прирпднпг гаса, кап и пператпр складищта прирпднпг гаса и
кприсник система, у складу са правилима п раду система.
Угпвпр п приступу ппред елемената утврђених закпнпм кпјим се уређују пблигаципни
пднпси, садржи: ппдатке п месту примппредаје, капацитет на месту примппредаје, пбрашунски
перипд и нашин пбрашуна у складу са метпдплпгијама из шлана 50. пвпг закпна, кап и друге
елементе у зависнпсти пд специфишнпсти места примппредаје.
Угпвпрпм п приступу систему за приступ систему за дистрибуцију прирпднпг гаса не мпже се
угпвприти капацитет већи пд пдпбренпг капацитета прикљушка на месту примппредаје.
Угпвпрпм п приступу систему за трансппрт и систему за складищтеое прирпднпг гаса не
мпже се угпвприти капацитет већи пд капацитета на кпји је дпдељенп правп на кприщћеое
капацитета.
Оператпр трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система, кап и пператпр складищта
прирпднпг гаса впди регистар угпвпра п приступу.
Члан 285.
Оператпр система за трансппрт, складищтеое или дистрибуцију прирпднпг гаса мпже пдбити
приступ систему у слушају:
1) недпстатка капацитета;
2) акп би приступ систему пнемпгућип изврщаваое пбавеза у ппгледу сигурнпсти
снабдеваоа;
3) пзбиљних екпнпмских и финансијских тещкпћа збпг пбавеза "узми или плати" у складу са
пвим закпнпм.
Приступ дпвпдним гаспвпдима мпже се пдбити у слушају:
1) недпстатка капацитета;
2) неусклађенпсти технишких карактеристика система;
3) акп би приступ систему угрпзип прпизвпдоу нафте и прирпднпг гаса;
4) акп би приступ систему угрпзип права других кприсника система.
Ппдаци п нивпу пптерећеоа, трансппртнпг или дистрибутивнпг система или пппуоенпсти
капацитета складищта прирпднпг гаса су јавни, а врста, пбим и нашин пбјављиваоа ппдатака
мпрају бити у складу са правилима п раду система.
О пдбијаоу приступа систему, пператпр трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система, кап
и пператпр складищта прирпднпг гаса, пднпснп прпизвпђаш прирпднпг гаса дпнпси рещеое
најкасније у рпку пд пет дана пд дана ппднпщеоа захтева за приступ систему.
Рещеое из става 4. пвпг шлана садржи детаљнп пбразлпжене разлпге за пдбијаое приступа
систему.
Прптив рещеоа из става 4. пвпг шлана мпже се изјавити жалба Агенцији, у рпку пд псам дана
пд дана дпстављаоа рещеоа.
Одлука Агенције дпнета пп жалби је кпнашна и прптив ое се мпже ппкренути управни сппр.

Приступ систему за трансппрт прирпднпг гаса
Члан 286.
Приступ систему за трансппрт прирпднпг гаса се врщи на пснпву права на кприщћеое
трансппртнпг капацитета на улазима и излазима са трансппртнпг система.
Правп на кприщћеое трансппртнпг капацитета пстварује се на пснпву угпвпра п трансппрту
прирпднпг гаса кпји пператпр трансппртнпг система закљушује са ушесницима на тржищту, у
складу са правилима п раду трансппртнпг система.
Угпвпрпм из става 2. пвпг шлана, трансппртни капацитет се мпже расппделити кап дугпрпшни,
за перипд дужи пд једне гпдине или кап краткпрпшни, за перипд краћи пд једне гпдине, а мпже
се расппделити и кап непрекидни или прекидни.
Акп је трансппртни капацитет угпвпрпм из става 3. пвпг шлана пдређен кап прекидни
регулисана цена за тај капацитет се пдређује сразмернп верпватнпћи да ће дп прекида
трансппрта дпћи.
Оператпр трансппртнпг система је пбавезан да сав распплпживи трансппртни капацитет
ппнуди ушесницима на тржищту, дп нивпа кпји не нарущава сигуран рад система.
Оператпр трансппртнпг система је пбавезан да у слушају угпвпрнпг загущеоа, сав
неискприщћени капацитет ппнуди најмаое за дан унапред и кап прекидни капацитет.
Оператпр трансппртнпг система је пбавезан да пбјављује на свпјпј интернет страници:
1) инфпрмације п услугама кпје пружа кприсницима система и пдгпварајућим услпвима кпји
се примеоују;
2) ппдатке п технишким, угпвпреним и распплпживим капацитетима, за све улазне и излазне
ташке са трансппртнпг система и
3) друге ппдатке и инфпрмације пд знашаја за транспарентан и недискриминатпран приступ
трансппртнпм систему.
Инфпрмације и ппдаци из става 7. пвпг шлана, нашин пбјављиваоа и перипд оихпвпг
ажурираоа, ближе се уређују правилима п раду трансппртнпг система прирпднпг гаса.
Приступ складишту прирпднпг гаса
Члан 287.
Расппдела права на кприщћеое капацитета складищта прирпднпг гаса се врщи на
недискриминатпран и транспарентан нашин, у складу са Правилима п раду складищта.
На расппделу права на кприщћеое капацитета складищта прирпднпг гаса, схпднп се
примеоују пдредбе шлана 286. пвпг закпна кпјима је уређена расппдела права на кприщћеое
капацитета трансппртнпг система.
Оператпр складищта прирпднпг гаса је пбавезан да правила расппделе капацитета на улазу и
излазу из складищта усклади са правилима расппделе капацитета за трансппрт прирпднпг гаса
на кпји је складищте прикљушенп.
Изузећа за нпву инфраструктуру у пбласти прирпднпг гаса
Члан 288.
Нпви инфраструктурни пбјекти гаспвпднпг система, пднпснп интеркпнектпри или складищта
прирпднпг гаса, мпгу се на захтев изузети пд примене шлана 224. пвпг закпна, кап и права на
приступ из шлана 283. став 1. пвпг закпна, ппд следећим услпвима:
1) да улагаое у нпви инфраструктурни пбјекат ппвећава кпнкурентнпст на тржищту и
сигурнпст снабдеваоа;
2) да је ризик улагаоа у нпве инфраструктурне пбјекте такав да улагаоа неће бити акп се не
пдпбри изузеће;
3) да нпви инфраструктурни пбјекти мпрају бити у власнищтву физишкпг или правнпг лица
кпје ппслује у другпм правнпм субјекту пдвпјенпм пд пператпра система у пквиру кпга ће нпви
инфраструктурни пбјекти бити изграђени;
4) да кприсници нпвпг инфраструктурнпг пбјекта снпсе трпщкпве за кприщћеое тпг пбјекта;
5) да изузеће не спрешава кпнкуренцију, ефикаснп функципнисаое унутращоег тржищта
прирпднпг гаса и ефикасан рад регулисанпг система са кпјим су нпви инфраструктурни пбјекти
ппвезани.

Одредба става 1. пвпг шлана примеоује се и у слушају знашајнпг ппвећаоа капацитета
ппстпјећих инфраструктурних пбјеката и измене пве инфраструктуре кпјпм се пмпгућава развпј
нпвих извпра снабдеваоа прирпдним гаспм.
Акт п изузећу из ст. 1. и 2. пвпг шлана дпнпси Агенција, пп прибављенпм мищљеоу
Министарства и са мищљеоем Министарства и детаљним пбразлпжеоем пбјављује се у
"Службенпм гласнику Републике Србије".
Акт п изузећу из ст. 1. и 2. пвпг шлана мпже пбухватити целу или делпве нпве инфраструктуре,
ппстпјећу инфраструктуру са ппвећаним капацитетпм или измеоену ппстпјећу инфраструктуру.
У рпку пд два месеца пд дана када је захтев за изузеће примип ппследои надлежни
регулатпр, надлежнп телп сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних
угпвпра мпже да дпстави саветпдавнп мищљеое пним регулатприма кпјим тп мищљеое мпже
бити пснпв за дпнпщеое оихпвих пдлука.
Приликпм пдлушиваоа п захтеву за изузеће из ст. 1. и 2. пвпг шлана Агенција је дужна да
размптри:
1) недискриминатпрни приступ нпвпј инфраструктури;
2) трајаое изузећа;
3) приступ нпвим пбјектима кпји ће бити изграђени или ппвећаоу капацитета ппстпјећих;
4) планирани перипд упптребе инфраструктуре;
5) наципналне специфишнпсти кпје су применљиве у кпнкретнпм слушају.
Пре дпнпщеоа акта п изузећу Агенција пдлушује п правилима и механизмима за управљаое
и расппделу капацитета.
Правила из става 7. пвпг шлана садрже и пбавезу да се неискприщћени капацитет ппнуди на
тржищту, а кприсници инфраструктуре имају правп да тргују свпјим угпвпреним капацитетима
на тржищту. При прпцени критеријума из става 1. таш. 1), 2) и 5) пвпг шлана узимају се у пбзир
резултати расппделе капацитета.
Акт п изузећу се мпже дпнети накпн размене мищљеоа са другим државама на кпје
изградоа инфраструктуре има утицаја или са надлежним регулатпрним телима.
Агенција ће, без пдлагаоа, дпставити надлежнпм телу сагласнп пбавезама кпје прпизилазе
из пптврђених међунарпдних угпвпра, кппију захтева за изузеће, кап и пдлуку и све релевантне
инфпрмације у вези са пдлукпм.
Инфпрмација из става 10. пвпг шлана, кпја пмпгућава надлежнпм телу да изда пбразлпженп
мищљеое, мпже се ппднети у збирнпм пблику и нарпшитп садржи:
1) детаљне разлпге на пснпву кпјих је изузеће пдпбренп или пдбијенп, укљушујући
финансијске инфпрмације кпје пправдавају пптребу за изузећем;
2) спрпведену анализу п утицају даваоа изузећа на кпнкуренцију и ефикаснп функципнисаое
унутращоег тржищта прирпднпг гаса;
3) разлпге за временски перипд и удеп у укупнпм капацитету за кпји се пдпбрава изузеће и
4) резултат кпнсултација регулатпрних пргана.
У рпку пд два месеца пд дана пријема инфпрмације из ст. 10. и 11. пвпг шлана надлежнп телп
сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра мпже дпнети пдлуку
кпјпм захтева да Агенција измени или ппвуше акт п изузећу.
У слушају да надлежнп телп сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених
међунарпдних угпвпра дпнесе пдлуку из става 12. пвпг шлана Агенција ће у највећпј мпгућпј
мери узети у пбзир ту пдлуку.
Када кпнашна пдлука Агенције пдступа пд мищљеоа надлежнпг тела сагласнп пбавезама кпје
прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра, Агенција ће пбезбедити и пбјавити, заједнп
са свпјпм пдлукпм, пбразлпжеое на кпме заснива свпју пдлуку.
Рпк из става 12. пвпг шлана мпже се прпдужити за јпщ два месеца, акп надлежнп телп
сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра захтева дпдатне
инфпрмације и тп прпдужеое ппшиое накпн дана пријема пптпуних инфпрмација.
Рпк из става 15. пвпг шлана мпже се прпдужити уз пбпстрану сагласнпст надлежнпг тела
сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра и Агенције.
У слушају да тражене инфпрмације из става 15. пвпг шлана нису дпстављене у траженим
рпкпвима, сматра се да је инфпрмација ппвушена.
Мищљеое надлежнпг тела сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених
међунарпдних угпвпра п акту п изузећу истише две гпдине пд дана оегпвпг дпнпщеоа, акп
изградоа инфраструктуре није ппшела, пднпснп пет гпдина пд дана оегпвпг дпнпщеоа, акп
инфраструктура није пущтена у ппгпн, псим у слушају када надлежнп телп сагласнп пбавезама

кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра пдлуши да је дп кащоеоа дпщлп збпг
пкплнпсти кпје су ван кпнтрпле лица кпме је изузеће пдпбренп.
Акт п изузећу кпји дпнпси Агенција је кпнашан и прптив оега се мпже ппкренути управни
сппр.
Пбавезе "узми или плати"
Члан 289.
Снабдеваш прирпдним гаспм кпји има или сматра да ће имати финансијске прпблеме збпг
пбавеза "узми или плати" на пснпву закљушенпг угпвпра п куппвини прирпднпг гаса, мпже
ппднети захтев Агенцији да се пператпр трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система или
пператпр складищта, привременп пслпбпди пд примене права на регулисан приступ.
Акт п изузећу из става 1. пвпг шлана дпнпси Агенција, пп прибављенпм мищљеоу
Министарства и са детаљним пбразлпжеоем у кпје је уграђенп мищљеое Министарства
пбјављује се у "Службенпм гласнику Републике Србије".
Приликпм пдлушиваоа п изузећу из става 1. пвпг шлана Агенција је дужна да узме у пбзир
следеће критеријуме:
1) пствариваое кпнкурентнпсти на тржищту гаса;
2) изврщаваое пбавезе јавнпг снабдеваоа и пбезбеђиваое сигурнпг снабдеваоа;
3) пплпжај ппднпсипца захтева на тржищту гаса и фактишкп стаое кпнкуренције на тпм
тржищту;
4) пзбиљнпст екпнпмских и финансијских тещкпћа са кпјима се сусреће ппднпсилац захтева,
пператпр трансппртнпг система или купци;
5) датум пптписиваоа и услпви једнпг или вище предметних угпвпра, укљушујући и пбим
тржищних прпмена кпје пни предвиђају;
6) наппри кпји су ушиоени да се прпнађе рещеое таквпг прпблема;
7) мпгућнпст предвиђаоа ппднпсипца захтева да ће прихватаое пбавеза из угпвпра "узми
или плати" дпвести дп пзбиљних тещкпћа;
8) нивп ппвезанпсти система са псталим системима и степен међуспбне усаглащенпсти рада
система;
9) ефекти кпје би изузеће ималп на тржищте прирпднпг гаса.
Агенција пбавещтава надлежнп телп, без пдлагаоа п свпјпј пдлуци п пдпбраваоу изузећа и
дпставља све релевантне ппдатке у вези са изузећем.
Акт п изузећу за угпвпре "узми или плати" закљушене пре рпка пдређенпг у складу са
пбавезама Републике Србије преузетим пптврђеним међунарпдним сппразумима, не утише на
мпгућнпст ппстпјаоа екпнпмски пдрживих алтернативних рещеоа.
Сматра се да не ппстпје пзбиљне тещкпће акп прпдаја прирпднпг гаса није пала исппд нивпа
минималних кплишина предвиђених угпвпрпм "узми или плати", укпликп ппстпји мпгућнпст
измене тпг угпвпра или акп ппднпсилац захтева мпже да прпнађе другп рещеое.
Свакп пдступаое пдпбренп у складу са наведеним пдредбама ће бити пбразлпженп.
Оператпр система кпји није дпбип изузеће у складу са ставпм 1. пвпг шлана не мпже пдбити
приступ систему збпг пбавеза "узми или плати".
У ппступку пдлушиваоа п захтеву за изузеће Агенција ће ппступати у складу са међунарпднп
преузетим пбавезама и дпстављати дпкументацију надлежнпм телу сагласнп пбавезама кпје
прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра.
Члан 290.
Министарствп ближе прпписује услпве из шл. 288. и 289. пвпг закпна, садржину захтева за
изузеће и садржину акта за изузећа.
Акт п изузећу из шл. 288. и 289. пвпг закпна, кпји дпнпси Агенција, је кпнашан и прптив оега се
мпже ппкренути управни сппр.
Тржиште прирпднпг гаса
Члан 291.
Куппвина и прпдаја прирпднпг гаса се пдвија на тржищту, на пснпву угпвпра п прпдаји
прирпднпг гаса између ушесника на тржищту.
Угпвпрпм п прпдаји прирпднпг гаса пдређују се нарпшитп кплишина прирпднпг гаса, цена и
перипд снабдеваоа.

Кплишина прирпднпг гаса мпже бити:
1) унапред угпвпрена за сваки пбрашунски перипд тпкпм перипда снабдеваоа или
2) пдређена на пснпву пстварене пптрпщое купца на месту примппредаје тпкпм перипда
снабдеваоа, у слушају угпвпра п пптпунпм снабдеваоу.
Оператпр трансппртнпг система је дужан да впди евиденцију трансакција на тржищту
прирпднпг гаса, на нашин и пп ппступку утврђенпм правилима п раду трансппртнпг система
прирпднпг гаса.
Учесници на тржишту прирпднпг гаса
Члан 292.
Ушесници на тржищту прирпднпг гаса мпгу бити:
1) прпизвпђаш прирпднпг гаса;
2) снабдеваш прирпдним гаспм;
3) јавни снабдеваш прирпдним гаспм;
4) крајои купац;
5) пператпр трансппртнпг система у складу са шланпм 249. пвпг закпна;
6) пператпр дистрибутивнпг система у складу са шланпм 262. пвпг закпна;
7) пператпр складищта прирпднпг гаса у складу са шланпм 279. пвпг закпна.
Ушесници на тржищту прирпднпг гаса дужни су да пператпру трансппртнпг система, дпставе
све пптребне ппдатке у складу са Правилима п раду трансппртнпг система.
Балансна пдгпвпрнпст
Члан 293.
Ушесници на тржищту прирпднпг гаса дужни су да уреде свпју балансну пдгпвпрнпст
закљушеоем угпвпра п трансппрту, шиме се регулище финансијска пдгпвпрнпст за разлику
између кплишине прирпднпг гаса предате на улазима у трансппртни систем и преузете на
излазима са трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система, за пбрашунски перипд.
Оператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса је пдгпвпран за усппстављаое и спрпвпђеое
балансне пдгпвпрнпсти ушесника на тржищту и впђеое регистра балансне пдгпвпрнпсти, у
складу са правилима п раду трансппртнпг система и правилима п прпмени снабдеваша.
Члан 294.
Снабдеваш је баланснп пдгпвпран за места примппредаје крајоег купца кпји купује прирпдни
гас пп угпвпру п прпдаји са пптпуним снабдеваоем.
Члан 295.
Ппдатке пптребне за впђеое регистра балансне пдгпвпрнпсти за места примппредаје на
дистрибутивнпм систему пбезбеђује пператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса, кпји је
дужан да их дпставља пператпру трансппртнпг система прирпднпг гаса.
Члан 296.
Оператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса пбезбеђује прирпдни гас за балансираое и
пдржаваое сигурнпг рада система пд ушесника на тржищту, кприщћеоем прирпднпг гаса из
складищта, кап и из лајнпака, на транспарентан, недискриминатпрни и тржищнп прјентисан
нашин.
Снабдеваое крајоих купаца прирпдним гаспм
Члан 297.
Крајои купци прирпднпг гаса имају правп да слпбпднп бирају снабдеваша на тржищту, с тим
щтп дпмаћинства тп правп ппшиоу да пстварују 1. јануара 2015. гпдине.
Снабдеваое крајоих купаца прирпдним гаспм мпже да пбавља енергетски субјект кпји има
лиценцу за пбављаое делатнпсти снабдеваоа (у даљем тексту: снабдеваш) или јавнпг
снабдеваоа (у даљем тексту: јавни снабдеваш) у складу са пвим закпнпм. Снабдеваое крајоих
купаца прирпдним гаспм мпже да пбавља, у складу са пвим закпнпм, и енергетски субјект кпји
пбавља делатнпст дистрибуције прирпднпг гаса, акп испуоава услпве из шлана 259. пвпг закпна.
Јавнпг снабдеваша пдређује Влада на нашин и у ппступку утврђеним закпнпм.

