
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 120/2020-Д-01/3
Датум:29. мај2020. године
Београд, Теразије 5Ј V

На основу члана 39. став 1, а у вези са чланом 136. став 2. Закона о енергетици ("Службе ни
гласник РС", број 145/14 и 85/2018 - др. закон),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 95. седници од 29. маја 2020. године,
донео је

ОДЛУКУ

1. Даје се сагласност на План преузимања мерних уређаја, мер но разводних ормана,
односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводним орманима и других уређај а у
објектима постојећих купаца, односно произвођача број 03.000-08.01-129319/1-20 који је донео в.д.
директора Друштва ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 14. маја 2020. године.

2. Ову одлуку објавити на сајту Агенције за енергетику Републике Србије (www.aeгs.rs).

у Београду, 29. маја 2020. године

Савет Агенције за енергетику Републике Србије



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуке о давању сагласности на

План преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова,
инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца,

односно произвођача
оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.О.О.Београд

Члан 136. став 1. тачка 11) и 14) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14 и 95118-
др. закон, у даљем тексту: Закон) је дефинисао обавезу оператора дистрибутивног система да
сваке године донесе план преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно
прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима
постојећих купаца, односно произвођача (у даљем тексту: План преузимања) и да Министарству
рударства и енергетике и Агенцији за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција)
доставља шестомесечни извештај о планираним и предузетим активностима на реализацији
плана и степену реализације плана. У складу са чланом 404. Закона, став 1. и став 3. оператор
дистрибутивног система је требало да после три месеца од дана доношења Закона донесе први
План преузимања, а након девет месеци и први извештај о реализацији плана. Оператор
дистрибутивног система није донео први План преузимања у законском року па стога није
доставио ни први извештај нити је сагласно ставу 2. истог члана у прописаном року преузео мерне
уређаје који су усклађени са захтевима из техничких прописа и правила о раду дистрибутивног
система. у истом члану у ставу 4. је предвиђено да ће оператор дистрибутивног система
најкасније до 31. децембра 2020. године преузети све мерне уређаје, мерно разводне ормане,
прикључне водове, инсталације и опрему у мерно разводном орману према динамици 10% у првој
и другој години примене Закона, а у осталим годинама по 20%.

у претходном периоду, тек по окончању организационих промена и формирања јединственог
оператора дистрибутивног система на нивоу целе Републике Србије, Друштва ЕПС Дистрибуција
д.О.О.Београд, Агенцији су достављени Планови преузимања и то следећом динамиком:

- почетком 2016. године достављен План преузимања на који су послати захтеви за
корекцијом, тако да је в.Д. директора Друштва 15. марта. 2017. године донео коначни План
преузимања за период 2017-2020. година на који је Агенција дала сагласност 20. јуна 2017.
године;

- током 2018. године у три наврата (28. марта 2018, 12. јуна 2018. и 03. септембра 2018.)
достављен је План преузимања за период 2018-2020. година на које је Агенција кроз
консултације и на заједничким састанцима давала примедбе, како би се на План
преузимања могла дати сагласност. В.д. директора Друштва ЕПС Дистрибуција Д.о.О.
Београд је 31. октобра 2018. године донео коначни План преузимања за период 2018-2020.
година на који је Агенција дала сагласност 01. новембра 2018. године.

- 19. јуна 2019. године достављен је План преузимања за период 2019-2020. година на који
Агенцији дала сагласност 22. августа 2019. године.

Агенцији је 19. маја 2020. године достављен План преузимања за 2020. годину, који је урађен на
основу обавеза дефинисаних у Закону и резултата преузимања мерних места у претходном
периоду. План преузимања садржи приказ постојећег стања мерне опреме за купце и за
произвођаче, приказ преузетих мерних места у периоду 2015-2019. година и планирану динамику
преузимања за 2020. годину.



у 2019. години је преузето 39.489 мерних места купаца, што износи 3,19% од укупног броја мерних
места која су била предвиђена за преузимање претходним планом, док од произвођача није
преузето ни једно мерно место.

у Плану су дате информације о томе колико мерних места је потребно преузети до краја 2020.
године. Тај број за купце износи 3.014.084, док за произвођаче тај број износи 96.

За разлику од претходних планова, у овом Плану преузимања у посебном поглављу дат је план
активности за масовно преузимања мерних места у наредном периоду, који подразумева следеће
активности: усвајање методологије за процену вредности прикључака, усвајање измењене
процедуре којом је дефинисан поступак, одређивање носиоца активности и прибављање потребне
документације за преузимање мерних уређаја и инсталација на мерним местима купаца и
произвођача електричне енергије, подношење иницијативе за масовно преузимање мерних места
пословодству ОДС и ЈП ЕПС, подношење иницијативе за масовно информисање корисника и
медијску кампању, попис мерних места која се преузимају, штампа и достава обавештења и
уговора, достава документације за евидентирање у пословним систему ОДС-а и др. Дата је и
динамика за реализацију свих наведених активности по којој се почетак реализације планира у
мају 2020. године, а завршетак у децембру 2020. године.

На основу планиране динамике преузимања за 2020. годину је предвиђено да се поред
прописаних 20% мерних места, преузму и мерна места која нису преузета у претходном периоду,
тако да је планирано ЕПС Дистрибуција до краја 2020. године преузме све мерне уређаје, мерно
разводне ормане, прикључне водове, инсталације и опрему у мерно разводном орману. У
посебном поглављу је дат план активности за масовно преузимања мерних места у наредном
периоду, а да би ове активности биле остварена потребно је да буду адекватно сагледане у плану
инвестиција у дистрибутивни систем који ће по достављању бити разматран у Агенцији.
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