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� Уводне напомене

� Садржај Правила

� Предлози за израду

СадржајСадржај
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РегулисањеРегулисање природнихприродних монополамонопола

•• РегулисаниРегулисани приступприступ трећетреће странестране системусистему

приступприступ системусистему подпод прописанимпрописаним ии јавнојавно

објављенимобјављеним условимаусловима нана принципупринципу

недискриминацијенедискриминације

•• СредстваСредства::
oo МетодологијеМетодологије ии тарифнитарифни системисистеми

oo ПравилаПравила оо радураду системасистема
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Дистрибутивног система

ел.  енергије, чл.107 и 108

ИзрадаИзрада правилаправила оо радураду

обавезаобавеза изиз ЗаконаЗакона оо енергетициенергетици

Тржишта електричне

енергије, члан 101

Транспортног система

природног гаса, члан 123
Преносног система

електричне енергије, члан 94

Складишта природног гаса, 
члан 127

Дистрибутивног система

природног гаса, члан 134

Система за транспорт нафте

нафтоводом, члан 111
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ОбавезеОбавезе везаневезане заза израдуизраду

ПравилаПравила оо радураду

•• ЗаконскаЗаконска обавезаобавеза свихсвих дистрибутерадистрибутера

•• СагласностСагласност АгенцијеАгенције нана правилаправила

•• ОбјављивањеОбјављивање уу СлужбеномСлужбеном гласникугласнику
РепубликеРепублике СрбијеСрбије

•• НаведеноНаведено шташта правилаправила нарочитонарочито садржесадрже

oo највећимнајвећим деломделом техничкитехнички условиуслови

•• МеђународнаМеђународна искустваискуства
1.1. Network codeNetwork code ((техничкитехнички правилаправила)) ии Market Market 

codecode ((тржишнатржишна правилаправила))
2.2. Network codeNetwork code ((техничкатехничка ии тржишнатржишна

правилаправила))
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ПравилаПравила оо радураду дистрдистр. . системасистема

НарочитоНарочито садржесадрже одредбеодредбе којекоје регулишурегулишу::

•• ТехничкеТехничке условиуслови заза прикључењеприкључење

•• ТехничкеТехничке условиуслови заза повезивањеповезивање саса
транспортнимтранспортним системомсистемом

•• ТехничкиТехнички ии другидруги условиуслови заза безбеданбезбедан
погонпогон дистрибивногдистрибивног системасистема

•• ОбезбеђивањеОбезбеђивање поузданогпоузданог ии
континуираногконтинуираног снабдевањаснабдевања купацакупаца
природнимприродним гасомгасом

•• ПоступкеПоступке уу кризнимкризним ситуацијамаситуацијама

•• ФункционалнеФункционалне захтевезахтеве ии класукласу тачноститачности
мернихмерних уређајауређаја, , начинначин мерењамерења прпр. . гасагаса

•• ии другодруго
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ПредлогПредлог садржајасадржаја ПравилаПравила оо

радураду дистрибутивногдистрибутивног системасистема (1)

•• НаНа основуоснову ЗаконаЗакона оо енергетициенергетици

•• УУ складускладу саса међународниммеђународним искуствимаискуствима

•• ЈавноЈавно ии недискриминаторнонедискриминаторно уређујууређују
међусобнамеђусобна праваправа ии обавезеобавезе измеђуизмеђу
оператораоператора дистрибутивногдистрибутивног системасистема ии: : 

1.1. трговацатрговаца природнимприродним гасомгасом

трговацтрговац нана маломало

трговацтрговац нана слободномслободном тржиштутржишту

2.2. купацакупаца природногприродног гасагаса

3.3. произвођачапроизвођача природногприродног гасагаса
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ПредлогПредлог садржајасадржаја ПравилаПравила оо

радураду дистрибутивногдистрибутивног системасистема (2)