Дпмаћинства и мали купци шији су сви пбјекти прикљушени на дистрибутивни систем
прирпднпг гаса, имају правп на јавнп снабдеваое акп не изаберу другпг снабдеваша.
Јавни снабдеваш купује прирпдни гас на билатералнпм или прганизпванпм тржищту.
Дп усппстављаоа кпнкурентнпг тржищта прирпднпг гаса у Републици Србији, Влада ће, на
пснпву спрпведенпг ппступка јавнпг тендера, пдредити снабдеваша кпји ће снабдевати јавне
снабдеваше прирпдним гаспм, на оихпв захтев, ппд истим услпвима и пп истим ценама.
Одлука п расписиваоу тендера из става 6. пвпг шлана садржи нарпшитп услпве за избпр
снабдеваша, услпве и нашин пбразпваоа и прпмене цене, елементе угпвпра са јавним
снабдевашем, кап и рпк на кпји се бира.
У слушају да се путем јавнпг тендера не изабере снабдеваш из става 6. пвпг шлана, Влада ће
пдредити снабдеваша кпји ће снабдевати јавне снабдеваше, кап и услпве снабдеваоа.
Права и пбавезе у снабдеваоу крајоих купаца
Члан 298.
Права и пбавезе између снабдеваша, пднпснп јавнпг снабдеваша и крајоег купца прирпднпг
гаса уређују се угпвпрпм п снабдеваоу.
Угпвпр из става 1. пвпг шлана садржи, ппред ппщтих елемената утврђених закпнпм кпји
уређује пблигаципне пднпсе и следеће елементе:
1) права и пбавезе у ппгледу кплишине и капацитета прирпднпг гаса;
2) права и пбавезе снабдеваша, пднпснп јавнпг снабдеваша и крајоег купца у слушају
неиспуоеоа пбавеза и у слушају привремене пбуставе исппруке;
3) динамику снабдеваоа;
4) рпк на кпји се угпвпр закљушује и права и пбавезе у слушају престанка и раскида угпвпра;
5) нашин пбрашуна и услпве плаћаоа преузетпг прирпднпг гаса;
6) нашин инфпрмисаоа п прпмени цена и других услпва снабдеваоа прирпдним гаспм;
7) нашин рещаваоа сппрпва;
8) друге елементе у зависнпсти пд специфишнпсти и врсте услуга кпје пружа снабдеваш.
Услпви за закљушеое и садржина угпвпра п снабдеваоу ближе се уређују прпписпм из шлана
314. пвпг закпна, а пдредбе угпвпра мпрају на јасан, једнпставан и недвпсмислен нашин
пбухватити права и пбавезе купца.
Угпвпр п пптпунпм снабдеваоу
Члан 299.
За једнп местп примппредаје и за исти перипд снабдеваоа мпже се закљушити самп један
угпвпр п пптпунпм снабдеваоу.
Крајои купац кпји је закљушип угпвпр п пптпунпм снабдеваоу из става 1. пвпг шлана, не мпже
за истп местп примппредаје и за исти перипд снабдеваоа закљушити други угпвпр п
снабдеваоу прирпдним гаспм.
Када је закљушен угпвпр из става 1. пвпг шлана, снабдеваш, пднпснп јавни снабдеваш је дужан
да пре птппшиоаоа снабдеваоа закљуши:
1) угпвпр кпјим је уредип свпју балансну пдгпвпрнпст, а кпјим су пбухваћена и места
примппредаје тпг крајоег купца и
2) угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца
прикљушен.
Заштита крајоих купаца
Члан 300.
Крајои купац ужива защтиту свпјих права у складу са пвим закпнпм, прпписима дпнетим на
пснпву пвпг закпна, закпнпм кпјим се уређује защтита пптрпщаша и другим прпписима.
Забраоенп је неппщтенп ппслпваое, пднпснп пбмаоујуће ппслпваое у смислу прпписа п
защтити пптрпщаша, а ппнуђени услпви за закљушеое угпвпра мпрају бити транспарентни и
сашиоени јасним и разумљивим језикпм.
Члан 301.
Снабдеваш је дужан да:
1) ппступа према крајоим купцима на недискриминатпран нашин;

2) пбјави ппщте услпве ппнуде за закљушеое угпвпра, пднпснп да купца пбавести на
пригпдан нашин п ппнуђеним услпвима, с тим да се та пбавеза пднпси и за слушај закљушеоа
угпвпра прекп ппсредника, кап и да пбезбеди да та ппнуда нарпшитп садржи:
(1) име и адресу снабдеваша;
(2) врсту и квалитет услуга кпје се мпгу ппсебнп угпвприти;
(3) нашин на кпји се мпгу дпбити најнпвије инфпрмације п ценама;
(4) трајаое угпвпра, услпви за прпдужеое и престанак угпвпра и услпве ппд кпјима се угпвпр
не мпже прпдужити, кап и нашин уређиваоа међуспбних пднпса у слушају престанка угпвпра;
(5) пенале, кпмпензације, рефундације и друга средства у слушају да снабдеваш не испуни
угпвпрени нивп квалитета кпмерцијалних услуга снабдеваша, кап и мерама кпје снабдеваш мпже
предузети за изврщаваое дпспелих пбавеза;
(6) нашин и ппступак рещаваоа пригпвпра купца, пднпснп ппступак рещаваоа сппрпва, при
шему је снабдеваш пбавезан да тај ппступак ушини једнпставним, јефтиним, ефикасним и
транспарентним;
3) на свпјпј интернет страници или на други прикладан нашин, пбавести купце:
(1) п улпгама снабдеваша и пператпра система на кпји је пбјекат купца прикљушен;
(2) п месту и нашину дпстављаоа пригпвпра на пбрашун, кпмерцијалне услуге снабдеваша и
пператпра система, кап и на квалитет и ппузданпст исппруке прирпднпг гаса;
(3) да се пп питаоу измене технишких услпва прикљушеоа, технишких прпблема везаних за
прикљушак на систем, мерну ппрему и ташнпст мереоа, квалитет гаса, квар на систему и прекид
исппруке, мпже пбратити и директнп пператпру система на кпји је оегпв пбјекат прикљушен;
4) пбрашунава прирпдни гас и услуге кпје пружа у складу са закпнпм, прпписима и угпвпрпм;
5) издаје рашун за исппрушени прирпдни гас, кпји садржи исказану цену прирпднпг гаса,
пбрашунски перипд кпји не мпже бити дужи пд 31 дан, а у слушају угпвпра п пптпунпм
снабдеваоу и исказану цену пружених ппсебнп угпвпрених услуга, кап и накнаде прпписане
закпнпм, ппрезе и пстале пбавезе или инфпрмације;
6) пбавести купца п прпмени цена и других услпва снабдеваоа у разумнпм рпку, а купца из
категприје дпмаћинства у складу са закпнпм кпјим се уређује защтита пптрпщаша, изузев у
слушају снижеоа цена и даваоа купцу ппвпљнијих услпва снабдеваоа, при шему се
пбавещтеоем сматра и пбјављиваое инфпрмације прекп средстава јавнпг инфпрмисаоа;
7) пбјави услпве, ппступак, правне ппследице, пднпснп права купца у слушају пбуставе
исппруке прирпднпг гаса, збпг неизмириваоа пбавеза из угпвпра п снабдеваоу прирпдним
гаспм, кап и разлпге, ппступак и правне ппследице искљушеоа пбјекта купца са система;
8) пбезбеди бесплатну телефпнску линију за пбавещтаваое и пдгпвпре на питаоа купаца
ради инфпрмисаоа п услпвима и нашину пствариваоа права купаца;
9) предузима мере какп би пмпгућип купцима инфпрмације кпје се пднпсе на оихпва права;
10) Агенцији дпставља извещтај п рещаваоу пригпвпра и жалби крајоих купаца;
11) Агенцији дпстави ппдатке п кплишинама прпдаје прирпднпг гаса и пстваренпг прихпда пп
тпм пснпву, ради праћеоа тржищта, без пбзира на брпј купаца;
12) пмпгући купцу на једнпставан нашин приступ правилима п прпмени снабдеваша;
13) да накпн прпмене снабдеваша изда купцу кпнашни пбрашун, најкасније у рпку пд щест
недеља пд прпмене снабдеваша;
14) изврщи и друге пбавезе у складу са прпписима кпјима се уређују пблигаципни пднпси,
тргпвина и прпмет рпбе и услуга и защтита пптрпщаша.
Угпвпрпм п снабдеваоу не мпже се купцу ускратити или птежати правп на раскид, пднпснп
птказ угпвпра, збпг кприщћеоа права на прпмену снабдеваша, нити се мпгу наметати дпдатне
финансијске пбавезе пп тпм пснпву.
Снабдеваш је дужан да купца са кпјим има закљушен угпвпр п пптпунпм снабдеваоу, на
оегпв захтев пбавести п ппдацима п пптрпщои прирпднпг гаса, у складу са пвим закпнпм,
правилима п прпмени снабдеваша и закљушеним угпвпрпм.
Снабдеваш је дужан да, у слушају ппнуде за закљушеое угпвпра п пптпунпм снабдеваоу, пре
закљушеоа угпвпра купца пбавести и п мпгућнпстима за прпмену снабдеваша.
Одредбе пвпг шлана схпднп се примеоују и на јавнпг снабдеваша.
Ближи услпви и нашин изврщаваоа пбавеза снабдеваша и јавнпг снабдеваша у смислу пвпг
шлана, уређују се прпписпм п услпвима исппруке и снабдеваоа прирпднпг гаса из шлана 314.
пвпг закпна.

Резервнп снабдеваое
Члан 302.
Правп на резервнп снабдеваое, има крајои купац прирпднпг гаса, кпји нема правп на јавнп
снабдеваое, у складу са пдредбама пвпг закпна, у слушају:
1) стешаја или ликвидације снабдеваша кпји га је дп тада снабдевап;
2) престанка или пдузимаоа лиценце снабдевашу кпји га је дп тада снабдевап;
3) да није нащап нпвпг снабдеваша накпн престанка угпвпра п снабдеваоу са претхпдним,
псим акп је престанак угпвпра ппследица неизврщаваоа пбавеза плаћаоа купца.
У слушају из става 1. таш. 1) и 2) пвпг шлана правп на резервнп снабдеваое се пстварује без
захтева купца, а у слушају из става 1. ташка 3) пвпг шлана на захтев купца.
Снабдеваш кпји није у мпгућнпсти да снабдева крајоег купца, у слушају из става 1. таш. 1) и 2)
пвпг шлана, дужан је да п дану престанка снабдеваоа благпвременп пбавести резервнпг
снабдеваша, купца и пператпра система.
Резервнп снабдеваое у слушају из става 1. таш. 1) и 2) пвпг шлана, ппшиое престанкпм угпвпра
п снабдеваоу са ранијим снабдевашем, акп крајои купац настави да преузима прирпдни гас, а
не закљуши угпвпр са нпвим снабдевашем.
Резервнп снабдеваое мпже трајати најдуже 60 дана.
Снабдеваш кпји пбавља резервнп снабдеваое ће услпве и цене резервнпг снабдеваоа
пбјавити на свпјпј интернет станици.
У слушају да крајои купац у рпку из става 5. пвпг шлана не закљуши угпвпр п снабдеваоу са
снабдевашем, пператпр система је дужан да му пбустави исппруку прирпднпг гаса.
Члан 303.
Влада ће на пснпву спрпведенпг ппступка јавнпг тендера, пдредити снабдеваша кпји ће
пбављати резервнп снабдеваое (у даљем тексту: резервни снабдеваш).
Одлука п расписиваоу тендера из става 1. пвпг шлана садржи нарпшитп услпве за избпр
резервнпг снабдеваша, услпве и нашин пбразпваоа и прпмене цене, елементе угпвпра кпји
резервни снабдеваш закљушује се крајоим купцем, кап и рпк на кпји се бира резервни
снабдеваш.
Цена из става 2. пвпг шлана не мпже бити нижа пд цене пп кпјпј пператпр трансппртнпг
система прпдаје прирпдни гас за балансираое система.
Резервни снабдеваш је дужан да купца пбавести п услпвима снабдеваоа и цени прирпднпг
гаса и да их пбјави на свпјпј интернет страници или на други ппгпдан нашин.
Резервни снабдеваш је дужан да угпвпр п пптпунпм снабдеваоу у писменпј фпрми дпстави
крајоем купцу у рпку пд три дана пд дана ппшетка снабдеваоа.
Акп крајои купац не закљуши угпвпр из става 5. пвпг шлана дужан је да плати преузети
прирпдни гас.
У слушају да се на нашин из става 1. пвпг шлана не изабере резервни снабдеваш, Влада ће
пдредити снабдеваша кпји ће привременп врщити резервнп снабдеваое.
Пбустава исппруке прирпднпг гаса пп захтеву снабдевача или јавнпг снабдевача
Члан 304.
Снабдеваш, пднпснп јавни снабдеваш мпже захтевати пд пператпра трансппртнпг, пднпснп
дистрибутивнпг система прирпднпг гаса пбуставу исппруке прирпднпг гаса крајоем купцу збпг
неизврщених пбавеза из угпвпра п снабдеваоу.
Обуставпм исппруке из става 1. пвпг шлана, не престаје угпвпр п снабдеваоу, а у перипду
пбуставе исппруке, крајои купац има пбавезе кпје се пднпсе на приступ систему.
Снабдеваш, пднпснп јавни снабдеваш је дужан да пре ппднпщеоа захтева пператпру
трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система прирпднпг гаса, за пбуставу исппруке крајоем
купцу збпг неизврщених пбавеза крајоег купца из угпвпра п снабдеваоу, купца претхпднп у
писменпј фпрми уппзпри да, у рпку кпји не мпже бити краћи пд 15 дана ни дужи пд 30 дана пд
дана дпстављаоа уппзпреоа, измири дпспеле пбавезе, пднпснп ппстигне сппразум п изврщеоу
пбавезе, кап и да уппзпри купца на пбавезу предузимаоа свих пптребних мера ради защтите
живпта или здравља људи, безбеднпсти импвине и защтите живптне средине.
Укпликп купац не измири пбавезе у пстављенпм рпку, снабдеваш, пднпснп јавни снабдеваш
ппднпси захтев за пбуставу исппруке прирпднпг гаса пператпру трансппртнпг, пднпснп
дистрибутивнпг система прирпднпг гаса на кпји је прикљушен пбјекат купца.

Оператпр трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система прирпднпг гаса дужан је да на
пснпву захтева снабдеваша, пднпснп јавнпг снабдеваша изврщи пбуставу исппруке прирпднпг
гаса купцу кпји није изврщип свпју пбавезу ни пп пппмени у складу са пдредбама пвпг шлана, у
рпку кпји не мпже бити дужи пд псам дана пд дана пријема захтева.
Ближи услпви и ппступак пбуставе исппруке и права и пбавезе пператпра система,
снабдеваша, пднпснп јавнпг снабдеваша и крајоих купаца уређују се прпписпм п услпвима
исппруке и снабдеваоа прирпднпг гаса из шлана 314. пвпг закпна.
Правила п прпмени снабдевача
Члан 305.
Услпви и ппступак прпмене снабдеваша прирпдним гаспм, утврђују се правилима кпја дпнпси
Агенција и кпја садрже нарпшитп:
1) ппступак прпмене снабдеваша;
2) услпве кпје мпра испунити снабдеваш у вези са баланснпм пдгпвпрнпщћу;
3) пбавезе снабдеваша шији је угпвпр у ппступку раскидаоа;
4) пбавезе пператпра трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система прирпднпг гаса;
5) права нпвпг снабдеваша у ппгледу приступа трансппртнпм, пднпснп дистрибутивнпм
систему за пптребе снабдеваоа нпвпг купца.
Пре прпмене снабдеваша, купац и снабдеваш кпји га је дп тада снабдевап дужни су да
регулищу међуспбне финансијске пбавезе.
Прпмена снабдеваша прирпднпг гаса је бесплатна за купца.
Рпк за прпмену снабдеваша прирпднпг гаса је три недеље.
Права и пбавезе купаца и непвлашћенп кпришћеое прирпднпг гаса
Члан 306.
Купац има правп да захтева у слушају технишких или других сметои у исппруци енергије, шији
узрпк није на пбјекту купца, да се те сметое птклпне у примеренпм рпку.
Кап примерени рпк у кпјем је пператпр система пбавезан да птклпни сметое у исппруци
енергије купцима сматра се рпк пд 24 шаса, а најдуже два дана пд дана пријема пбавещтеоа п
сметои.
Сметоама у исппруци енергије у смислу става 1. пвпг шлана не сматрају се прекиди у
исппруци енергије настали збпг примене мера из шлана 315. таш. 4) и 5) пвпг закпна.
Члан 307.
Купац је дужан да прирпдни гас кпристи ппд услпвима, на нашин и за намене утврђене
пдпбреоем за прикљушеое и угпвпрпм п снабдеваоу, закпнпм и другим прпписима дпнетим
на пснпву пвпг закпна.
Члан 308.
Купац је дужан да пмпгући пвлащћеним лицима пператпра система приступ мерним
уређајима и инсталацијама, кап и месту прикљушка ради пшитаваоа, прпвере исправнпсти,
птклаоаоа кварпва, замене, пдржаваоа и кпнтрпле исправнпсти мерних и других уређаја са
мерним прманима, уређеоа мернпг места и пбуставе исппруке енергије.
Акп купац, у слушају из става 1. пвпг шлана, пнемпгући приступ пвлащћеним лицима
пператпра система, пператпр система има правп измещтаоа мернпг места, а купац је дужан да
трпи измещтаое у складу са технишким услпвима утврђеним правилима п раду система на кпји
је пбјекат прикљушен.
Оператпр система има правп да пбустави исппруку прирпднпг гаса акп у слушају из става 2.
пвпг шлана измещтаое мернпг места није мпгуће у складу са прпписима и технишким услпвима
утврђеним правилима п раду система.
Члан 309.
У слушају технишких или других сметои у исппруци прирпднпг гаса шији је узрпк на пбјекту
купца или у слушају када купац не изврщава угпвпрне пбавезе, пператпр система пбуставиће
исппруку прирпднпг гаса купцу, ппд услпвима и на нашин прпписан пвим закпнпм, актпм п
услпвима исппруке и снабдеваоа прирпдним гаспм и другим прпписима дпнетим у складу са
пвим закпнпм.

Пре пбуставе исппруке прирпднпг гаса купцу мпра бити дпстављена писмена пппмена у кпјпј
је пдређен рпк за птклаоаое упшених неправилнпсти и недпстатака.
Рпк из става 2. пвпг шлана не мпже бити краћи пд три дана пд дана дпстављаоа пппмене.
Оператпр система је дужан да настави исппруку прирпднпг гаса најкасније 24 шаса пп
птклаоаоу разлпга збпг кпјих је пбустава изврщена.
Оператпр система је дужан да пбустави исппруку прирпднпг гаса и на захтев купца, ппд
услпвпм да се пбустава захтева за перипд пд најмаое гпдину дана.
Члан 310.
Акп је пбустава исппруке прирпднпг гаса у слушајевима и ппд услпвима из шлана 304. пвпг
закпна трајала дуже пд гпдину дана, пператпр система је дужан да пбјекат искљуши са система.
Оператпр система је дужан да пбјекат купца искљуши са система и у слушају када пбјекат,
пднпснп инсталације пбјекта не испуоавају услпве у складу са прпписима и представљају
неппсредну ппаснпст пп живпт, здравље људи, живптну средину и импвину, кап и када тп
захтева купац.
Пре искљушеоа купцу мпра бити дпстављенп писменп пбавещтеое п искљушеоу, најмаое 24
шаса раније, псим акп је већ наступилп угрпжаваое живпта и здравља људи, живптне средине и
импвине или би пдлагаое искљушеоа мпглп прпузрпкпвати ппжар, експлпзију и загађеоа,
пднпснп друге щтетне ппследице.
Члан 311.
У слушају пбуставе исппруке или искљушеоа пбјекта купца, у смислу шл. 304, 308. и 309. пвпг
закпна, купац има правп на пригпвпр.
Оператпр система је дужан да пп пригпвпру пдлуши у рпку пд три дана пд дана пријема
пригпвпра.
У слушају пснпванпсти пригпвпра, пператпр система је пбавезан да настави исппруку
прирпднпг гаса, без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 24 шаса пд мпмента утврђиваоа да је
пригпвпр пснпван.
Члан 312.
Забраоенп је прикљушиваое пбјеката на систем без пдпбреоа за прикљушеое, сампвласнп
прикљушиваое пбјеката, уређаја или инсталација на трансппртни или дистрибутивни систем,
кап и пущтаое у ппгпн истих.
Забраоенп је кприщћеое прирпднпг гаса без или мимп мерних уређаја или супрптнп
услпвима утврђеним пдпбреоем за прикљушеое у ппгледу ппузданпг и ташнпг мереоа
преузетпг прирпднпг гаса или угпвпрпм п снабдеваоу у ппгледу намене пптрпщое прирпднпг
гаса.
Члан 313.
Када пператпр система утврди да правнп или физишкп лице непвлащћенп кпристи прирпдни
гас, пднпснп да ппступа супрптнп забранама из шлана 312. пвпг закпна дужан је да, без
пдлагаоа, искљуши такав пбјекат са трансппртнпг или дистрибутивнпг система и предузме мере
у складу са закпнпм.
Услпви исппруке и снабдеваоа прирпдним гаспм, сигурнпст снабдеваоа и мере у случају ппремећаја у
раду енергетскпг система или ппремећаја на тржишту
Члан 314.
Влада ближе прпписује услпве исппруке и снабдеваоа прирпдним гаспм купцима, кап и
мере кпје се предузимају у слушају да је угрпжена сигурнпст исппруке прирпднпг гаса купцима
услед ппремећаја у раду трансппртнпг или дистрибутивнпг система или ппремећаја на тржищту.
Члан 315.
Услпвима исппруке и снабдеваоа прирпдним гаспм ближе се уређују:
1) услпви и нашин даваоа пдпбреоа за прикљушеое на систем и ппвезиваое система;
2) местп мереоа и местп разгранишеоа пдгпвпрнпсти за исппрушени прирпдни гас;
3) услпви и нашин прикљушеоа пбјеката привременпг карактера, градилищта и пбјеката у
прпбнпм раду и других пбјеката у складу са закпнпм кпјим се уређује изградоа пбјеката;

4) мере кпје се предузимају у слушају краткптрајних ппремећаја услед хаварија и других
непредвиђених ситуација збпг кпјих је угрпжена сигурнпст рада трансппртнпг, пднпснп
дистрибутивнпг система, кап и збпг непредвиђених и неппхпдних радпва на пдржаваоу
енергетских пбјеката или неппхпдних радпва на прпщиреоу система, а у складу са планпвима
из ст. 2. и 3. пвпг шлана;
5) мере кпје се предузимају у слушају наступаоа ппщте нестащице, услпви и нашин
предузимаоа мера и редпслед пгранишеоа исппруке прирпднпг гаса, кап и мере щтедое и
раципналне пптрпщое у слушају ппщте нестащице прирпднпг гаса, а у складу са планпвима из
ст. 2. и 3. пвпг шлана;
6) услпви и нашин пбуставе исппруке прирпднпг гаса;
7) услпви и нашин раципналне пптрпщое и щтедое прирпднпг гаса;
8) услпви снабдеваоа пбјеката купаца кпјима се не мпже пбуставити исппрука прирпднпг
гаса збпг неизврщених пбавеза за исппрушени прирпдни гас или у другим слушајевима;
9) нашин регулисаоа међуспбних пднпса између снабдеваша, пператпра система и крајоег
купца кпме се не мпже пбуставити исппрука прирпднпг гаса;
10) услпви и нашин мереоа исппрушенпг прирпднпг гаса;
11) ппсег квалитета, хемијскпг састава и других пспбина прирпднпг гаса кпји се преузима у
систем и исппрушује са система;
12) нашин пбрашуна непвлащћенп преузетпг прирпднпг гаса;
13) нашин пбавещтаваоа крајоег купца;
14) услпви и мере за снабдеваое купаца прирпднпг гаса;
15) пбрашунски перипд и пбавезан садржај рашуна за наплату исппрушенпг прирпднпг гаса;
16) садржај плана и рпкпве преузимаоа мерних уређаја;
17) друга питаоа у складу са закпнпм.
Влада дпнпси Превентивни акципни план, ради пбезбеђиваоа сигурнпсти снабдеваоа
прирпдним гаспм, кпји садржи прпцену ризика у ппгледу пствариваоа сигурнпсти снабдеваоа,
кап и мере за ублажаваое утврђених ризика кпје се пднпсе на пптребан трансппртни капацитет
кпјим би се задпвпљила укупна пптражоа за прирпдним гаспм и пбезбеђиваое снабдеваоа
пдређених група крајоих купаца прирпднпг гаса.
Влада дпнпси Кризни план, ради пбезбеђеоа сигурнпсти снабдеваоа прирпдним гаспм,
кпјим се утврђују мере, енергетски субјекти кпји ће бити задужени за пбезбеђиваое сигурнпсти
рада трансппртнпг система и сигурнпсти снабдеваоа пдређених група крајоих купаца,
кплишине и капацитете прирпднпг гаса, у слушају ппщте нестащице прирпднпг гаса.
Члан 316.
Мере из шлана 315. таш. 4) и 5) пвпг закпна спрпвпде се на пснпву планпва пгранишеоа
исппруке прирпднпг гаса кпје дпнпси пператпр система.
Члан 317.
Одлуку п примени мера из шлана 315. ташка 4) пвпг закпна дпнпси Оператпр система.
Члан 318.
Одлуку п примени мера из шлана 315. ташка 5) пвпг закпна дпнпси Влада, на предлпг
Министарства, а пп претхпднпм пбавещтеоу пператпра система п наступаоу пкплнпсти за
примену пвих мера.
Одлука из става 1. пвпг шлана и план пгранишеоа исппруке електришне енергије, пднпснп
прирпднпг гаса кпјим се спрпвпде мере из шлана 315. ташка 5) пвпг закпна пбјављују се у
средствима јавнпг инфпрмисаоа најкасније 24 шаса пре ппшетка примене мера на кпје се пдлука
пднпси.
Члан 319.
У слушају када је угрпжена сигурнпст снабдеваоа купаца или рада трансппртнпг, пднпснп
дистрибутивнпг система збпг недпвпљне ппнуде на тржищту енергије или наступаоа других
ванредних пкплнпсти, Влада прпписује мере пгранишеоа исппруке прирпднпг гаса или ппсебне
услпве увпза или извпза прирпднпг гаса, нашин и услпве за пбразпваое и кпнтрплу цена,
пбавезу исппруке самп пдређеним кприсницима или ппсебне услпве пбављаоа енергетских
делатнпсти уз минимални ппремећај тржищта енергијпм у пкружеоу.

У слушају из става 1. пвпг шлана, Влада пдређује нашин пбезбеђиваоа, пднпснп извпре
средстава за накнаду щтете кпја мпже настати за енергетске субјекте кпји спрпвпде пве мере,
кап и услпве и нашин расппделе средстава пп пснпву накнаде щтете.
Мере из става 1. пвпг шлана мпгу трајати дпк трају пкплнпсти збпг кпјих су прпписане,
пднпснп дпк трају ппследице настале услед тих пкплнпсти.
О предузетим мерама из става 1. пвпг шлана Министарствп ће извещтавати надлежна тела
сагласнп пбавезама кпје прпизилазе из пптврђених међунарпдних угпвпра.
Квалитет исппруке и снабдеваоа прирпдним гаспм
Члан 320.
Енергетски субјекти кпји пбављају енергетске делатнпсти у вези са исппрукпм и
снабдеваоем прирпдним гаспм, дужни су да пбезбеде квалитет исппруке и снабдеваоа
утврђен пвим закпнпм, прпписима кпји уређују ппщте услпве исппруке и снабдеваоа
прирпдним гаспм и другим прпписима дпнетим на пснпву закпна.
Агенција дпнпси правила из шлана 51. став 1. ташка 2) пвпг закпна кпјима се ближе пдређују
ппказатељи технишкпг и кпмерцијалнпг квалитета исппруке и кпмерцијалнпг квалитета
снабдеваоа прирпдним гаспм, нашин евидентираоа ппдатака и рашунаоа ппказатеља, нашин и
рпкпве за дпстављаое ппдатака и извещтаја Агенцији, нашин утврђиваоа захтеваних вреднпсти
ппјединих ппказатеља, кап и нашин пцеоиваоа резултата дпбијених праћеоем дпстигнутих у
пднпсу на захтеване вреднпсти ппказатеља квалитета.
Ппказатељи технишкпг квалитета исппруке кпји се нарпшитп прате су: непрекиднпст исппруке
прирпднпг гаса, квалитет прирпднпг гаса, време пптребнп за изврщаваое прпписаних пбавеза
пператпра система пд утицаја на прикљушеое, птклаоаое квара, пбуставу, искљушеое и други
ппказатељи.
Остварене вреднпсти ппказатеља технишкпг квалитета исппруке прирпднпг гаса, Агенција
кпристи при пдпбраваоу планпва развпја и средстава за инвестиције и при регулацији цена
приступа системима за пренпс и дистрибуцију, на нашин прпписан метпдплпгијама за
пдређиваое регулисаних цена приступа, у кпјима утврђује нашин пдређиваоа и максималну
висину ппдстицаја, пднпснп умаоеоа пдпбренпг максималнпг прихпда, а у зависнпсти пд
смера и степена пдступаоа пд захтеваних вреднпсти ппказатеља технишкпг квалитета исппруке.
Ппказатељи кпмерцијалнпг квалитета исппруке и снабдеваоа кпји се нарпшитп прате су:
пбезбеђиваое ефикасне кпмуникације са купцима, пднпснп кприсницима система,
пбавещтаваое п планираним прекидима, прецизнп и јаснп пбавещтаваое купаца п услпвима
исппруке и снабдеваоа прирпдним гаспм, брпј ппднетих и брпј пправданих ппднесака купаца,
ппщтпваое прпписаних рпкпва за ппступаое пп ппднесцима купаца и други ппказатељи.
Правилима из става 2. пвпг шлана се пдређује и нашин утврђиваоа висине накнаде купцу пп
пснпву степена пдступаоа пд прпписанпг квалитета.
Заштита гаспвпдних пбјеката
Члан 321.
Енергетски субјект кпји кпристи и пдржава енергетске пбјекте има правп преласка прекп
неппкретнпсти другпг власника ради извпђеоа радпва на пдржаваоу, кпнтрпли исправнпсти
пбјекта, уређаја, ппстрпјеоа или ппреме, кап и извпђеоа других радпва и упптребе
неппкретнпсти на кпјпј се извпде наведени радпви самп дпк ти радпви трају.
Власник неппкретнпсти је дужан да пмпгући приступ енергетским пбјектима из става 1. пвпг
шлана и да трпи и не пмета изврщеое радпва из става 1. пвпг шлана.
Енергетски субјект из става 1. пвпг шлана је дужан да надпкнади щтету кпју нанесе власнику
неппкретнпсти у тпку извпђеоа радпва, шију висину утврђују сппразумнп.
У слушају да власник неппкретнпсти и енергетски субјект не ппстигну сппразум у смислу става
3. пвпг шлана, пдлуку п тпме дпнпси надлежни суд.
Члан 322.
Надлежни прган мпже налпжити измещтаое енергетскпг пбјекта самп у слушају изградое
пбјеката сапбраћајне, енергетске и кпмуналне инфраструктуре, пбјеката за пптребе пдбране
земље, впдппривредних пбјеката и пбјеката за защтиту пд елементарних неппгпда и других
пбјеката кпји се у смислу закпна п експрппријацији сматрају пбјектима пд ппщтег интереса, а

кпји се, збпг прирпдних или других карактеристика, не мпгу градити на другпј лпкацији, кап и у
слушају изградое пбјеката и извпђеоа радпва на експлпатацији руднпг блага.
У слушају из става 1. пвпг шлана трпщкпве измещтаоа енергетскпг пбјекта, ппдразумевајући и
трпщкпве градое, пднпснп ппстављаоа тпг енергетскпг пбјекта на другпј лпкацији, снпси
инвеститпр пбјекта збпг шије изградое се измещта енергетски пбјекат.
Међуспбна права и пбавезе између инвеститпра пбјекта збпг шије се изградое измещта
енергетски пбјекат и енергетскпг субјекта кпји је власник, пднпснп кприсник енергетскпг пбјекта
кпји се измещта дефинищу се угпвпрпм.
Члан 323.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта, пднпснп дистрибуције прирпднпг гаса
дужан је да спрпвпди мере защтите у складу са закпнпм кпјим се уређује цевпвпдни трансппрт
гаспвитих и тешних угљпвпдпника и дистрибуција гаспвитих угљпвпдпника.
Забраоена је изградоа пбјеката кпји нису у функцији пбављаоа енергетских делатнпсти, кап
и извпђеое других радпва исппд, изнад или ппред енергетских пбјеката, супрптнп закпну, кап и
технишким и другим прпписима.
Забраоенп је засађиваое дрвећа и другпг растиоа на земљищту изнад, исппд или на
непрпписнпј удаљенпсти пд енергетскпг пбјекта.
Оператпр трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система, надлежан за енергетски пбјекат,
дужан је да п свпм трпщку редпвнп уклаоа дрвеће или гране и другп растиое кпје угрпжава рад
енергетскпг пбјекта.
Власници и нпсипци других права на неппкретнпстима кпје се налазе исппд, изнад или ппред
енергетскпг пбјекта не мпгу предузимати радпве или друге радое кпјима се пнемпгућава или
угрпжава рад енергетскпг пбјекта без претхпдне сагласнпсти енергетскпг субјекта кпји је
власник, пднпснп кприсник енергетскпг пбјекта.
Сагласнпст из става 5. пвпг шлана издаје енергетски субјект на захтев власника или нпсипца
других права на неппкретнпстима кпје се налазе исппд, изнад или ппред енергетскпг пбјекта, у
рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа захтева и садржи технишке услпве у складу са закпнпм,
технишким и другим прпписима.
IX. Н А Ф ТА И Д ЕР ИВ А ТИ Н А ФТ Е
Пбављаое делатнпсти
Члан 324.
Енергетски субјекти кпји пбављају енергетске делатнпсти прпизвпдое деривата нафте;
прпизвпдое бипгприва, трансппрта нафте нафтпвпдима; трансппрта деривата нафте
прпдуктпвпдима; трансппрта нафте, деривата нафте и бипгприва другим пблицима трансппрта;
складищтеое нафте, деривата нафте и бипгприва; намещаваое бипгприва, тргпвине нафтпм,
дериватима нафте, бипгпривима и кпмпримпваним прирпдним гаспм; тргпвине мптпрним и
другим гпривима на станицама за снабдеваое превпзних средстава, тргпвине на великп
гпривима за снабдеваое плпвила, тргпвине на малп гпривима за снабдеваое плпвила и
прпизвпдое бипгприва, дужни су да кпристе и пдржавају енергетске пбјекте у складу са
технишким и другим прпписима кпји се пднпсе на делатнпст кпју пбављају, кап и услпвима
защтите пд ппжара и експлпзија, защтите живптне средине утврђеним закпнпм и другим
прпписима.
На субјекте кпји кпристе сабирнп-птпремне и складищне системе нафте на експлпатаципним
ппљима, примеоују се пдредбе закпна кпјим се уређује рударствп, када се ради п пбјектима из
пвпг става.
Трансппрт нафте и деривата нафте
Члан 325.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдима управља системпм
за трансппрт нафте нафтпвпдима и пдгпвпран је за рад, пдржаваое и развпј пвпг трансппртнпг
система на пдређенпм ппдрушју, оегпвп ппвезиваое са другим системима и за пбезбеђеое
дугпрпшне сппспбнпсти система да испуни пптребе за трансппртпм нафтпвпдима на екпнпмски
пправдан нашин.

Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдима
управља системпм за трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдима и пдгпвпран је за рад,
пдржаваое и развпј пвпг трансппртнпг система на пдређенпм ппдрушју, оегпвп ппвезиваое са
другим системима и за пбезбеђеое дугпрпшне сппспбнпсти система да испуни пптребе за
трансппртпм прпдуктпвпдима на екпнпмски пправдан нашин.
Енергетски субјекти кпји пбављају делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдпм или делатнпст
трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдпм, дужни су да у плану развпја, кпји се дпнпси за
перипд пд пет гпдина, утврде динамику изградое нпвих и рекпнструкцију ппстпјећих
трансппртних капацитета, извпре средстава и друге услпве за развпј трансппртнпг система, кап
и прпграме и мере за смаоеое губитака у трансппртнпм систему и пдгпвпрни су за
пствариваое плана развпја.
Члан 326.
Систем за трансппрт нафте нафтпвпдима јесте мрежа за трансппрт нафте, кпју шине
нафтпвпди за трансппрт сирпве нафте са функципналнп ппвезаним енергетским пбјектима, пд
птпремне станице, сабирнп-птпремне станице или терминала дп рафинерије нафте, кап и
интеркпнектпр шији су саставни делпви: пумпне и шисташке станице, технплпщки резервпари,
терминал, системи катпдне защтите, арматуре, мернпрегулаципна ппрема, блпк станице,
систем за даљински надзпр и управљаое, телекпмуникаципна мрежа за пптребе система
даљинскпг надзпра и друга пдгпварајућа ппстрпјеоа и уређаји, кап и првп пуоеое нафтпвпда.
Систем за трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдима јесте мрежа за трансппрт деривата
нафте кпју шине прпдуктпвпди за трансппрт деривата нафте и са функципналнп ппвезаним
енергетским пбјектима дп и пд рафинеријскпг ппстрпјеоа дп купца или складищта, кап и
интеркпнектпр деривата нафте, шији су саставни делпви: пумпне и кпмпреспрске станице,
технплпщки резервпари, терминали, арматура, мернп-регулаципна ппрема, блпк станице,
системи катпдне защтите, телекпмуникаципна мрежа за пптребе система даљинскпг надзпра и
друга пдгпварајућа ппстрпјеоа и уређаји, кап и првп пуоеое прпдуктпвпда.
Члан 327.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдпм или трансппрта
деривата нафте прпдуктпвпдпм дпнпси Правила п раду система за трансппрт нафте
нафтпвпдпм, пднпснп Правила п раду система за трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдпм,
кпја садрже нарпшитп: технишке услпве за безбедан рад система; ппступке у слушају хаварије и
кризних ситуација, пднпснп прекида трансппрта, правила п приступу систему за трансппрт
нафте, пднпснп деривата нафте; услпве у ппгледу квалитета нафте, пднпснп деривата нафте кпји
се предају за трансппрт, правила п мереоу са дефинисанпм пптребнпм мернпм ппремпм и
друге услпве трансппрта.
На правила п раду из става 1. пвпг шлана сагласнпст даје Агенција.
Правила из става 1. пвпг шлана пбјављују се у "Службенпм гласнику Републике Србије".
Свпјина на мрежи за трансппрт нафте нафтпвпдима и мрежи за трансппрт деривата нафте
прпдуктпвпдима
Члан 328.
Мрежа за трансппрт нафте нафтпвпдима и мрежа за трансппрт деривата нафте
прпдуктпвпдима мпгу, у складу са закпнпм, бити у јавнпј свпјини и у свпјини енергетскпг
субјекта кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдима, пднпснп енергетскпг субјекта
кпји пбавља делатнпст трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдима, кпга је пснпвала Република
Србија за пбављаое делатнпсти трансппрта нафте нафтпвпдима, пднпснп трансппрта деривата
нафте прпдуктпвпдима.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдима, пднпснп
енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдима, стише
свпјину на пбјектима система за трансппрт нафте нафтпвпдима, пднпснп система за трансппрт
деривата нафте прпдуктпвпдима, кпје изгради свпјим средствима, прибави правним ппслпм,
псниваоем, пднпснп дпкапитализацијпм.
У слушају престанка енергетскпг субјекта кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте
нафтпвпдима, пднпснп енергетскпг субјекта кпји пбавља делатнпст трансппрта деривата нафте
прпдуктпвпдима, шији је псниваш Република Србија систем за трансппрт нафте нафтпвпдима,

пднпснп систем за трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдима ппстаје свпјина Републике
Србије.
Изузетнп пд става 3. пвпг шлана када je правни следбеник енергетскпг субјекта кпји пбавља
делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдима, пднпснп енергетскпг субјекта кпји пбавља делатнпст
трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдима кпји престаје са радпм другп правнп лице шији је
псниваш Република Србија, кпје пп пдредбама пвпг закпна мпже имати свпјину на мрежи за
трансппрт нафте и мрежи за трансппрт деривата нафте, тп правнп лице стише свпјину на тим
мрежама.
Мрежа за трансппрт нафте и мрежа за трансппрт деривата нафте из става 1. пвпг шлана не
мпгу се птуђити из јавне свпјине, нити из свпјине енергетскпг субјекта кпји пбавља делатнпст
трансппрта нафте нафтпвпдима, пднпснп енергетскпг субјекта кпји пбавља делатнпст
трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдима нити мпгу бити предмет пптерећеоа или
принуднпг изврщеоа.
Члан 329.
У ппгледу стицаоа свпјине енергетскпг субјекта кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте
нафтпвпдима, пднпснп енергетскпг субјекта кпји пбавља делатнпст трансппрта деривата нафте
прпдуктпвпдима над системпм за трансппрт нафте нафтпвпдима, пднпснп системпм за
трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдима неће се примеоивати пдредбе Закпна п јавнпј
свпјини кпје се пднпсе на стицаое свпјине јавних предузећа и друщтава капитала над
средствима у државнпј свпјини.
Приступ систему за трансппрт нафте нафтпвпдима и систему за трансппрт деривата нафте
прпдуктпвпдима
Члан 330.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдима или трансппрта
деривата нафте прпдуктпвпдима је дужан да пмпгући кприсницима система за трансппрт нафте
нафтпвпдима или система за трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдима приступ систему за
трансппрт нафте нафтпвпдима или систему за трансппрт прпдуктпвпдима пп регулисаним
ценама на принципу јавнпсти и недискриминације, у складу са пдредбама пвпг закпна, кап и
прпписима и правилима п раду система дпнетим на пснпву пвпг закпна.
Члан 331.
Приступ систему за трансппрт нафте нафтпвпдима или систему за трансппрт деривата нафте
прпдуктпвпдима се уређује угпвпрпм п приступу кпји закљушују енергетски субјект кпји пбавља
делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдима или трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдима и
кприсник система, у складу са правилима п раду система.
Угпвпр п приступу ппред елемената утврђених закпнпм кпјим се уређују пблигаципни
пднпси, садржи: ппдатке п месту пријема и месту предаје, динамици трансппрта, квалитету
нафте, пднпснп деривата нафте, пеналима за недпзвпљенп пдступаое у квалитету и
кплишинама непредате или неисппрушене нафте или деривата нафте, пднпснп пдступаоа пд
угпвпрене динамике трансппрта, кап и друге елементе у зависнпсти пд специфишнпсти места
пријема и места предаје, а друге елементе предвиђене Правилима п раду из шлана 327. пвпг
закпна.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдима или трансппрта
деривата нафте прпдуктпвпдима впди регистар угпвпра п приступу.
Члан 332.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдима или трансппрта
деривата нафте прпдуктпвпдима, мпже пдбити приступ систему акп нема технишких мпгућнпсти
збпг:
1) недпстатка капацитета;
2) ппгпнских сметои или препптерећенпсти система;
3) угрпжене сигурнпсти рада система;
4) непдгпварајућег квалитета нафте или деривата нафте;
5) других услпва предвиђених правилима п раду система за трансппрт нафте нафтпвпдпм,
пднпснп правилима п раду система за трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдпм.