•• УводниУводни деодео ии одредбеодредбе општегопштег карактеракарактера

•• ПланирањеПланирање развојаразвоја дистрибутивногдистрибутивног

системасистема

•• ТехничкиТехнички условиуслови прикључењаприкључења

•• ТехничкиТехнички ии другидруги условиуслови заза безбеданбезбедан

погонпогон дистрибутивногдистрибутивног системасистема

•• ОбезбеђењеОбезбеђење поузданогпоузданог ии континуираногконтинуираног

снабдевањаснабдевања купацакупаца природнимприродним гасомгасом
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ПредлогПредлог садржајасадржаја правилаправила оо
радураду дистрибутивногдистрибутивног системасистема (3)

•• ПравилаПравила оо приступуприступу трећетреће странестране
дистрибутивномдистрибутивном системусистему

•• ФункционалниФункционални захтевизахтеви ии класакласа тачноститачности
мернихмерних уређајауређаја ии начинначин мерењамерења
природногприродног гасагаса

•• ПоступциПоступци уу кризнимкризним ситуацијамаситуацијама

•• ЈавностЈавност правилаправила ии његовењегове изменеизмене

•• ПрелазнаПрелазна решењарешења ии завршнезавршне одредбеодредбе
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УводниУводни деодео ии одредбеодредбе општегопштег

карактеракарактера
•• ШтаШта ПравилаПравила уређујууређују ии нана когакога сесе односеодносе

•• ПраћењеПраћење применепримене правилаправила
oo комисијакомисија илиили другодруго телотело

•• НепредвиђенеНепредвиђене околностиоколности

•• ПоверљивостПоверљивост податакаподатака
oo обавезаобавеза дистрибутерадистрибутера

•• НачинНачин комуникацијекомуникације дистрибутерадистрибутера саса
корисницимакорисницима системасистема ии купцимакупцима

•• ДефинисатиДефинисати гдегде сесе налазиналази ““ личналична картакарта
мрежемреже”” ии периодпериод ажурирањаажурирања

•• ПојмовиПојмови ии скраћеницескраћенице
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ПланирањеПланирање развојаразвоја

дистрибутивногдистрибутивног системасистема (1)

•• ДефинисатиДефинисати критеријумекритеријуме нана основуоснову којихкојих

сесе планирапланира изградњаизградња, , заменазамена ии

модернизацијамодернизација постојећепостојеће опремеопреме

•• ДефинисатиДефинисати врстеврсте плановапланова премапрема

временскомвременском периодупериоду средњорочнисредњорочни, , 
дугорочнидугорочни ......

oo 5 5 годишњигодишњи -- законсказаконска обавезаобавеза

oo применапримена нана годишњемгодишњем нивоунивоу крозкроз планплан

инвестицијаинвестиција уу плануплану пословањапословања
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ПланирањеПланирање развојаразвоја

дистрибутивногдистрибутивног системасистема (2)

•• СадржајСадржај плановапланова

oo очекиванаочекивана потрошњапотрошња гасагаса саса трендомтрендом

променапромена ии географскомгеографском расподеломрасподелом, , 
oo планиранапланирана изградњаизградња, , реконструкцијареконструкција ии

модернизацијамодернизација, , 
oo потребнапотребна средствасредства ии извориизвори средставасредстава

•• ПроцедураПроцедура заза прикупљањеприкупљање ии

усаглашавањеусаглашавање подлогаподлога ии податакаподатака

oo саса транспортеромтранспортером

oo постојећимпостојећим ии потенцијалнимпотенцијалним купацимакупацима

oo урбанистичкимурбанистичким плановимаплановима... ... 
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ТехничкиТехнички условиуслови прикључењаприкључења (1)