О пдбијаоу приступа систему за трансппрт нафте нафтпвпдима или систему за трансппрт
прпдуктпвпдима енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдима или
трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдима дпнпси рещеое најкасније у рпку пд пет дана пд
дана ппднпщеоа захтева за приступ систему.
Рещеое из става 2. пвпг шлана садржи детаљнп пбразлпжене разлпге за пдбијаое приступа
систему.
Прптив рещеоа из става 2. пвпг шлана мпже се изјавити жалба Агенцији, у рпку пд псам дана
пд дана дпстављаоа рещеоа.
Одлука Агенције дпнета пп жалби је кпнашна и прптив ое се мпже ппкренути управни сппр.
Члан 333.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдпм, пднпснп трансппрт
деривата нафте прпдуктпвпдпм дужан је да пмпгући транзит нафте нафтпвпдпм или транзит
деривата нафте прпдуктпвпдпм на принципу регулисанпг приступа, недискриминације и
јавнпсти уз ппщтпваое закљушених међудржавних кпнвенција или угпвпра.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдпм или трансппрта
деривата нафте прпдуктпвпдпм мпже пдбити приступ систему пп захтеву за транзит нафте
нафтпвпдима или транзит деривата нафте прпдуктпвпдпм акп ппстпје технишкп-технплпщка
пгранишеоа, акп су капацитети нафтпвпда или прпдуктпвпда пппуоени, или збпг преузетих
угпвпрних пбавеза и пптрпщое нафте или деривата нафте пд стране купаца на теритприји
Републике Србије.
За пдбијаое захтева за транзит нафте нафтпвпдпм примеоује се ппступак из шлана 332. пвпг
закпна.
Члан 334.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдпм, пднпснп
трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдпм, дужан је да пбезбеди тајнпст кпмерцијалних и
ппслпвних ппдатака енергетских субјеката и купаца енергије, кап и других ппдатака кпји су му
дпступни у пбављаоу делатнпсти.
Члан 335.
Енергетски субјекти кпји пбављају делатнпст прпизвпдое и тргпвине нафтпм, дериватима
нафте, бипгпривима и кпмпримпваним прирпдним гаспм и тргпвине мптпрним и другим
гпривима на станицама за снабдеваое превпзних средстава дужни су Министарству
дпстављати:
1) ппдатке п набавци и прпдаји нафте, деривата нафте, бипгприва и кпмпримпванпг
прирпднпг гаса кпји се пднпсе на кплишину, ппреклп, цену и квалитет;
2) ппдатке п ценама деривата нафте и бипгприва са и без акциза и ппреза;
3) друге ппдатке.
Министарствп ближе прпписује рпкпве, садржај и нашин дпстављаоа ппдатака из става 1.
пвпг шлана.
Члан 336.
Енергетски субјекти кпји пбављају делатнпст прпизвпдое нафтних деривата, прпизвпдое
бипгприва, намещаваое бипгприва у деривате нафте и складищтеоа нафте, деривата нафте и
бипгприва дужни су Министарству дпстављати:
1) петпгпдищое планпве развпја и инвестиција;
2) ппдатке п планираним или заппшетим инвестицијама и ремпнтима;
3) ппдатке п ппстрпјеоу у слушају прекида рада.
Министарствп ће ближе прпписати рпкпве, садржај и нашин дпстављаоа ппдатака из става 1.
пвпг шлана.
Квалитет деривата нафте и бипгприва
Члан 337.
Деривати нафте и бипгприва кпји се стављају на тржищте мпрају испуоавати услпве утврђене
прпписима п квалитету тешних нафтних гприва и бипгприва, прпписима п защтити живптне
средине, технишким и другим прпписима кпји се пднпсе на прпмет деривата нафте и бипгприва.

Деривати нафте и базна уља кпји се стављају на тржищте мпрају бити пбележени
(маркирани).
Влада ће ближе уредити услпве, нашин и ппступак пбележаваоа (маркираоа) деривата нафте
и базних уља из става 2. пвпг шлана.
У слушају када је угрпжена сигурнпст снабдеваоа купаца збпг недпвпљне ппнуде на тржищту
енергије и енергената или наступаоа других ванредних пкплнпсти, Влада мпже актпм пдпбрити
измену гранишних вреднпсти пдређених карактеристика квалитета деривата нафте кпји се мпгу
ставити на тржищте Републике Србије за перипд пд највище щест месеци.
Мере из става 4. пвпг шлана мпгу трајати дпк трају пкплнпсти збпг кпјих су прпписане,
пднпснп дпк трају ппследице настале услед тих пкплнпсти.
Члан 338.
Министарствп надлежнп за ппслпве енергетике врщи мпнитпринг квалитета деривата нафте
и бипгприва.
Влада ће ближе уредити услпве, нашин и ппступак мпнитпринга квалитета деривата нафте и
бипгприва.
Члан 339.
Министарствп прпписује нашин за усппстављаое тпкпва инфпрмација и извещтаваоа п
прпцесима пријема, птпреме, прпдаје и залихама рпбе на пбјектима у кпјима се пбавља
тргпвина нафтпм, дериватима нафте, бипгпривпм и кпмпримпваним прирпдним гаспм, кап и за
складищтеое и снабдеваое за сппствене пптребе.
Стављаое бипгприва на тржиште
Члан 340.
Влада, на предлпг Министарства, ближе прпписује удеп бипгприва на тржищту, пбвезнике
система стављаоа бипгприва на тржищте и оихпве пбавезе, ппдстицаје, мере и нашин
стављаоа бипгприва на тржищте, извещтаваое у систему стављаоа бипгприва на тржищте,
регистар пбвезника система стављаоа бипгприва на тржищте и оихпвих извещтаја, кап и друге
елементе система стављаоа бипгприва на тржищте.
Влада, на предлпг Министарства, министарства надлежнпг за ппслпве ппљппривреде и
министарства надлежнпг за ппслпве живптне средине пдређује критеријуме пдрживпсти
бипгприва, нашин и ппступак верификације испуоенпсти критеријума пдрживпсти бипгприва,
извещтаваое п испуоенпсти критеријума пдрживпсти бипгприва, и друге елементе везане за
пдрживпст бипгприва. Самп бипгприва са пптврдпм за испуоаваое критеријума пдрживпсти
мпгу се пбрашунати за ппстизаое циљева ппстављених пд стране Наципналнпг акципнпг плана
за пбнпвљиву енергију.
Члан 341.
Влада, на предлпг Министарства, ближе прпписује пбвезнике накнаде за бипгприва.
Средства кпја се кпристе кап ппдстицај за систем стављаоа бипгприва на тржищте пбезбеђују
се у бучету Републике Србије, у висини кпја се за сваку гпдину пдређује закпнпм п бучету
Републике Србије у пквиру раздела Министарства у складу са утврђеним лимитима у фискалнпј
стратегији за текућу гпдину, са прпјекцијама за наредне две гпдине.
Средства из става 2. пвпг шлана кпристиће се за ппдстицаое ппстепенпг ппвећаоа удела
бипгприва у сектпру сапбраћаја у складу са прпписпм дпнетим на пснпву пвпг закпна.
Висину накнаде за бипгприва, нашин пбрашуна и нашин плаћаоа пве накнаде, прпписује
Влада на предлпг Министарства, а на пснпву пптребнпг изнпса средстава утврђенпг прпписима
кап пбавезни удеп бипгприва на тржищту.
Обвезници плаћаоа накнаде за бипгприва, из става 1. пвпг шлана, су енергетски субјекти кпји
пбављају енергетску делатнпст прпизвпдое деривата нафте и тргпвине нафтпм, дериватима
нафте, бипгпривима и кпмпримпваним прирпдним гаспм и имају лиценцу за пбављаое пвих
енергетских делатнпсти.
Средства прикупљена пп пснпву накнаде из става 1. пвпг шлана прихпд су бучета Републике
Србије.

Заштита енергетских пбјеката из пбласти нафте и деривата нафте и бипгприва
Члан 342.
Енергетски субјект кпји кпристи и пдржава енергетске пбјекте има правп преласка прекп
неппкретнпсти другпг власника ради извпђеоа радпва на пдржаваоу, кпнтрпли исправнпсти
пбјекта, уређаја, ппстрпјеоа или ппреме, кап и извпђеоа других радпва и упптребе
неппкретнпсти на кпјпј се извпде наведени радпви самп дпк ти радпви трају.
Власник неппкретнпсти је дужан да пмпгући приступ енергетским пбјектима из става 1. пвпг
шлана и да трпи и не пмета изврщеое радпва из става 1. пвпг шлана.
Енергетски субјект из става 1. пвпг шлана је дужан да надпкнади щтету кпју нанесе власнику
неппкретнпсти у тпку извпђеоа радпва, шију висину утврђују сппразумнп.
У слушају да власник неппкретнпсти и енергетски субјект не ппстигну сппразум у смислу става
3. пвпг шлана, пдлуку п тпме дпнпси надлежни суд.
Члан 343.
Надлежни прган мпже налпжити измещтаое енергетскпг пбјекта самп у слушају изградое
пбјеката сапбраћајне, енергетске и кпмуналне инфраструктуре, пбјеката за пптребе пдбране
земље, впдппривредних пбјеката и пбјеката за защтиту пд елементарних неппгпда и других
пбјеката кпји се у смислу закпна п експрппријацији сматрају пбјектима пд ппщтег интереса, а
кпји се, збпг прирпдних или других карактеристика, не мпгу градити на другпј лпкацији, кап и у
слушају изградое пбјеката и извпђеоа радпва на експлпатацији руднпг блага.
У слушају из става 1. пвпг шлана трпщкпве измещтаоа енергетскпг пбјекта, ппдразумевајући и
трпщкпве градое, пднпснп ппстављаоа тпг енергетскпг пбјекта на другпј лпкацији, снпси
инвеститпр пбјекта збпг шије изградое се измещта енергетски пбјекат.
Члан 344.
Забраоена је изградоа пбјеката кпји нису у функцији пбављаоа енергетских делатнпсти, кап
и извпђеое других радпва исппд, изнад или ппред енергетских пбјеката, супрптнп закпну, кап и
технишким и другим прпписима.
Забраоенп је засађиваое дрвећа и другпг растиоа на земљищту изнад, исппд или на
непрпписнпј удаљенпсти пд енергетскпг пбјекта.
Оператпр система, пднпснп енергетски субјект за трансппрт нафте нафтпвпдпм или за
трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдпм, надлежан за енергетски пбјекат, дужан је да п свпм
трпщку редпвнп уклаоа дрвеће или гране и другп растиое кпје угрпжава рад енергетскпг
пбјекта.
Власници и нпсипци других права на неппкретнпстима кпје се налазе исппд, изнад или ппред
енергетскпг пбјекта не мпгу предузимати радпве или друге радое кпјима се пнемпгућава или
угрпжава рад енергетскпг пбјекта без претхпдне сагласнпсти енергетскпг субјекта кпји је
власник, пднпснп кприсник енергетскпг пбјекта.
Сагласнпст из става 4. пвпг шлана издаје енергетски субјект на захтев власника или нпсипца
других права на неппкретнпстима кпје се налазе исппд, изнад или ппред енергетскпг пбјекта, у
рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа захтева и садржи технишке услпве у складу са закпнпм,
технишким и другим прпписима.
X. Р ЕЗ Е РВ Е Е Н Е РГ Е Н АТ А
Члан 345.
Енергетски субјекти кпји пбављају делатнпст прпизвпдое деривата нафте и тргпвине нафтпм,
дериватима нафте, бипгпривпм и кпмпримпваним прирпдним гаспм, псим пних кпји пбављају
самп тргпвину кпмпримпваним прирпдним гаспм дужни су да пбезбеде и пперативне резерве
деривата нафте кпје су најмаое једнаке петнаестпдневнпј прпсешнпј прпдаји тих деривата
нафте у претхпднпј гпдини.
Енергетски субјекти кпји пбављају делатнпст прпизвпдое електришне енергије и/или
кпмбинпване прпизвпдое електришне и/или тпплптне енергије дужни су да пбезбеде
пперативне резерве деривата нафте и/или угља у кплишини кпја ће пмпгућити најмаое 15 дана
оихпве прпсешне прпизвпдое електришне и/или тпплптне енергије у јануару, фебруару и марту
за претхпдних пет гпдина.
Енергетски субјекти кпји пбављају делатнпст прпизвпдое тпплптне енергије из деривата
нафте и/или угља за снабдеваое тарифних купаца тпплптнпм енергијпм дужни су да пбезбеде

пперативне резерве деривата нафте и/или угља у кплишини кпја ће пмпгућити најмаое 15 дана
оихпве прпсешне прпизвпдое тпплптне енергије у јануару, фебруару и марту за претхпдних пет
гпдина.
Енергетски субјекти кпји пбављају делатнпст прпизвпдое тпплптне енергије из прирпднпг
гаса за снабдеваое тарифних купаца тпплптне енергије дужни су да пбезбеде мпгућнпст
супституције прирпднпг гаса другим енергентпм у кплишини кпја ће пмпгућити најмаое 15 дана
оихпве прпсешне прпизвпдое тпплптне енергије у јануару, фебруару и марту за претхпдних пет
гпдина.
Оперативне резерве деривата нафте мпгу се фпрмирати и пдржавати у сирпвпј нафти и
дериватима нафте, при шему најмаое једна трећина пбавезе шуваоа резерви треба да буде у
гптпвим прпизвпдима.
Влада ближе прпписује услпве и нашин ппстепенпг пбезбеђеоа, кприщћеоа и пбнављаоа
пперативних резерви деривата нафте и угља.
Оперативне резерве деривата нафте и угља кпристе се у слушају краткптрајних ппремећаја на
тржищту, услед хаварија и других непредвиђених ситуација збпг кпјих је угрпжена сигурнпст
рада ппјединих делпва енергетскпг система или енергетскпг система у целини.
Члан 346.
Обавезне резерве прирпднпг гаса фпрмирају се за слушај када је угрпжена сигурнпст
снабдеваоа Републике Србије енергијпм и енергентима услед ппремећаја у снабдеваоу
енергијпм и енергентима.
Обавезне резерве прирпднпг гаса су у јавнпј свпјини и оима управља министарствп
надлежнп за ппслпве енергетике.
Обавезне резерве прирпднпг гаса мпгу се фпрмирати и пдржавати у прирпднпм гасу и
угпвпрним правима на куппвину пдређених кплишина прирпднпг гаса.
Члан 347.
Влада, на предлпг Министарства, дпнпси дугпрпшни прпграм фпрмираоа и пдржаваоа
пбавезних резерви прирпднпг гаса, у складу са актпм из шлана 315. став 2. пвпг закпна.
Министарствп прати пствареое дугпрпшнпг прпграма из става 1. пвпг шлана и пп пптреби,
предлаже оегпвп усклађиваое са реалним пптребама најмаое сваке треће гпдине.
Влада, на предлпг Министарства, ближе прпписује услпве за пбвезнике накнаде за
фпрмираое пбавезних резерви прирпднпг гаса, план и критеријуме инвестираоа и
инвестиципне изградое, критеријуме прибављаоа, даваоа и узимаоа у закуп складищта и
пратеће инфраструктуре, кап и план и критеријуме набавки у циљу фпрмираоа пбавезних
резерви прирпднпг гаса.
Члан 348.
Влада, на предлпг министарства надлежнпг за ппслпве енергетике, дпнпси средопрпшни
прпграм фпрмираоа и пдржаваоа пбавезних резерви прирпднпг гаса.
На пснпву средопрпшнпг прпграма, Министарствп дпнпси гпдищои прпграм пбавезних
резерви прирпднпг гаса за перипд пд једне календарске гпдине.
Средопрпшни прпграм из става 1. пвпг шлана садржи:
1) кплишину прирпднпг гаса кпја се шува кап пбавезна резерва гаса;
2) пптребан капацитет складищнпг прпстпра;
3) инвестиципне пптребе за изградоу складищнпг капацитета и пратеће инфраструктуре за
пбавезне резерве прирпднпг гаса и рекпнструкцију ппстпјећег складищнпг капацитета;
4) пптребан изнпс средстава за изврщеое прпграма;
5) термин план активнпст;
6) кљушне ппказатеље ефикаснпсти;
7) друга питаоа неппхпдна за фпрмираое система пбавезних резерви.
Гпдищои прпграм пбавезних резерви прирпднпг гаса дпнпси се најкасније у рпку пд пет дана
пд дана ступаоа на снагу закпна кпјим се уређује гпдищои бучет Републике Србије.
Члан 349.
За пбављаое изврщних и струшних ппслпва кпји се пднпсе на пбавезне резерве прирпднпг
гаса и пбавезне резерве нафте и деривата нафте у складу са закпнпм кпјим се уређују рпбне
резерве, пбразује се Управа за резерве енергената (у даљем тексту: Управа), кап прган управе у
саставу Министарства и утврђује оена надлежнпст.

Седищте Управе је у Бепграду.
Управа има свпјствп правнпг лица.
Управа пбавља следеће ппслпве:
1) фпрмира, пдржава и, у слушају ппремећаја у снабдеваоу, пущта на тржищте пбавезне
резерве прирпднпг гаса и пбавезне резерве нафте и деривата нафте у складу са закпнпм кпјим
се уређују рпбне резерве;
2) закљушује угпвпр п куппвини и прпдаји прирпднпг гаса, кап и ппзајмицама прирпднпг гаса,
ради фпрмираоа, пдржаваоа и пущтаоа пбавезних резерви на тржищте у слушају ппремећаја у
снабдеваоу;
3) припрема прпграме из шлана 347. и 348. пвпг закпна;
4) впди регистар пбавезних резерви;
5) извещтава Владу п реализацији гпдищоег прпграма пбавезних резерви прирпднпг гаса;
6) извещтава Владу п кплишини, структури, размещтају и распплпживпсти пбавезних резерви
прирпднпг гаса и
7) друге ппслпве у складу са ппсебним закпнпм.
Управпм рукпвпди директпр, кпга ппставља Влада на перипд пд пет гпдина, на предлпг
министра према закпну кпјим се уређује пплпжај државних службеника и намещтеника.
Члан 350.
Средства за рад Управе, кап и средства за реализацију средопрпшнпг прпграма, пднпснп
средства за фпрмираое, складищтеое и друге трпщкпве везане за пбавезне резерве прирпднпг
гаса, кап и инвестиције у складищта и пратећу инфраструктуру, пбезбеђују се у бучету
Републике Србије, у висини кпја се за сваку гпдину пдређује закпнпм п бучету Републике Србије
у пквиру раздела Министарства.
Средства за реализацију средопрпшнпг прпграма пбезбеђују се у бучету Републике Србије у
складу са утврђеним лимитима у фискалнпј стратегији за текућу гпдину, са прпјекцијама за
наредне две гпдине.
Члан 351.
За пптребе фпрмираоа, складищтеоа, инвестиција у складищта и пратећу инфраструктуру,
кап и за друге трпщкпве везане за пбавезне резерве прирпднпг гаса, плаћа се накнада за
фпрмираое пбавезних резерви прирпднпг гаса.
Обвезници плаћаоа накнаде за фпрмираое пбавезних резерви прирпднпг гаса су енергетски
субјекти кпји пбављају енергетску делатнпст снабдеваоа прирпдним гаспм и енергетски субјект
кпји снабдева јавне снабдеваше прирпднпг гаса.
Висину накнаде за фпрмираое пбавезних резерви, нашин пбрашуна и нашин плаћаоа пве
накнаде, прпписује Влада на предлпг Министарства, а на пснпву пптребнпг изнпса средстава за
изврщеое гпдищоег прпграма пбавезних резерви прирпднпг гаса и планиране пптрпщое
прирпднпг гаса за гпдину за кпју се утврђује накнада сагласнп Енергетскпм билансу Републике
Србије.
Средства прикупљена пп пснпву накнаде из става 1. пвпг шлана прихпд су бучета Републике
Србије.
Члан 352.
О кплишини и расппреду пбавезних резерви прирпднпг гаса впди се регистар пбавезних
резерви прирпднпг гаса.
Регистар из става 1. пвпг шлана впди и кпнтинуиранп ажурира Управа.
Министарствп ближе прпписује садржај и нашин впђеоа регистра из става 1. пвпг шлана.
Члан 353.
Одлуку п пущтаоу пбавезних резерви прирпднпг гаса на тржищте дпнпси Влада, у складу са
актпм из шлана 315. став 3. пвпг закпна.

XI. Т П ПЛ П Т НА Е Н ЕР ГИ Ј А
Прпизвпдоа тпплптне енергије
Члан 354.
Енергетски субјект кпји прпизвпди тпплптну енергију (у даљем тексту: прпизвпђаш тпплптне
енергије) дужан је да прпизвпдне капацитете пдржава у исправнпм стаоу, да пбезбеди оихпву
сталну ппгпнску и функципналну сппспбнпст и безбеднп кприщћеое у складу са технишким и
другим прпписима кпји се пднпсе на услпве експлпатације те врсте пбјеката и инсталација,
оихпву безбеднпст и услпве защтите живптне средине утврђене закпнпм и другим прпписима.
Прпизвпђаш тпплптне енергије у пбављаоу делатнпсти прпизвпдое кпристи свпје
прпизвпдне капацитете или прпизвпдне капацитете других енергетских субјеката.
У слушају када прпизвпђаш тпплптне енергије кпристи прпизвпдне капацитете других
енергетских субјеката, оихпви међуспбни пднпси уређују се угпвпрпм.
Члан 355.
Прпизвпђаш тпплптне енергије кпме је актпм п псниваоу или актпм п ппвераваоу пбављаоа
делатнпсти прпизвпдое тпплптне енергије утврђена пбавеза прпизвпдое тпплптне енергије за
крајое купце тпплптне енергије дужан је да прпизведену тпплптну енергију исппрушује
енергетскпм субјекту кпји пбавља делатнпст снабдеваоа крајоих купаца тпплптнпм енергијпм
према пптребама крајоих купаца.
Прпизвпђаш тпплптне енергије из става 1. пвпг шлана и енергетски субјект кпји пбавља
делатнпст снабдеваоа крајоих купаца тпплптнпм енергијпм, укпликп нису исти правни субјект,
закљушују у писанпј фпрми угпвпр п прпдаји тпплптне енергије за пптребе крајоих купаца
тпплптне енергије за перипд пд гпдину дана.
Дистрибуција тпплптне енергије
Члан 356.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст дистрибуције тпплптнe енергијe (у даљем тексту:
дистрибутер тпплптне енергије) врщи дистрибуцију тпплптне енергије ппд услпвима утврђеним
пвим закпнпм и прпписима кпје дпнпси јединица лпкалне сампуправе.
Дистрибутер тпплптне енергије дужан је да врщи дистрибуцију тпплптне енергије свим
купцима тпплптне енергије на ппдрушју на кпјем пбавља пву делатнпст, на принципима јавнпсти
и недискриминације.
Енергетски субјект кпји пбавља енергетску делатнпст дистрибуције тпплптне енергије, дужан
је да впди засебан рашун за делатнпст дистрибуције, укпликп вище пд једнпг енергетскпг
субјекта кпристи тај дистрибутивни систем.
Члан 357.
Дистрибутер тпплптне енергије пдгпвпран је за пдржаваое, рад и развпј дистрибутивнпг
система на ппдрушју на кпјем пбавља пву делатнпст у складу са пптребама купаца кпјима
исппрушује тпплптну енергију.
Дистрибутер тпплптне енергије дужан је да свпјим планпм развпја утврђује нашин и
динамику изградое нпвпг и рекпнструкцију ппстпјећег дистрибутивнпг система и других
дистрибутивних капацитета за перипд пд пет гпдина.
Дистрибутер тпплптне енергије пдгпвпран је за пствариваое плана развпја из става 2. пвпг
шлана п шему ппднпси гпдищои извещтај јединици лпкалне сампуправе.
Члан 358.
Дистрибутер тпплптне енергије дпнпси правила п раду дистрибутивнпг система уз сагласнпст
јединице лпкалне сампуправе.
Правилима п раду дистрибутивнпг система утврђују се нарпшитп: технишки и други услпви за
прикљушеое купца и прпизвпђаша тпплптне енергије на дистрибутивни систем, места
разгранишеоа прпизвпђаша тпплптне енергије, дистрибутивнпг система и крајоих купаца,
технишки и други услпви за безбедан ппгпн дистрибутивнпг система и пбезбеђиваое ппуздане и
кпнтинуиране исппруке тпплптне енергије купцима, ппступци у кризним ситуацијама и правила
п мереоу пптребнпм мернпм ппремпм.

Правила из става 1. пвпг шлана пбјављују се у гласилима јединица лпкалне сампуправе, кап и
на интернет страници дистрибутера тпплптне енергије.
Снабдеваое тпплптнпм енергијпм
Члан 359.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст снабдеваоа тпплптнпм енергијпм (у даљем тексту:
снабдеваш тпплптнпм енергијпм) врщи снабдеваое тпплптнпм енергијпм крајоих купаца ппд
услпвима утврђеним пвим закпнпм и прпписима кпје дпнпси јединица лпкалне сампуправе.
Снабдеваш тпплптнпм енергијпм пдгпвпран је за пбезбеђиваое дпвпљних кплишина тпплптне
енергије пптребне за снабдеваое крајоих купаца.
Снабдеваш тпплптнпм енергијпм дужан је да: прикупља ппдатке п кплишини исппрушене
тпплптне енергије крајоим купцима, друге пптребне ппдатке за израду пбрашуна исппрушене
тпплптне енергије, дпстави рашун и наплати тпплптну енергију крајоим купцима.
Члан 360.
Снабдеваш тпплптнпм енергијпм и крајои купац дужни су да закљуше писани угпвпр п
снабдеваоу тпплптнпм енергијпм.
Садржај угпвпра из става 1. пвпг шлана прпписује јединица лпкалне сампуправе.
Члан 361.
Јединица лпкалне сампуправе издаје лиценце за пбављаое енергетских делатнпсти:
прпизвпдоа, дистрибуција и снабдеваое тпплптнпм енергијпм, впди регистар издатих лиценци
и евиденцију прпизвпђаша тпплптне енергије снаге пд 0,1 MW дп 1 MW, свпјим прпписпм
утврђује услпве исппруке и снабдеваоа тпплптнпм енергијпм купаца на свпм ппдрушју, права и
пбавезе прпизвпђаша, дистрибутера, снабдеваша и крајоих купаца тпплптне енергије, дпнпси
прппис кпјим се уређује нашин расппделе трпщкпва са заједнишкпг мернпг места у тпплптнпј
предајнпј станици и услпви и нашин пдржаваоа дела система пд заврщетка дистрибутивнпг
система дп крајоег купца укљушујући и оегпву грејну ппрему, права и пбавезе крајоих купаца
тпплптне енергије, ппсебнп у слушају престанка угпвпра, кап и услпве за ппднпщеое и
рещаваое захтева крајоег купца за пбуставу исппруке тпплптне енергије, даје сагласнпст на
цене тпплптне енергије и прпписује друге услпве за пбезбеђеое ппузданпг и сигурнпг
снабдеваоа купаца тпплптнпм енергијпм, у складу са закпнпм.
Јединица лпкалне сампуправе мпже пснпвати један енергетски субјект за пбављаое
делатнпсти прпизвпдое тпплптне енергије, дистрибуције и снабдеваоа купаца тпплптнпм
енергијпм, при шему се актпм п псниваоу утврђују услпви и нашин пбављаоа за сваку пд пвих
делатнпсти.
Цене тпплптне енергије и услуга
Члан 362.
Влада дпнпси метпдплпгију за пдређиваое цене снабдеваоа крајоег купца тпплптнпм
енергијпм.
Метпдплпгијпм из става 1. пвпг шлана нарпшитп се уређују:
1) елементи за пбрашун и нашин утврђиваоа максималне висине прихпда за пбављаое
делатнпсти прпизвпдое, дистрибуције и снабдеваоа тпплптнпм енергијпм;
2) елементе за пбрашун и нашин пбрашуна цене приступа систему за дистрибуцију тпплптне
енергије;
3) категприје купаца тпплптне енергије у зависнпсти пд намене кприщћеоа прпстпра;
4) прпцедура за ппднпщеое захтева за прпмену цена тпплптне енергије и
5) друга питаоа у складу са закпнпм.
Члан 363.
Енергетски субјект кпји пбавља енергетску делатнпст снабдеваоа тпплптнпм енергијпм
утврђује цену снабдеваоа крајоих купаца.
Цена из става 1. пвпг шлана утврђујe се на пснпву метпдплпгије из шлана 362. пвпг закпна.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст дистрибуције тпплптне енергије дужан је да утврди
цену приступа систему за дистрибуцију тпплптне енергије укпликп вище пд једнпг енергетскпг
субјекта кпристи тај систем.

Сагласнпст на ценe из ст. 1. и 3. пвпг шлана даје јединица лпкалне сампуправе.
Угрпжени купац тпплптне енергије
Члан 364.
Купац тпплптне енергије, кпме се исппрушује тпплптна енергија, мпже стећи статус угрпженпг
купца, ппд услпвима и на нашин прпписан актпм из шлана 10. пвпг закпна или у складу са
ппсебним закпнпм или актпм јединице лпкалне сампуправе.
Ппвлашћени прпизвпђачи тпплптне енергије
Члан 365.
Ппвлащћени прпизвпђаши тпплптне енергије су прпизвпђаши кпји у прпцесу прпизвпдое
тпплптне енергије кпристе пбнпвљиве извпре енергије и при тпме испуоавају услпве у ппгледу
енергетске ефикаснпсти.
Јединица лпкалне сампуправе прпписује ппдстицајне мере и услпве за стицаое статуса
ппвлащћенпг прпизвпђаша тпплптне енергије, критеријуме за стицаое испуоенпсти тих услпва и
утврђује нашин и ппступак стицаоа тпг статуса.
Члан 366.
Јединица лпкалне сампуправе впди регистар ппвлащћених прпизвпђаша тпплптне енергије,
кпји садржи нарпшитп ппдатке п ппстрпјеоима за прпизвпдоу тпплптне енергије, лпкацији на
кпјпј се налазе, инсталисанпј снази тпплане, времену предвиђенпм за експлпатацију, услпвима
изградое и експлпатације за тп ппстрпјеое, врсти примарнпг извпра кпји кпристи и субјектима
кпји пбављају енергетску делатнпст прпизвпдое тпплптне енергије у тим пбјектима.
Јединица лпкалне сампуправе на захтев Министарства, а најмаое једанпут гпдищое
пбавещтава Министарствп п ппдацима садржаним у регистру из става 1. пвпг шлана, на пбрасцу
шију садржину прпписује Министар.
Надлежни прган јединице лпкалне сампуправе, са теритприје аутпнпмне ппкрајине,
дпставља надлежнпм ппкрајинскпм пргану за питаоа енергетике ппдатке из регистра из става 1.
пвпг шлана, дп краја јуна текуће гпдине п стаоу на дан 31. децембар претхпдне гпдине.
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Члан 367.
Надзпр над спрпвпђеоем пдредаба пвпг закпна и прпписа дпнетих на пснпву пвпг закпна
врщи Министарствп.
Енергетски субјекти, аутпнпмна ппкрајина, јединице лпкалне сампуправе и физишка лица из
шлана 70. став 5. пвпг закпна, дужни су да на захтев Министарства, дпставе све ппдатке
неппхпдне за пбављаое ппслпва из делпкруга рада Министарства.
Инспекцијски надзпр врщи Министарствп прекп електрпенергетскпг инспектпра, инспектпра
ппреме ппд притискпм и енергетскпг инспектпра (у даљем тексту: инспектпри) у пквиру
делпкруга утврђенпг закпнпм.
Аутпнпмнпј ппкрајини ппверава се врщеое инспекцијскпг надзпра из става 3. пвпг шлана на
теритприји аутпнпмне ппкрајине.
Надзпр над спрпвпђеоем пдредаба пвпг закпна и прпписа дпнетих на пснпву пвпг закпна,
кпје се пднпсе на маркираое, мпнитпринг и квалитет деривата нафте, врщи министарствп
надлежнп за ппслпве тргпвине прекп тржищних инспектпра у складу са закпнпм кпјим се
уређује тргпвина и закпнпм кпјим се уређује защтита пптрпщаша.
Министарствп из става 5. пвпг шлана у врщеоу надзпра прпверава да ли је енергетски субјект
прибавип лиценцу за пбављаое енергетске делатнпсти из шлана 16. став 1. таш. 19), 20), 22) и 23)
пвпг закпна.
Надзпр над спрпвпђеоем пдредаба пвпг закпна и прпписа дпнетих на пснпву пвпг закпна
врщи и министарствп надлежнп за ппслпве защтите пд ппжара и експлпзија, кап и министарствп
надлежнп за ппслпве защтите живптне средине, у складу са ппсебним закпнпм.

Инспекцијски надзпр
Члан 368.
Инспектпр је сампсталан у свпм раду у границама пвлащћеоа утврђених закпнпм и другим
прпписима и за свпј рад је лишнп пдгпвпран.
Никп не сме кприщћеоем службенпг пплпжаја или на други нашин пнемпгућавати или
пметати инспектпра у пбављаоу инспекцијскпг надзпра и предузимаоу мера и радои на кпје је
пвлащћен.
Члан 369.
Инспектпр има легитимацију кпјпм дпказује идентитет и пвлащћеое прпписанп закпнпм.
Министарствп ближе прпписује пбразац и садржину легитимације.
Врсте надзпра
Члан 370.
Инспекцијски надзпр мпже бити редпван, ванредни и кпнтрплни надзпр.
Редпван инспекцијски надзпр спрпвпди се у складу са гпдищоим прпгрампм рада
инспектпра.
Ванредан инспекцијски надзпр спрпвпди се када на пптребу таквпг надзпра указују
прпмеоене пкплнпсти у пднпсу на гпдищои прпграм рада или ппступаое пп пснпву
иницијатива пргана или правних или физишких лица.
Кпнтрплни инспекцијски надзпр спрпвпди се ради утврђиваоа изврщеоа мера кпје су
налпжене енергетскпм субјекту или другпм правнпм лицу или предузетнику или физишкпм лицу
из шлана 70. став 5. пвпг закпна, над шијим пбјектпм се пбавља надзпр и пдгпвпрнпм лицу у
енергетскпм субјекту или другпм правнпм лицу или предузетнику у пквиру редпвнпг или
ванреднпг инспекцијскпг надзпра.
Ппкретаое ппступка инспекцијскпг надзпра
Члан 371.
Ппступак инспекцијскпг надзпра инспектпр ппкреће пп службенпј дужнпсти, пп налпгу
надлежних пргана и на пснпву захтева пргана или правних или физишких лица.
Инспектпр је дужан да узме у ппступак представке грађана, предузетника, јавних предузећа,
устанпва, агенција, удружеоа и других правних лица, кпје се пднпсе на ппвреду прпписа из
надлежнпсти инспекције, изврщи инспекцијски надзпр и п утврђенпм шиоенишнпм стаоу и
предузетим мерама писменим путем пбавести ппднпсипца представке најкасније у рпку пд 60
дана пд дана пријема представке.
Електрпенергетски инспектпр
Члан 372.
Електрпенергетски инспектпр врщи инспекцијски надзпр над пбјектима за прпизвпдоу,
пренпс и дистрибуцију електришне енергије и у другим пбјектима наппна прекп 1 kV, у складу са
пвлащћеоима утврђеним пвим закпнпм.
Члан 373.
Ппслпве електрпенергетскпг инспектпра мпже да пбавља лице кпје има стешенп виспкп
пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске студије - мастер,
специјалистишке академске студије, специјалистишке струкпвне студије), пднпснп на пснпвним
студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пднпснп друге услпве пдређене закпнпм кпји
уређује права и дужнпсти државних службеника, другим прпписпм и актпм п унутращоем
уређеоу и систематизацији радних места у министарству, кап и пплпжен струшни испит из
пдгпварајуће пбласти.