•• ПрикључењеПрикључење купацакупаца нана дистрибутивнидистрибутивни системсистем

oo техничкитехнички условиуслови заза прикључењеприкључење уу зависностизависности
одод притискапритиска уу мрежимрежи, , врстеврсте мрежемреже ии типатипа
потрошњепотрошње

oo техничкитехнички нормативенормативе заза изградњуизградњу –– нана домаћедомаће
упутитиупутити, , странестране унетиунети уу правилаправила -- самосамо
деловеделове којикоји сусу одод значајазначаја заза односоднос саса купцемкупцем

oo дефинисатидефинисати местоместо гдегде јеје детаљнодетаљно дефинисандефинисан
поступакпоступак одод подношењаподношења захтевазахтева заза
прикључењеприкључење додо физичкогфизичког прикључењаприкључења

•• ПрикључењеПрикључење произвођачапроизвођача

•• ТехничкиТехнички условиуслови заза повезивањеповезивање нана транспортнитранспортни
системсистем

oo упућујућаупућујућа одредбаодредба нана ПравилаПравила транспортногтранспортног
системасистема
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ТехничкиТехнички ии другидруги условиуслови заза
безбеданбезбедан погонпогон дистрибутивногдистрибутивног

системасистема

•• ОписатиОписати врстеврсте ии учесталостучесталост редовнихредовних
контролаконтрола мрежемреже, , објекатаобјеката ии станицастаница

•• ПоступањеПоступање нана основуоснову контролеконтроле

•• ПоступциПоступци уу случајуслучају пријавепријаве илиили
детекциједетекције истицањаистицања природногприродног гасагаса саса
роковимароковима

•• ДефинисатиДефинисати којимкојим средствимасредствима сесе вршиврши ии
временскевременске интервалеинтервале одоризацијеодоризације

•• ПрегледПреглед УГИУГИ

•• ПериодичнаПериодична израдаизрада извештајаизвештаја оо
наведенимнаведеним активностимаактивностима саса бројчанимбројчаним
показатељимапоказатељима
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ОбезбеђењеОбезбеђење поузданогпоузданог ии
континуираногконтинуираног снабдевањаснабдевања

природнимприродним гасомгасом

•• ДефинисатиДефинисати гарантованигарантовани притисакпритисак ии
квалитетквалитет природногприродног гасагаса

•• ДефинисатиДефинисати максималномаксимално трајањетрајање
прекидапрекида испорукеиспоруке збогзбог одржавањаодржавања

•• ДефинисатиДефинисати поступкепоступке кадакада купацкупац захтевазахтева
искључењеискључење илиили поновнопоновно прикључењеприкључење

•• ПроцедураПроцедура обавештавањаобавештавања
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ПравилаПравила приступаприступа трећетреће странестране
дистрибутивномдистрибутивном системусистему (1)

•• РазменаРазмена податакаподатака саса транспортеромтранспортером ии

корисницимакорисницима

oo роковирокови заза доставудоставу

oo начинначин ии роковирокови заза усаглашавањеусаглашавање

•• КритеријумиКритеријуми заза одбијањеодбијање приступаприступа

oo корисникукориснику

oo купцукупцу

oo произвођачупроизвођачу

•• ПроцедураПроцедура –– доношењедоношење РешењаРешења

oo образложењеобразложење

oo начинначин ии роковирокови заза обавештавањеобавештавање оо одбијањуодбијању



1717

ПравилаПравила приступаприступа трећетреће странестране

дистрибутивномдистрибутивном системусистему (1)
•• РазменаРазмена податакаподатака саса корисницимакорисницима

oo НајаваНајава количинаколичина
oo врставрста податкаподатка ии роковирокови

oo ПроцедураПроцедура заза расподелурасподелу количинаколичина
oo измеђуизмеђу трговацатрговаца нана дистрдистр. . системусистему

oo обавештавањеобавештавање транспортератранспортера

oo ПрекорачењеПрекорачење капацитетакапацитета
oo усаглашавањеусаглашавање тарифтариф. . сиссис ии методлогијаметодлогија

oo ПроцедураПроцедура заза променупромену снабдевачаснабдевача
oo роковирокови, , преноспренос праваправа ии обавезаобавеза

oo РекламацијеРекламације купацакупаца ии корисникакорисника
oo поступципоступци ии роковирокови
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МерењеМерење -- функционалнифункционални
захтевизахтеви ии класакласа тачноститачности мериламерила
•• ТиповиТипови мериламерила