Права и дужнпсти електрпенергетскпг инспектпра
Члан 374.
У врщеоу инспекцијскпг надзпра електрпенергетски инспектпр има правп и дужнпст да
прпверава:
1) да ли енергетски субјекти кпји пбављају делатнпсти прпизвпдое, пренпса и дистрибуције
електришне енергије пбављају делатнпст у складу са закпнпм;
2) да ли енергетски субјекти кпји пбављају делатнпсти прпизвпдое, пренпса и дистрибуције
електришне енергије имају лиценцу за пбављаое тих делатнпсти;
3) да ли лица кпја рукују електрпенергетским пбјектима, уређајима и инсталацијама и лица
кпја раде на пдржаваоу електрпенергетских пбјеката испуоавају прпписане услпве за врщеое
тих ппслпва;
4) да ли је прибављенп пдпбреое надлежнпг пргана у складу са прпписпм кпјим се уређује
изградоа пбјекта;
5) да ли је израђена технишка дпкументација за ппстављаое уређаја и инсталација;
6) испуоенпст услпва за прикљушеое на пренпсни, пднпснп дистрибутивни систем на захтев
купца, пднпснп прпизвпђаша;
7) да ли се у тпку кприщћеоа електрпенергетски пбјекти, уређаји и инсталације редпвнп
пдржавају и да ли се врщи кпнтрпла уређаја и инсталација у складу са технишким и другим
прпписима;
8) да ли енергетски субјект спрпвпди мере защтите електрпенергетских пбјеката, уређаја и
инсталација у складу са пвим закпнпм;
9) квалитет наппна, кап и брпј и трајаое прекида исппруке електришне енергије.
Квалитет наппна из ташке 9) пвпга шлана електрпенергетски инспектпр прпверава на пснпву
ппдатака кпјима распплаже енергетски субјект, а у слушају да се не мпже са сигурнпщћу
утврдити ташнпст ппдатака, квалитет се прпверава на пснпву налаза независнпг тела, кпје
Министарствп пдређује у складу са ппсебним закпнпм.
Електрпенергетски инспектпр врщи и друге ппслпве утврђене закпнпм или прпписпм
дпнетим на пснпву закпна.
Инспектпр ппреме ппд притискпм
Члан 375.
Инспектпр ппреме ппд притискпм врщи инспекцијски надзпр над енергетским пбјектима за:
трансппрт нафте и деривата нафте, трансппрт и дистрибуцију прирпднпг гаса, прпизвпдоу
деривата нафте, кап и над другим енергетским пбјектима кпји имају ппрему ппд притискпм у
складу са пвлащћеоима утврђеним пвим закпнпм.
Инспектпр ппреме ппд притискпм врщи надзпр и над другим пбјектима кпји имају ппрему
ппд притискпм.
Члан 376.
Ппслпве инспектпра ппреме ппд притискпм мпже да пбавља лице кпје има стешенп виспкп
пбразпваое на студијама другпг степена (диплпмске академске студије - мастер,
специјалистишке академске студије, специјалистишке струкпвне студије), пднпснп на пснпвним
студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, пднпснп друге услпве пдређене закпнпм кпји
уређује права и дужнпсти државних службеника, другим прпписпм и актпм п унутращоем
уређеоу и систематизацији радних места у министарству, кап и пплпжен струшни испит из
пдгпварајуће пбласти.
Права и дужнпсти инспектпра ппреме ппд притискпм
Члан 377.
Инспектпр ппреме ппд притискпм има правп и дужнпст да прпверава:
1) да ли је прибављена енергетска дпзвпла у складу са пвим закпнпм;
2) да ли је прибављенп пдпбреое надлежнпг пргана у складу са прпписима кпјима се уређује
изградоа пбјекта;
3) да ли је израђена технишка дпкументација за уградоу и ппстављаое ппреме ппд
притискпм;

4) да ли се уградоа, пднпснп стављаое у упптребу ппреме ппд притискпм врщи у складу са
закпнпм, технишким и другим прпписима;
5) да ли енергетски субјекти кпји у пбављаоу енергетске делатнпсти кпристе ппрему ппд
притискпм испуоавају прпписане услпве за пбављаое тих делатнпсти;
6) да ли се прегледи и испитиваоа ппреме ппд притискпм тпкпм века упптребе врще у
складу са закпнпм, технишким и другим прпписима;
7) да ли лица кпја рукују ппремпм ппд притискпм и лица кпја раде на пдржаваоу ппреме ппд
притискпм испуоавају услпве за врщеое тих ппслпва прпписаних закпнпм, технишким и другим
прпписима;
Инспектпр ппреме ппд притискпм врщи и друге ппслпве утврђене закпнпм или прпписпм
дпнетим на пснпву закпна.
Енергетски инспектпр
Члан 378.
Енергетски инспектпр врщи инспекцијски надзпр над пбављаоем енергетских делатнпсти у
складу са пвим закпнпм, над пбјектима над кпјима надзпр не врщи електрпенергетски
инспектпр и инспектпр ппреме ппд притискпм, кап и надзпр над спрпвпђеоем прпписа п
фпрмираоу пбавезних и пперативних резерви, квалитетпм енергије и енергената и прпписа у
пбласти тпплптне енергије.
Члан 379.
Ппслпве енергетскпг инспектпра мпже да пбавља лице кпје има стешенп виспкп пбразпваое
на студијама другпг степена (диплпмске академске студије - мастер, специјалистишке академске
студије, специјалистишке струкпвне студије), пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд
најмаое шетири гпдине, пднпснп друге услпве пдређене закпнпм кпји уређује права и дужнпсти
државних службеника, другим прпписпм и актпм п унутращоем уређеоу и систематизацији
радних места у Министарству.
Права и дужнпсти енергетскпг инспектпра
Члан 380.
Енергетски инспектпр има правп и дужнпст да прпверава:
1) да ли је за пбављаое енергетске делатнпсти прибављена лиценца, псим за енергетске
делатнпсти из шлана 16. став 1. таш. 19), 20), 22) и 23) пвпг закпна;
2) да ли пбвезници стављаоа бипгприва на тржищте ппступају у складу са прпписима;
3) да ли енергетски субјекти, пднпснп физишка лица из шлана 70. став 5. пвпг закпна,
прпизвпде енергију из пбнпвљивих извпра енергије, пднпснп виспкпефикаснпм кпмбинпванпм
прпизвпдопм електришне и тпплптне енергије у складу са закпнпм, прпписима и пдлукпм
надлежнпг пргана;
4) да ли енергетски субјекти кпји пбављају делатнпст прпизвпдое, дистрибуције и
снабдеваоа тпплптнпм енергијпм, пве делатнпсти пбављају у складу са прпписима;
5) да ли енергетски субјекти, пднпснп физишка лица из шлана 70. став 5. пвпг закпна, кпји су
пстварили правп на ппдстицајне мере пбављају делатнпст у складу са закпнпм, прпписима и
пдлукпм надлежнпг пргана;
6) да ли се пбавезне резерве шувају у складу са прпписима;
7) да ли се пперативне резерве шувају у складу са прпписима;
8) да ли је прибављена енергетска дпзвпла и друга акта у складу са пвим закпнпм;
9) да ли је прибављенп пдпбреое надлежнпг пргана у складу са прпписима кпјима се уређује
изградоа пбјекта;
10) да ли енергетски субјекти кпји у пбављаоу енергетске делатнпсти испуоавају прпписане
услпве за пбављаое тих делатнпсти;
11) да ли се у тпку кприщћеоа пбјекти редпвнп пдржавају и да ли се врщи оихпва редпвна
кпнтрпла у складу са технишким и другим прпписима;
12) квалитет исппрушенпг прирпднпг гаса на пснпву извещтаја тела кпје Министарствп
пдређује у складу са закпнпм кпјим се уређују јавне набавке.

Пбавештеое п надзпру
Члан 381.
Инспектпр је дужан да п спрпвпђеоу инспекцијскпг надзпра пбавести пдгпвпрнп лице у
енергетскпм субјекту или другпм правнпм лицу или предузетнику, над шијим пбјектпм се
пбавља надзпр (у даљем тексту: пдгпвпрнп лице), најкасније три дана пре ппшетка надзпра.
Инспекцијски надзпр мпже се спрпвести и без пбавещтеоа из става 1. пвпг шлана, када
ппстпје разлпзи за непдлпжнп ппступаое, пднпснп акп је таквп ппступаое у циљу защтите
безбеднпсти или здравља људи и импвине.
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Члан 382.
Одгпвпрнп лице, дужнп је да инспектпру пмпгући несметанп спрпвпђеое инспекцијскпг
надзпра, пбезбеди приступ пбјекту, адекватан радни прпстпр за рад инспектпра, пдреди једнп
или вище службених лица кпја ће ушествпвати у инспекцијским радоама на утврђиваоу
шиоеница, пбезбеди акта, евиденције, дпкумента, извещтаје и псталу дпкументацију неппхпдну
за врщеое инспекцијскпг надзпра, а у слушају немпгућнпсти пбезбеђеоа дпкументације да
дпставе писменп пбразлпжеое.
На захтев инспектпра лица из става 1. пвпг шлана дужна су да пруже усменп, пднпснп
писменп изјащоеое п шиоеницама и дпказима кпји су изнесени, пднпснп утврђени у ппступку
инспекцијскпг надзпра.
Записник п спрпведенпм надзпру
Члан 383.
Инспектпр сашиоава записник п спрпведенпм инспекцијскпм надзпру, у кпји се пбавезнп
унпси:
1) налаз шиоенишнпг стаоа, предлпг мера за птклаоаое утврђених незакпнитпсти,
неправилнпсти и недпстатака у раду;
2) пбавеза извещтаваоа инспектпра п предузетим мерама и рпк за дпстављаое извещтаја.
Записник се сашиоава на лицу места у тпку пбављаоа инспекцијскпг надзпра, а пдгпвпрнп
лице кпје присуствује инспекцијскпм надзпру има правп да стави примедбе на записник п
пбављенпм инспекцијскпм надзпру.
Примедбе на записник
Члан 384.
Примедбе на записник, пднпснп изјава пдгпвпрнпг лица да нема примедби, унпсе се у
записник.
Инспектпр је дужан да размптри примедбе на записник п пбављенпм инспекцијскпм надзпру
и да, према пптреби, дппуни инспекцијске радое на кпје се примедбе пднпсе, пднпснп да
измени или пдустане пд предлпжене мере.
О примедбама на записник инспектпр не пдлушује ппсебнп, већ их цени све заједнп и сваку
ппсебнп у пбразлпжеоу рещеоа дпнетпг у предмету инспекцијскпг надзпра.
Решеое
Члан 385.
Акп енергетски субјект или другп правнп лице или предузетник или физишкп лице из шлана
70. став 5. пвпг закпна, пднпснп пдгпвпрнп лице у пстављенпм рпку није птклпнилп записникпм
утврђене незакпнитпсти, неправилнпсти и недпстатке, инспектпр је дужан да дпнесе рещеое
кпјим налаже мере и пдређује рпк за оихпвп птклаоаое.
Рещеоем из става 1. пвпг шлана, у зависнпсти пд предмета надзпра и прирпде утврђених
незакпнитпсти, неправилнпсти и недпстатака у раду, мпже се:
1) налпжити да се утврђене неправилнпсти и недпстаци птклпне у рпку кпји пдреди;
2) пбуставити ппстављаое уређаја, ппстрпјеоа и инсталација или ппреме ппд притискпм акп
у пдређенпм рпку нису птклпоене утврђене неправилнпсти и недпстаци;

3) пбуставити упптреба или кприщћеое енергетских пбјеката, уређаја, ппстрпјеоа,
инсталација или ппреме ппд притискпм укпликп дп истека рпка утврђенпг рещеоем за
птклаоаое упшених неправилнпсти и недпстатака нису птклпоене утврђене неправилнпсти и
недпстаци и није ппднет захтев за прпдужеое рпка за птклаоаое упшених неправилнпсти и
недпстатака;
4) забранити упптреба енергетскпг пбјекта, пднпснп кприщћеое уређаја, ппстрпјеоа или
инсталација или ппреме ппд притискпм акп:
(1) рад енергетскпг пбјекта, уређаја, ппстрпјеоа или инсталације или ппреме ппд притискпм
дпвпди у ппаснпст живпт или здравље људи и импвину;
(2) ни пп истеку рпка утврђенпг рещеоем п пбустави упптребе, пднпснп кприщћеоа пбјекта
нису птклпоене утврђене неправилнпсти и недпстаци;
(3) се енергетскпм субјекту пдузме лиценца или сагласнпст за складищтеое и снабдеваое за
сппствене пптребе збпг неиспуоаваоа прпписаних услпва или не ппседује лиценцу за
пбављаое енергетске делатнпсти, псим у слушају из шлана 26. пвпг закпна.
Енергетски субјект или другп правнп лице или предузетник или физишкп лице из шлана 70.
став 5. пвпг закпна, пднпснп пдгпвпрнп лице, кпме је рещеоем инспектпра налпженп
птклаоаое недпстатака и неправилнпсти дужан је да недпстатке и неправилнпсти птклпни у
задатпм рпку и да у писанпј фпрми пбавести инспектпра п птклаоаоу недпстатака и
неправилнпсти у рпку кпји је пдређен рещеоем.
Члан 386.
У слушају из шлана 385. став 2. ташка 4) пвпг закпна инспектпр је дужан да пбавести надлежни
прган кпји је енергетскпм субјекту, пднпснп физишкпм лицу из шлана 70. став 5. пвпг закпна,
утврдип правп на ппдстицајне мере за прпизвпдоу бипгприва, енергије из пбнпвљивих извпра,
пднпснп из виспкпефикасне кпмбинпване прпизвпдое електришне и тпплптне енергије, кап и
друга права.
Члан 387.
На рещеое инспектпра мпже се изјавити жалба Министарству у рпку пд 15 дана пд дана
пријема рещеоа.
Жалба на рещеое из става 1. пвпг шлана не пдлаже изврщеое рещеоа.
Члан 388.
Инспектпр не мпже да ушествује у изради и врщеоу технишке кпнтрпле технишке
дпкументације за пбјекте над кпјима врщи инспекцијски надзпр, извпђеоу радпва на пбјектима
над кпјима врщи инспекцијски надзпр и да врщи струшни надзпр над извпђеоем радпва на
пбјектима над кпјима врщи инспекцијски надзпр.
Инспектпр не мпже да буде шлан Кпмисије за технишки преглед пбјеката над кпјима врщи
инспекцијски надзпр.
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Члан 389.
Нпвшанпм казнпм пд 1.500.000 дп 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ
енергетски субјект, пднпснп другп правнп лице акп:
1) не изврщава дужнпсти у смислу пвпг закпна (шлан 94. став 3. таш. 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9) и 10),
шлан 109. став 1. таш. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 16), 17), 18), 19), 21), 23), 24), 25), 26), 27),
28), 34), 35), 36), 39) и 45), шлан 136. став 1. таш. 1), 2), 3), 4), 6), 8), 9), 10), 11), 14), 15), 16), 18),
19), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) и 39), шлан 153. став 1. таш. 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14), шлан 182. став 1. таш. 1), 2) и 3), шлан 192. став 6, шлан 195. став 1.
таш. 1), 4), 15) и 16), шлан 248. став 1. таш. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 17),
18) и 19), шлан 261. став 1. таш. 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 17), 18), 19), 20) и 21),
шлан 276. став 1. таш. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15) и 16), шлан 301. став 1. таш. 1),
4) и 12), шл. 354, 357, 358. и 359. пвпг закпна);
2) не исппрушује тпплптну енергију у складу са шланпм 355. став 1. пвпг закпна;
3) не врщи дистрибуцију тпплптне енергије у складу са шланпм 356. став 2. пвпг закпна;

4) на захтев Министарства не дпстави ппдатке за израду Прпграма и Енергетскпг биланса (шл.
5. и 13. пвпг закпна);
5) не впди засебне рашуне за сваку енергетску делатнпст у складу са пвим закпнпм, не изради
гпдищои биланс стаоа и биланс успеха и не пбезбеди ревизију (шлан 18. пвпг закпна);
6) птппшне да пбавља енергетску делатнпст без прибављене лиценце у смислу пвпг закпна
(шлан 17. пвпг закпна) и не ппднесе захтев за издаваое, пднпснп измену лиценце (шлан 23. пвпг
закпна);
7) не дпзвпли кприщћеое енергетскпг пбјекта са свпм неппхпднпм дпкументацијпм у смислу
пвпг закпна (шлан 26. став 4. пвпг закпна);
8) пбавља складищтеоe нафте, деривата нафте и бипгприва за сппствене пптребе укупнпг
капацитета прекп пет тпна и снабдеваое сппствених превпзних средстава на сппственим
станицама за снабдеваое без прибављене сагласнпсти у смислу пвпг закпна (шлан 28. пвпг
закпна);
9) ппвлащћени прпизвпђаш не изврщава пбавезе у смислу пвпг закпна (шлан 76. став 6. пвпг
закпна);
10) гарантпвани снабдеваш не изврщава пбавезе из шлана 78. пвпг закпна;
11) акп не пбавести Министарствп п насталим прпменама у смислу пвпг закпна (шлан 81. став
1. пвпг закпна);
12) не прпрашунава и не пбјави јавнп уделе свих врста извпра енергије у прпдатпј
електришнпј енергији крајоим купцима у Републици Србији у смислу пвпг закпна (шлан 87. ст. 1.
и 3. пвпг закпна);
13) ппступи супрптнп шлану 118. став 2. и шлана 141. став 2. пвпг закпна;
14) акп пператпр система не изврщи пбавезу из шлана 192. став 8. пвпг закпна;
15) не дпстави Министарству ппдатке у складу са шл. 335. и 336. пвпг закпна;
16) стави на тржищте деривате нафте, бипгприва или базна уља супрптнп шлану 337. пвпг
закпна;
17) не пбезбеди тајнпст кпмерцијалних, ппслпвних и других ппдатака дп кпјих је дпщап у
пбављаоу ппслпва из свпје надлежнпсти у смислу пвпг закпна (шлан 334. пвпг закпна);
18) не пмпгући приступ систему у смислу пвпг закпна (шлан 330. пвпг закпна);
19) не пбезбеди квалитет исппруке и снабдеваоа у смислу пвпг закпна (шл. 215. и 320. пвпг
закпна);
20) не спрпвпди защтиту енергетских пбјеката у смислу пвпг закпна (шл. 218, 323. и 344. пвпг
закпна);
21) не пмпгући инспекцијски надзпр у смислу пвпг закпна (шлан 382. пвпг закпна);
22) не изврщи рещеое инспектпра и не пбавести инспектпра п птклаоаоу недпстатака и
неправилнпсти у рпку кпји је пдређен рещеоем у смислу пвпг закпна (шлана 385. пвпг закпна);
23) не плати накнаду у складу са пдредбама шлана 341. пвпг закпна;
24) не пбезбеди пперативне резерве у складу са пдредбама шлана 345. пвпг закпна.
Нпвшанпм казнпм пд 100.000 дп 200.000 динара казниће се за привредни преступ и
пдгпвпрнп лице у енергетскпм субјекту, пднпснп другпм правнпм лицу.
Уз казну за привредни преступ из става 1. ташка 16) пвпг шлана енергетскпм субјекту, пднпснп
другпм правнпм лицу мпже се изрећи се и мера привремене забране пбављаоа делатнпсти у
трајаоу пд щест месеци.
Прекршаји
Члан 390.
Нпвшанпм казнпм пд 500.000 дп 2.000.000 динара казниће се за прекрщај енергетски субјект,
пднпснп другп правнп лице акп:
1) не изврщава дужнпсти у смислу пвпг закпна (шлан 94. став 3. таш. 4), 5), 11), 12) и 13), шлан
109. став 1. таш. 14), 22), 29), 43), 44) и 46), шлан 136. став 1. таш. 5), 12), 13), 36), 38) и 40), шлан
153. став 1. ташка 15), шлан 192. став 2, шлан 195. став 1. таш. 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 14), шлан
248. став 1. таш. 15), 20) и 24), шлан 261. став 1. таш. 3), 15), 16) и 24), шлан 276. став 1. ташка 17),
шлан 301. став 1. таш. 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) и 13) и шлан 302. ст. 3. и 7. пвпг закпна);
2) не пбавести, не дпстави и не ппступи пп захтеву Агенције у смислу пвпг закпна (шлан 23.
став 3, шлан 57. став 2, шлан 94. став 3 ташка 12), шлан 109. став 1. таш. 33), 40), 41) и 42), шлан 113.
став 4, шлан 115. став 2, шлан 132. ст. 7. и 10, шлан 136. став 1. таш. 20), 32), 33) и 34), шлан 144.
став 5, шлан 154. став 5, шлан 184. став 1, шлан 195. став 1. таш. 12) и 13), шлан 238, шлан 242. став
1, шлан 244. став 1, шлан 245. став 3, шлан 248. став 1. таш. 17), 23) и 24), шлан 250. став 1, шлан 253.

став 2, шлан 257. ст. 8. и 9, шлан 261. став 1. таш. 10), 13) и 23), шлан 263. став 2, шлан 268. ст. 4. и 5,
шлан 276. став 1. ташка 14), шлан 277. став 1, шлан 280. став 2. и шлан 301. став 1. таш. 10) и 11) пвпг
закпна);
3) не впди регистар гаранција ппрекла у електрпнскпм пблику и не пбјављује ппдатке из
регистра на свпјпј интернет страници у смислу пвпг закпна (шлан 86. став 1. пвпг закпна);
4) не дпнесе Прпграм усклађенпсти за пбезбеђиваое недискриминатпрнпг ппнащаоа у
смислу пвпг закпна (шл. 132. и 280. пвпг закпна);
5) не пдлуши пп захтеву купца за прикљушеое пбјекта у смислу пвпг закпна (шлан 120. став 4,
шлан 142. став 2. и шлан 266. став 2. пвпг закпна);
6) власник неппкретнпсти не пмпгући приступ енергетским пбјектима у смислу пвпг закпна
(шлан 216. став 2, шлан 321. став 2. и шлан 342. став 2. пвпг закпна);
7) не ппнуди ппмпћне услуге у смислу шлана 94. став 3. ташка 4) пвпг закпна;
8) не уклаоа дрвеће и другп у смислу пвпг закпна (шл. 218, 323. и 344. пвпг закпна);
9) не закљуши угпвпре у смислу пвпг закпна (шлан 160. став 1, шлан 171. ст. 2. и 4, шл. 284, 293,
331. и 360. пвпг закпна);
10) не прикљуши пбјекат купца на пренпсни, трансппртни, пднпснп дистрибутивни систем у
смислу пвпг закпна (шл. 123, 145. и 269. пвпг закпна);
11) не предузима мере у циљу защтите електрпенергетских пбјеката у смислу пвпг закпна (шл.
218, 323. и 344. пвпг закпна);
12) не врщи редпвне и ванредне кпнтрпле мернпг места у смислу пвпг закпна (шлан 199. пвпг
закпна);
13) електришну енергију и прирпдни гас не кпристи у смислу пвпг закпна (шл. 210. и 307. пвпг
закпна);
14) снабдеваш не регулище финансијске пбавезе у смислу пвпг закпна (шлан 197. став 1. и
шлан 305. став 2. пвпг закпна);
15) не пмпгући пвлащћеним лицима приступ мерним уређајима, инсталацијама и месту
прикљушка у смислу пвпг закпна (шлан 204. став 1. ташка 2) и шлан 308. ст. 1 и 2. пвпг закпна);
16) не ппщтују пбавезујуће пдлуке Агенције и не испуоавају пбавезе у смислу пвпг закпна
(шлан 57. став 5. пвпг закпна).
Нпвшанпм казнпм пд 50.000 дп 100.000 динара казниће се за прекрщај из става 1. пвпг шлана
пдгпвпрнп лице у енергетскпм субјекту, пднпснп у другпм правнпм лицу.
Члан 391.
Нпвшанпм казнпм пд 10.000 дп 500.000 динара казниће се за прекрщај предузетник акп:
1) на захтев Министарства не дпстави ппдатке за израду Прпграма и Енергетскпг биланса
(шлан 13. ст. 3. и 4. пвпг закпна);
2) не дпзвпли кприщћеое енергетскпг пбјекта са свпм неппхпднпм дпкументацијпм у смислу
пвпг закпна (шлан 26. став 4. пвпг закпна);
3) ппвлащћени прпизвпђаш не изврщава пбавезе у смислу пвпг закпна (шлан 76. став 6. пвпг
закпна);
4) акп не пбавести Министарствп п насталим прпменама у смислу пвпг закпна (шлан 81. став
1. пвпг закпна);
5) не дпстави ппдатке у складу са шланпм 169. став 3. и шланпм 292. став 2. пвпг закпна;
6) не изврщи пбавезу из шлана 192. став 8. пвпг закпна;
7) не пдржава унутращое електришне инсталације у смислу пвпг закпна (шлан 209. пвпг
закпна);
8) купац не регулище финансијске пбавезе из шлана 197. став 1. и шлана 305. став 2. пвпг
закпна;
9) електришну енергију и прирпдни гас не кпристи у смислу пвпг закпна (шл. 210. и 307. пвпг
закпна);
10) власник неппкретнпсти не пмпгући приступ енергетским пбјектима у смислу пвпг закпна
(шлан 216. став 2, шлан 321. став 2. и шлан 342. став 2. пвпг закпна);
11) не пмпгући пвлащћеним лицима приступ мерним уређајима, инсталацијама и месту
прикљушка у смислу пвпг закпна (шлан 204. став 1. ташка 2) и шлан 308. ст. 1. и 2. пвпг закпна);
12) не предузима мере у циљу защтите енергетских пбјеката у смислу пвпг закпна (шлан 218.
ст. 1. и 7, шл. 323. и 344. пвпг закпна);
13) не пмпгући инспекцијски надзпр у смислу пвпг закпна (шлан 382. пвпг закпна);
14) не изврщи рещеое инспектпра и не пбавести инспектпра п птклаоаоу недпстатака и
неправилнпсти у рпку кпји је пдређен рещеоем у смислу пвпг закпна (шлана 385. пвпг закпна).

Нпвшанпм казнпм пд 5.000 дп 50.000 динара казниће се физишкп лице за прекрщај акп:
1) на захтев Министарства не дпстави ппдатке за израду Прпграма и Енергетскпг биланса
(шлан 13. ст. 3. и 4. пвпг закпна);
2) не дпзвпли кприщћеое енергетскпг пбјекта са свпм неппхпднпм дпкументацијпм у смислу
пвпг закпна (шлан 26. став 4. пвпг закпна);
3) ппвлащћени прпизвпђаш не изврщава пбавезе у смислу пвпг закпна (шлан 76. став 6. пвпг
закпна);
4) акп не пбавести Министарствп п насталим прпменама у смислу пвпг закпна (шлан 81. став
1. пвпг закпна);
5) не изврщи пбавезу из шлана 192. став 8. пвпг закпна;
6) не пдржава унутращое електришне инсталације у смислу пвпг закпна (шлан 209. пвпг
закпна);
7) купац не регулище финансијске пбавезе у смислу пвпг закпна (шлан 197. став 1. и шлан 305.
став 2. пвпг закпна);
8) електришну енергију и прирпдни гас не кпристи у смислу пвпг закпна (шл. 210. и 307. пвпг
закпна);
9) не предузима мере у циљу защтите енергетских пбјеката у смислу пвпг закпна (шл. 218,
323. и 344. пвпг закпна);
10) власник неппкретнпсти не пмпгући приступ енергетским пбјектима у смислу пвпг закпна
(шлан 216. став 2, шлан 321. став 2. и шлан 342. став 2. пвпг закпна);
11) не пмпгући пвлащћеним лицима приступ мерним уређајима, инсталацијама и месту
прикљушка у смислу пвпг закпна (шлан 204. став 1. ташка 2) и шлан 308. ст. 1. и 2. пвпг закпна);
12) електришну енергију и прирпдни гас не кпристи у смислу пвпг закпна (шл. 210. и 307. пвпг
закпна);
13) не пбавести, не дпстави и не ппступи пп захтеву Агенције у смислу пвпг закпна (шлан 132.
став 7. и шлан 280. став 2. пвпг закпна);
14) не пмпгући инспекцијски надзпр у смислу пвпг закпна (шлан 382. пвпг закпна);
15) не изврщи рещеое инспектпра и не пбавести инспектпра п птклаоаоу недпстатака и
неправилнпсти у рпку кпји је пдређен рещеоем у смислу пвпг закпна (шлан 385. пвпг закпна).
Нпвшанпм казнпм пд 10.000 дп 50.000 динара казниће се за прекрщај и пдгпвпрнп лице из шл.
132. и 280. пвпг закпна.
XIV . П Р ЕЛ А З Н Е И З АВ Р Ш Н Е ПД Р ЕД Б Е
Члан 392.
Ппступци кпји су заппшети дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна наставиће се пп прпписима
пп кпјима су заппшети.
Члан 393.
Прпписи за изврщаваое пвпг закпна биће дпнети у рпку пд једне гпдине пд дана ступаоа на
снагу пвпг закпна, псим прпписа из шл. 27. и 34. пвпг закпна кпји ће бити дпнети у рпку пд щест
месеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна и прпписа из шлана 219. пвпг закпна кпји ће бити
дпнети у рпку пд пет гпдина пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Дп дпнпщеоа прпписа из става 1. пвпг шлана, примеоиваће се прпписи кпји су дпнети на
пснпву Закпна п енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и
124/12), акп нису у супрптнпсти са пдредбама пвпг закпна.
Члан 394.
Агенција ће дпнети акт из шлана 51. став 2. ташка 2) пвпг закпна у рпку пд шетири месеца пд
дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Агенција ће ускладити правила из шлана 51. став 1. ташка 1) пвпг закпна у рпку пд щест месеци
пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Агенција ће дпнети Метпдплпгију из шлана 50. став 1. ташка 3) пвпг закпна у рпку пд щест
месеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Члан 395.
Агенција ће дпнети правила из шлана 51. став 1. ташка 2) пвпг закпна у рпку пд щест месеци пд
дана ступаоа на снагу пвпг закпна, пдредити захтеване вреднпсти ппказатеља и нашин
пцеоиваоа дпстигнутпг квалитета најкасније дп 1. јануара 2017. гпдине за електришну енергију,

пднпснп дп 1. јануара 2020. гпдине за прирпдни гас и пдредити нашин утврђиваоа накнаде
купцу из шлана 52. ташка 2) пвпг закпна најкасније дп 1. јануара 2018. гпдине за електришну
енергију, пднпснп дп 1. јануара 2021. гпдине за прирпдни гас.
Члан 396.
Усппстављаое, пднпснп стицаое права свпјине пператпра пренпснпг и дистрибутивнпг
система електришне енергије на мрежама из шлана 409. ст. 1. и 3. пвпг закпна, пператпра
трансппртнпг и дистрибутивнпг система прирпднпг гаса из шлана 417. ст. 1. и 2. пвпг закпна и
енергетскпг субјекта кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдима, пднпснп
енергетскпг субјекта кпји пбавља делатнпст трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдима на
пбјектима из шлана 424. ст. 1. и 2. пвпг закпна, не сматра се прпметпм дпбара.
Електрична енергија
Члан 397.
Енергетски субјект кпји на дан ступаоа на снагу пвпг закпна има лиценцу за пбављаое
делатнпсти јавнпг снабдеваоа електришнпм енергијпм наставља да снабдева дпмаћинства и
мале купце пп регулисаним ценама, кап и да закљушује угпвпре п пткупу електришне енергије и
испуоава пбавезе према ппвлащћеним прпизвпђашима и привременим ппвлащћеним
прпизвпђашима електришне енергије, са правима и пбавезама гарантпванпг снабдеваша, све дп
именпваоа гарантпванпг снабдеваша у складу са шланпм 190. пвпг закпна.
Агенција је дужна да дп 1. маја 2017. гпдине пбјави први извещтај п пптреби даљег
регулисаоа цена из шлана 88. став 3. ташка 1). пвпг закпна.
Министарствп је дужнп да спрпведе ппступак јавнпг тендера у складу са шланпм 191. пвпг
закпна, најкасније у рпку пд щест месеци пд сазнаоа да је престала пптреба за регулацијпм
цена из шлана 88. став 3. ташка 1) пвпг закпна.
Агенција ће ставити ван снаге пдлуке п регулисаоу цена гарантпванпг снабдеваоа најкасније
месец дана пп избпру снабдеваша кпји је изабран пп тендерскпј прпцедури за пбављаое
гарантпванпг снабдеваша.
Лиценца кпја је издата за пбављаое делатнпсти јавнпг снабдеваоа, престаје да важи данпм
ппшетка рада гарантпванпг снабдеваша, именпванпг у складу са шланпм 190. пвпг закпна.
Гарантпвани снабдеваш преузима сва права и пбавезе јавнпг снабдеваша према ппвлащћеним
прпизвпђашима и привременим ппвлащћеним прпизвпђашима електришне енергије и дужан је
да најкасније у рпку пд 30 дана пд дана ппшетка рада преузме угпвпре п пткупу електришне
енергије са ппвлащћеним прпизвпђашима и привременим ппвлащћеним прпизвпђашима
електришне енергије кпји су закљушени дп дана ппшетка рада гарантпванпг снабдеваша, ппд
услпвима и на нашин утврђен у ставу 3. пвпг шлана.
Члан 398.
Агенција ће дп 1. маја 2017. гпдине пбјавити први извещтај п пптреби за резервним
снабдевашем из шлана 194. пвпг закпна.
Члан 399.
Цене закупа резерве снаге из шлана 88. став 3. ташка 2) пвпг закпна, на дан ступаоа на снагу
пвпг закпна, су регулисане.
Агенција је дужна да дп 1. маја 2017. гпдине пбјави први извещтај п пптреби даљег
регулисаоа цена из шлана 88. став 3. ташка 2) пвпг закпна.
Члан 400.
Оператпр дистрибутивнпг система је дужан да дп 1. маја 2016. гпдине, усппстави ажурну базу
ппдатака п свим купцима из категприје дпмаћинствп и малим купцима и оихпвим мерним
местима.
Гарантпвани снабдеваш електришнпм енергијпм је дужан да, на пснпву базе из става 1. пвпг
шлана, најкасније дп 1. јануара 2017. гпдине, усппстави ажурну базу ппдатака п свим купцима из
категприје дпмаћинствп и малим купцима кпје снабдева и закљуши угпвпр п снабдеваоу
електришнпм енергијпм, у писанпј фпрми.

Члан 401.
Енергетски субјекти кпји на дан ступаоа на снагу пвпг закпна пбављају енергетску делатнпст,
настављају да раде и дужни су да свпј рад и ппслпваое ускладе са пдредбама пвпг закпна.
Лиценце за пбављаое енергетских делатнпсти кпје су издате дп дана ступаоа на снагу пвпг
закпна важиће дп истека рпка на кпји су издате, псим лиценци за пбављаое делатнпсти
снабдеваоа електришнпм енергијпм.
Енергетски субјект кпји на дан ступаоа на снагу пвпг закпна има лиценцу за пбављаое
енергетске делатнпсти снабдеваоа електришнпм енергијпм, дужан је да прибави лиценцу за
снабдеваое или лиценцу за снабдеваое на великп електришнпм енергијпм, у рпку пд щест
месеци пд дана дпнпщеоа акта из шлана 27. пвпг закпна.
Лиценца за пбављаое енергетске делатнпсти снабдеваоа електришнпм енергијпм, издата
енергетскпм субјекту дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна престаје да важи, пп прибављаоу
једне пд лиценци из става 3. пвпг шлана.
У слушају да енергетски субјект не прибави ни једну лиценцу из става 3. пвпг шлана, ппстпјећа
лиценца за снабдеваое електришнпм енергијпм престаје да важи истекпм рпка пд щест месеци
пд дана дпнпщеоа акта из шлана 27. пвпг закпна.
Члан 402.
Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна, правп на гарантпванп снабдеваое, кап јавну услугу,
имају дпмаћинства и мали купци електришне енергије.
Снабдеваш, кпји је снабдевап крајоег купца дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна, наставља
да га снабдева.
Купцима, кпји су дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна имали статус малпг купца, а у 2014.
гпдини имали пптрпщоу електришне енергије већу пд 30.000 kWh правп на гарантпванп
снабдеваое престаје 1. јула 2015. гпдине.
Члан 403.
Правнп лице или предузетник кпји пбавља енергетску делатнпст дистрибуције електришне
енергије и управљаоа затвпреним дистрибутивним системпм, дужан је да у рпку пд три гпдине
пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна прибави лиценцу за пбављаое енергетске делатнпсти из
шлана 16. став 1. ташка 5) пвпг закпна.
Члан 404.
Оператпр дистрибутивнпг система електришне енергије ће дпнети и дпставити Агенцији ради
даваоа сагласнпсти план преузимаоа из шлана 136. став 1. ташка 11) пвпг закпна у рпку пд три
месеца пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Оператпр дистрибутивнпг система ће, у рпку пд три месеца пд дана прибављаоа сагласнпсти
Агенције из става 1. пвпг шлана, преузети све мерне уређаје, мернп развпдне прмане,
прикљушне впдпве, инсталације и ппрему у мернп развпднпм прману кпји су усклађени са
захтевима из технишких прпписа и правила п раду дистрибутивнпг система.
Оператпр дистрибутивнпг система ће, први извещтај из шлана 136. став 1. ташка 11) пвпг
закпна, дпставити Министарству и Агенцији у рпку пд девет месеци пд дана ступаоа на снагу
пвпг закпна.
Оператпр дистрибутивнпг система ће преузети све мерне уређаје, мернп развпдне прмане,
прикљушне впдпве, инсталације и ппрему у мернп развпднпм прману најкасније дп 31.
децембра 2020. гпдине, према динамици 10% у првпј и другпј гпдини примене закпна, а у
псталим гпдинама примене закпна 20%.
Оператпр дистрибутивнпг система ће услпве преузимаоа мерних уређаја, мернп развпдних
прмана, прикљушних впдпва, инсталација и ппреме у мернп развпднпм прману са купцем,
пднпснп прпизвпђашем уредити угпвпрпм.
Члан 405.
Оператпри система усагласиће правила из шл. 109. и 136. са пдредбама пвпг закпна и
дпставити Агенцији ради даваоа сагласнпсти, најкасније у рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа
на снагу пвпг закпна.
Оператпр пренпснпг система дужан је да дпнесе прпцедуру из шлана 117. пвпг закпна и
дпстави Агенцији ради даваоа сагласнпсти, најкасније у рпку пд щест месеци пд дана ступаоа
на снагу пвпг закпна.

Оператпр пренпснпг система и пператпр дистрибутивнпг система електришне енергије
дпнеће планпве из шлана 109. став 1. таш. 18) и 19) и шлана 136. став 1. таш. 9) и 10) пвпг закпна и
дпставити Агенцији, ради даваоа сагласнпсти, најкасније у рпку пд щест месеци пд дана
ступаоа на снагу пвпг закпна.
Оператпр дистрибутивнпг система електришне енергије ће дпнети прпграм и пдредити
пдгпвпрнп лице из шлана 132. пвпг закпна у рпку пд шетири месеца пд дана ступаоа на снагу
пвпг закпна.
Оператпр дистрибутивнпг система електришне енергије и снабдеваш електришнпм енергијпм
ће у рпку пд два месеца пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна, дпнети прпцедуру и усппставити
прганизаципну јединицу, телп или пдредити пвлащћенп лице за ппступаое пп пригпвприма и
притужбама крајоих купаца из шлана 136. став 1. ташка 39) и шлана 195. став 1. ташка 4) пвпг
закпна.
Члан 406.
Оператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система електришне енергије ће у рпку пд две
гпдине пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна дпнети план имплементације напредних мрежа из
шл. 115. и 138. пвпг закпна.
Члан 407.
Енергетски субјект кпји на дан ступаоа на снагу пвпг закпна има лиценцу за пбављаое
делатнпсти пренпса електришне енергије и управљаоа пренпсним системпм наставља да
пбавља ту делатнпст дп пкпншаоа ппступка сертификације из шлана 100. пвпг закпна, кпји ће се
изврщити у рпку пд две гпдине пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Члан 408.
Енергетске делатнпсти из шлана 16. став 3. пвпг закпна пбављаће се кап делатнпсти пд ппщтег
интереса дп усклађиваоа закпна кпјима се уређује пплпжај јавних предузећа и пбављаое
делатнпсти пд ппщтег интереса, у складу са пбавезама Републике Србије преузетим пптврђеним
међунарпдним сппразумима.
Члан 409.
Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна усппставља се свпјина:
1) Јавнпг предузећа "Електрпмрежа Србије" на пренпснпј електрпенергетскпј мрежи из шлана
97. став 2. пвпг закпна, кпја је на дан ступаоа на снагу пвпг закпна у свпјини Републике Србије, а
кпју кпристи тп јавнп предузеће;
2) зависних привредних друщтава Јавнпг предузећа "Електрппривреда Србије", пператпра
дистрибутивнпг система: ПД "Електрпдистрибуција - Бепград", ПД "Електрпвпјвпдина" Нпви
Сад, ПД "Центар" Крагујевац, ПД "Југпистпк" Нищ и ПД "Електрпсрбија" Краљевп на
дистрибутивнпј електрпенергетскпј мрежи из шлана 128. став 2. пвпг закпна, кпја је на дан
ступаоа на снагу пвпг закпна у свпјини Републике Србије, а кпју кпристе та зависна привредна
друщтва.
Оператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система електришне енергије и кприсници
система закљушиће, у рпку пд две гпдине пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна, угпвпр п
пренпсу права свпјине на пбјектима пренпсне, пднпснп дистрибутивне електрпенергетске
мреже кпји су у свпјини кприсника система.
Оператпр пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система електришне енергије стише свпјину на
пбјектима електрпенергетске мреже кпје је дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна сппственим
средствима изградип или прибавип правним ппслпм.
Оператпру пренпснпг, пднпснп дистрибутивнпг система и Јавнпм предузећу
"Електрппривреда Србије" кпји функципналнп не кпристи пбјекат електрпенергетске мреже
престаје правп кприщћеоа на тпм пбјекту и ппстаје јавна свпјина Републике Србије.
На пбјекту електрпенергетске мреже на кпме престаје правп кприщћеоа у смислу става 4.
пвпг шлана, данпм ступаоа на снагу пвпг закпна усппставља се свпјина пператпра пренпснпг,
пднпснп дистрибутивнпг система електришне енергије, кпји тај пбјекат фактишки кпристи,
пднпснп кпме припада према пдредбама шлана 97. став 2. и шлана 128. став 2. пвпг закпна.
Мрежпм, у смислу става 1. пвпг шлана не сматра се земљищте (псим земљищта ппд пбјектпм
електрпенергетске мреже и земљищта кпје служи за редпвну упптребу тпг пбјекта), ппслпвне и
друге зграде, путеви и други грађевински пбјекти, станпви и друге неппкретнпсти кпји се налазе

у пквиру или у близини електрпенергетских мрежа, али не шине функципналну целину са
мрежпм и шији је режим уређен ппсебним прпписима.
Члан 410.
Орган надлежан за впђеое јавне евиденције п неппкретнпстима и правима на оима
изврщиће на захтев пператпра из шлана 409. став 1. пвпг закпна упис права свпјине на
неппкретнпстима-пбјектима електрпенергетске мреже из шлана 409. став 1. пвпг закпна.
У слушају када је на пбјекту електрпенергетске мреже из шлана 409. став 1. пвпг закпна
пператпр уписан кап нпсилац права кприщћеоа пператпр система је дужан да захтев за упис
права свпјине ппднесе у рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна. Уз захтев се
ппднпси пптврда псниваша пператпра кпја се издаје на пснпву изјаве пвлащћенпг лица
пператпра дата ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, кпјпм се дпказује да пператпр
система и функципналнп кпристи пбјекат електрпенергетске мреже.
Орган из става 1. пвпг шлана изврщиће брисаое права кприщћеоа пператпра система кпме је
тп правп престалп у смислу шлана 409. ст 4. и 5. пвпг закпна и уписати правп свпјине пператпра
система кпји тај пбјекат функципналнп или фактишки кпристи, на пснпву пптврде.
У слушају када на пбјекту електрпенергетске мреже није уписанп правп кприщћеоа надлежни
прган изврщиће упис права свпјине пператпра кпји функципналнп кпристи тај пбјекат, на пснпву
пптврде из става 2. пвпг шлана.
Пптврду из става 2. пвпг шлана за пператпра пренпснпг система у име Владе даје
министарствп надлежнп за ппслпве енергетике.
У слушају када на пбјекту електрпенергетске мреже из става 1. пвпг шлана Република Србија
није уписана кап власник, већ кап држалац, пплпжај држапца пп сампм закпну стише пператпр
система уз пптврду са правпм да се упище кап власник пбјекта када се за тп стекну закпнски
услпви.
Члан 411.
Оператпр система кпме је шланпм 409. став 1. пвпг закпна пренет у свпјину пбјекат
електрпенергетске мреже кпји није уписан у јавну евиденцију п неппкретнпстима и права на
оима дужан је да надлежнпм пргану ппднесе захтев за упис права свпјине у рпку пд две гпдине
пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Акп је дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна за пбјекат електрпенергетске мреже ппкренут
ппступак легализације пператпр из шлана 409. став 1. пвпг закпна преузима права и пбавезе
ппднпсипца тпг захтева.
Акп за пбјекат електрпенергетске мреже, дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна, није ппднет
захтев за легализацију пператпр из шлана 409. став 1. пвпг закпна пператпр система дужан је да
такав захтев ппднесе у рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Члан 412.
Укоижба впдпва кпји су делпви електрпенергетске мреже из шлана 409. став 1. пвпг закпна
изврщиће се схпднпм применпм пдредаба шлана 410. пвпг закпна и применпм прпписа кпјима
се уређује катастар впдпва.
Прирпдни гас
Члан 413.
Оператпр дистрибутивнпг система је дужан да најкасније дп 1. маја 2016. гпдине усппстави
ажурну базу ппдатака из шлана 261. став 1. ташка 16) пвпг закпна.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст јавнпг снабдеваоа прирпдним гаспм дужан је да,
на пснпву базе из става 1. пвпг шлана, најкасније дп 1. јануара 2017. гпдине, усппстави ажурну
базу ппдатака п свим купцима из категприје дпмаћинствп и малим купцима кпје снабдева и
закљуши угпвпр п снабдеваоу прирпдним гаспм, у писанпј фпрми.
Члан 414.
Оператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса ће дпнети и дпставити Агенцији ради
даваоа сагласнпсти план преузимаоа из шлана 261. став 1. ташка 9) пвпг закпна у рпку пд три
месеца пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.

Оператпр дистрибутивнпг система ће, у рпку пд три месеца пд дана прибављаоа сагласнпсти
Агенције из става 1. пвпг шлана, преузети све мерне уређаје, мернп-регулаципне станице кпји су
усклађени са захтевима из технишких прпписа и правила п раду дистрибутивнпг система.
Оператпр дистрибутивнпг система ће, први извещтај из шлана 261. став 1. ташка 10) пвпг
закпна дпставити Министарству и Агенцији у рпку пд девет месеци пд дана ступаоа на снагу
пвпг закпна.
Оператпр дистрибутивнпг система ће преузети све мерне уређаје, пднпснп мернпрегулаципне станице најкасније дп 31. децембра 2020. гпдине, према динамици 10% у првпј и
другпј гпдини примене закпна, а у псталим гпдинама примене закпна 20%.
Оператпр дистрибутивнпг система ће услпве преузимаоа мерних уређаја, пднпснп мернпрегулаципних станица са купцем, пднпснп прпизвпђашем уредити угпвпрпм.
Члан 415.
Оператпри система усагласиће правила п раду из шл. 254, 264. и 278. пвпг закпна са
пдредбама пвпг закпна и дпставити Агенцији ради даваоа сагласнпсти најкасније у рпку пд
гпдину дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Оператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса дпнеће план из шлана 248. став 1. ташка 3)
пвпг закпна и дпставити Агенцији, ради даваоа сагласнпсти, најкасније у рпку пд щест месеци
пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Оператпр трансппртнпг система прирпднпг гаса ће дпнети прпграм и пдредити пдгпвпрнп
лице из шлана 238. став 1. пвпг закпна у рпку пд щест месеци пд дана ступаоа на снагу пвпг
закпна.
Оператпр система ће у рпку пд две гпдине пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна дпнети план
имплементације напредних мерних система из шл. 253. и 263. пвпг закпна.
Члан 416.
Одредбе шлана 235. пвпг закпна не пднпсе се на енергетски субјект кпји настаје услед
усаглащаваоа нашина прганизпваоа ппстпјећих енергетских субјеката са пдредбама пвпг
закпна.
Одредбе шлана 226. пвпг закпна мпгу се применити укпликп је трансппртни систем на дан 6.
пктпбра 2011. гпдине припадап вертикалнп интегрисанпм предузећу.
Члан 417.
Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна усппставља се свпјина Јавнпг предузећа "Србијагас" на
мрежи за трансппрт прирпднпг гаса из шлана 221. пвпг закпна и мрежи за дистрибуцију
прирпднпг гаса из шлана 255. пвпг закпна, кпји су на дан ступаоа на снагу пвпг закпна у свпјини
Републике Србије, а кпју кпристи тп јавнп предузеће.
Оператпр трансппртнпг, пднпснп дистрибутивнпг система прирпднпг гаса стише свпјину на
мрежи за трансппрт, пднпснп дистрибуцију прирпднпг гаса, кпје је дп дана ступаоа на снагу
пвпг закпна сппственим средствима изградип или прибавип правним ппслпм.
Мрежпм за трансппрт, пднпснп дистрибуцију прирпднпг гаса из става 1. пвпг шлана не сматра
се земљищте (псим земљищта ппд пбјектпм система за трансппрт прирпднпг гаса, пднпснп
система за дистрибуцију прирпднпг гаса и земљищта кпје служи за редпвну упптребу тпг
пбјекта), ппслпвне и друге зграде, путеви и други грађевински пбјекти, станпви и друге
неппкретнпсти кпји се налазе у пквиру или у близини пваквих система, али са оима не шине
функципналну целину и шији је режим уређен ппсебним прпписима.
Члан 418.
Орган надлежан за впђеое јавне евиденције п неппкретнпстима и правима на оима
изврщиће, на захтев пператпра трансппртнпг, пднпснп пператпра дистрибутивнпг система
прирпднпг гаса из шлана 417. став 1. пвпг закпна, упис права свпјине на неппкретнпстима пбјектима система за трансппрт прирпднпг гаса, пднпснп система за дистрибуцију прирпднпг
гаса из шлана 417. став 1 пвпг закпна.
У слушају када је на пбјекту система за трансппрт, пднпснп дистрибуцију прирпднпг гаса
пператпр трансппртнпг, пднпснп пператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса уписан кап
нпсилац права кприщћеоа, тај пператпр је дужан да захтев за упис права свпјине ппднесе у
рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна. Уз захтев се ппднпси пптврда
псниваша пператпра трансппртнпг, пднпснп пператпра дистрибутивнпг система прирпднпг гаса
кпја се издаје на пснпву изјаве пвлащћенпг лица пператпра трансппртнпг, пднпснп пператпра

дистрибутивнпг система прирпднпг гаса дата ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу,
кпјпм се дпказује да енергетски субјект и функципналнп кпристи пбјекат система.
У слушају када на пбјекту система није уписанп правп кприщћеоа надлежни прган изврщиће
упис права свпјине пператпра трансппртнпг, пднпснп пператпра дистрибутивнпг система
прирпднпг гаса кпји функципналнп кпристи тај пбјекат, на пснпву пптврде из става 2. пвпг шлана.
Пптврду из става 2. пвпг шлана за енергетскпг субјекта у име Владе даје Министарствп.
У слушају када на пбјекту система из става 1. пвпг шлана Република Србија није уписана кап
власник, већ кап држалац, пплпжај држапца пп сампм закпну стише пператпр трансппртнпг,
пднпснп пператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса уз пптврду са правпм да се упище
кап власник пбјекта када се за тп стекну закпнски услпви.
Члан 419.
Оператпра трансппртнпг, пднпснп пператпр дистрибутивнпг система прирпднпг гаса кпме је
шланпм 417. став 1. пвпг закпна пренет у свпјину пбјекат система кпји није уписан у јавну
евиденцију п неппкретнпстима и права на оима дужан је да надлежнпм пргану ппднесе захтев
за упис права свпјине у рпку пд две гпдине пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
У слушају када је дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна, за пбјекат система ппкренут ппступак
легализације, пператпр трансппртнпг, пднпснп пператпр дистрибутивнпг система прирпднпг
гаса из шлана 417. став 1. пвпг закпна преузима права и пбавезе ппднпсипца тпг захтева.
У слушају када за пбјекат система, дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна, није ппднет захтев за
легализацију, пператпр трансппртнпг, пднпснп пператпр дистрибутивнпг система прирпднпг
гаса из шлана 417. став 1. пвпг закпна дужан је да такав захтев ппднесе у рпку пд гпдину дана пд
дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Члан 420.
Укоижба впдпва кпји су делпви мреже из шлана 417. став 1. пвпг закпна изврщиће се
схпднпм применпм пдредаба шл. 418. и 419. пвпг закпна, применпм прпписа кпјима се уређује
катастар впдпва.
Члан 421.
Енергетски субјект кпји на дан ступаоа на снагу пвпг закпна има лиценцу за пбављаое
делатнпсти трансппрта и управљаоа трансппртним системпм прирпднпг гаса, наставља да
пбавља ту делатнпст дп пкпншаоа ппступка сертификације из шлана 239, пднпснп шлана 245.
пвпг закпна, кпји ће се изврщити у рпку пд две гпдине пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Нафта и деривати нафте
Члан 422.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдпм и трансппрта
деривата нафте прпдуктпвпдпм усагласиће и дпставити Агенцији ради даваоа сагласнпсти
правила п раду из шлана 327. пвпг закпна са пдредбама пвпг закпна, најкасније у рпку пд гпдину
дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Члан 423.
Агенција ће издати лиценцу за станице за снабдеваое превпзних средстава кпје су биле
изграђене дп 2009. гпдине без испуоенпсти услпва из шлана 22. став 1. ташка 2) пвпг закпна,
укпликп је ппднет захтев за легализацију тих пбјеката.
Енергетски субјекти су дужни да прибаве лиценце за пбављаое енергетских делатнпсти из
шлана 16. став 1. таш. 20), 21) 23), 27) и 29) пвпг закпна у рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на
снагу акта из шлана 27. пвпг закпна.
Члан 424.
Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна усппставља се свпјина Јавнпг предузећа "Транснафта" на
мрежи за трансппрт нафте и мрежи за трансппрт деривата нафте из шлана 326. пвпг закпна, кпји
су на дан ступаоа на снагу пвпг закпна у свпјини Републике Србије, а кпју кпристи тп јавнп
предузеће.
Енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдима, пднпснп
енергетски субјект кпји пбавља делатнпст трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдима, стише
свпјину на пбјектима система за трансппрт нафте нафтпвпдима, пднпснп система за трансппрт

деривата нафте прпдуктпвпдима кпје је дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна сппственим
средствима изградип или прибавип правним ппслпм.
Системпм за трансппрт нафте нафтпвпдима, пднпснп системпм за трансппрт деривата нафте
прпдуктпвпдима не сматра се земљищте (псим земљищта ппд пбјектпм система за трансппрт
нафте нафтпвпдима, пднпснп система за трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдима и
земљищта кпје служи за редпвну упптребу тпг пбјекта), ппслпвне и друге зграде, путеви и други
грађевински пбјекти, станпви и друге неппкретнпсти кпји се налазе у пквиру или у близини
пваквих система, али са оима не шине функципналну целину и шији је режим уређен ппсебним
прпписима.
Члан 425.
Орган надлежан за впђеое јавне евиденције п неппкретнпстима и правима на оима
изврщиће, на захтев енергетскпг субјекта кпји пбавља делатнпст трансппрта нафте
нафтпвпдима, пднпснп енергетскпг субјекта кпји пбавља делатнпст трансппрта деривата нафте
прпдуктпвпдима, из шлана 328. став 1. пвпг закпна упис права свпјине на неппкретнпстима пбјектима система за трансппрт нафте нафтпвпдима, пднпснп система за трансппрт деривата
нафте прпдуктпвпдима из тпг става.
У слушају када је на пбјекту система за трансппрт нафте нафтпвпдима, пднпснп система за
трансппрт деривата нафте прпдуктпвпдима из става 1. пвпг шлана енергетски субјект кпји
пбавља делатнпст трансппрта нафте нафтпвпдима, пднпснп енергетски субјект кпји пбавља
делатнпст трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдима уписан кап нпсилац права кприщћеоа,
исти је дужан да захтев за упис права свпјине ппднесе у рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на
снагу пвпг закпна. Уз захтев се ппднпси пптврда псниваша енергетскпг субјекта кпји пбавља
делатнпст трансппрта деривата нафте прпдуктпвпдима на пснпву изјаве пвлащћенпг лица
енергетскпг субјекта дате ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, кпјпм се дпказује да
енергетски субјект и функципналнп кпристи пбјекат система.
У слушају када на пбјекту система није уписанп правп кприщћеоа надлежни прган изврщиће
упис права свпјине енергетскпг субјекта кпји функципналнп кпристи тај пбјекат, на пснпву
пптврде из става 2. пвпг шлана.
Пптврду из става 2. пвпг шлана за енергетскпг субјекта у име Владе даје Министарствп.
У слушају када на пбјекту система из става 1. пвпг шлана Република Србија није уписана кап
власник, већ кап држалац, пплпжај држапца пп сампм закпну стише енергетски субјект уз
пптврду са правпм да се упище кап власник пбјекта када се за тп стекну закпнски услпви.
Члан 426.
Енергетски субјект кпме је шланпм 425. став 1. пвпг закпна пренет у свпјину пбјекат система
кпји није уписан у јавну евиденцију п неппкретнпстима и права на оима дужан је да надлежнпм
пргану ппднесе захтев за упис права свпјине у рпку пд две гпдине пд дана ступаоа на снагу пвпг
закпна.
Акп је дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна, за пбјекат система ппкренут ппступак
легализације, енергетски субјект из шлана 425. став 1. пвпг закпна преузима права и пбавезе
ппднпсипца тпг захтева.
Акп за пбјекат система, дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна, није ппднет захтев за
легализацију, енергетски субјект из шлана 425. став 1. пвпг закпна дужан је да такав захтев
ппднесе у рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Члан 427.
Укоижба впдпва кпји су делпви мреже из шлана 425. став 1. пвпг закпна изврщиће се
схпднпм применпм пдредаба шл. 425. и 426. пвпг закпна и применпм прпписа кпјима се уређује
катастар впдпва.
Резерве енергената
Члан 428.
Дп фпрмираоа резерви из шлана 346. пвпг закпна енергетски субјекти кпји пбављају
енергетску делатнпст снабдеваоа прирпдним гаспм дужни су да пбезбеде пбавезне резерве
прирпднпг гаса кпје су најмаое једнаке тридесетпдневним прпсешним пптребама тих купаца у
текућпј гпдини, у складу са актпм Владе кпјим ће се ближе прпписати услпви и нашин
пбезбеђеоа и кприщћеоа пбавезних резерви прирпднпг гаса.

Резерве из шлана 345. ст. 1. и 2. пвпг закпна фпрмираће се дп 1. јануара 2028. гпдине.
Обавезне резерве из шлана 346. пвпг закпна фпрмираће се најкасније дп 1. јануара 2028.
гпдине.
Тпплптна енергије
Члан 429.
Снабдеваш тпплптнпм енергијпм и крајои купац дужни су да закљуше угпвпр п снабдеваоу
тпплптнпм енергијпм из шлана 360. став 1. пвпг закпна у рпку пд две гпдине пд дана ступаоа на
снагу пвпг закпна.
Члан 430.
Енергетски субјекти кпји на дан ступаоа на снагу пвпг закпна пбављају енергетску делатнпст,
настављају да раде и дужни су да свпј рад и ппслпваое ускладе са пдредбама пвпг закпна.
Лиценце за пбављаое енергетских делатнпсти кпје су издате дп дана ступаоа на снагу пвпг
закпна важиће дп истека рпка на кпји су издате.
За пбављаое делатнпсти из шлана 17. став 1. таш. 20), 21), 23) и 28) пвпг закпна лиценца се
мпра прибавити у рпку пд щест месеци пд дпнпщеоа акта из шлана 27. став 7. пвпг закпна.
Члан 431.
Ппслпве енергетскпг инспектпра из шл. 378-381. пвпг закпна пбављаће инспектпр ппреме ппд
притискпм и електрпенергетски инспектпр дпк се не пбезбеде услпви за рад енергетскпг
инспектпра, а најдуже гпдину дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Члан 432.
Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна Агенција за енергетику Републике Србије наставља са
радпм у складу са пдредбама пвпг закпна.
Председник и шланпви Савета Агенције настављају да пбављају дужнпсти на кпје су изабрани
дп истека мандата.
Члан 433.
Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна престаје да важи Закпн п енергетици ("Службени гласник
РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12), псим шлана 13. став 1. ташка 6) и став 2. у делу
кпји се пднпси на ташку 6) и шлан 14. став 2.
Данпм ступаоа на снагу пвпг закпна престаје да важи пдредба шлана 19. став 1. Закпна п
рпбним резервама ("Службени гласник РС", брпј 104/13) у делу кпји гласи: "кпје је Централнп
складищнп телп у складу са Директивпм ЕЗ 119/2009, унутар кпга се прганизује ппсебна
прганизаципна целина у саставу Сектпра за нафту и гас".
Члан 434.
Овај закпн ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
Републике Србије", псим пдредаба шлана 98. став 1. таш. 1) дп 3), шлана 99. и шлана 225. став 1.
таш. 1) дп 3) и шлана 225. став 4. пвпг закпна кпје се примеоују пд 1. јуна 2016. гпдине.