•• заза физичкафизичка ии правнаправна лицалица

•• саса опсегомопсегом мерењамерења ии опсегомопсегом тачноститачности

•• КакоКако сесе ии кадакада вршиврши проверапровера тачноститачности
мериламерила

oo законсказаконска обавезаобавеза ии нана захтевзахтев дистрибутерадистрибутера, , 
купцакупца илиили корисникакорисника

•• ДостављањеДостављање извештајаизвештаја оо баждарењубаждарењу
купцукупцу ии корисникукориснику

•• УградњеУградње мернемерне опремеопреме којакоја бележибележи
дневнудневну потрошњупотрошњу заза квалифквалиф. . купцекупце

oo акоако јеје капацитеткапацитет већивећи одод 250 250 m3m3//часчас

oo рокрок заза уградњууградњу 6 6 месецимесеци
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НачинНачин мерењамерења природногприродног гасагаса

•• ПроцедураПроцедура уу случајуслучају сумњесумње уу тачносттачност

мериламерила

oo правоправо нана ванреднованредно баждарењебаждарење

oo корекцијакорекција претходнопретходно измеренихизмерених податакаподатака

•• ПериодПериод ии времевреме очитавањаочитавања

•• ПриступПриступ подацимаподацима -- купацкупац, , корисниккорисник

•• НачинНачин прерачунавањапрерачунавања измеренихизмерених m3m3 уу
сведенесведене m3m3

oo формулеформуле уу зависностизависности одод типатипа мериламерила
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ПоступциПоступци уу кризнимкризним ситуацијамаситуацијама

•• КраткорочниКраткорочни поремећајпоремећај
oo вођењевођење евиденцијеевиденције купацакупаца попо потрошачкимпотрошачким

групамагрупама

oo израдаизрада ии ажурирањеажурирање плановапланова ограничењаограничења

oo обавештавањеобавештавање корисникакорисника ии купацакупаца, , 
министарстваминистарства ии АгенцијеАгенције

•• ОпштаОпшта несташицанесташица природногприродног гасагаса
oo нана основуоснову одлукеодлуке ВладеВладе израдаизрада плановапланова

ограничењаограничења саса дефинисаномдефинисаном максималноммаксималном
потрошњомпотрошњом

oo обавештавањеобавештавање корисникакорисника ии купацакупаца

oo меремере уу случајуслучају непоштовањанепоштовања одобрениходобрених
количинаколичина
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ЈавностЈавност правилаправила ии процедурапроцедура заза

изменеизмене
•• ОбјављивањеОбјављивање

oo СлужбеникСлужбеник гласникгласник РСРС

oo сајтсајт дистрибутерадистрибутера илиили штампаништампани примеракпримерак

•• ПроменаПромена правилаправила

oo правоправо дада иницираиницира променепромене –– дистрибутердистрибутер, , 
корисницикорисници, , купцикупци, , АЕРСАЕРС

oo променепромене крозкроз радрад КомисијеКомисије

oo процедурапроцедура заза изменеизмене –– уу свимсвим оправданимоправданим

случајевимаслучајевима, , алиали дада сесе спречиспречи злоупотребазлоупотреба
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ПрелазнеПрелазне ии завршнезавршне одредбеодредбе

•• ПравилаПравила сесе примењујупримењују одод усвајањаусвајања

•• ПрилагођењеПрилагођење затеченогзатеченог стањастања сесе

регулишерегулише крозкроз прелазнепрелазне одредбеодредбе

oo роковирокови заза прилагођавањеприлагођавање заза мрежумрежу, , 
објектеобјекте, , прикључкеприкључке, , мерењемерење......

oo изузећаизузећа –– привременапривремена ии трајанатрајана

oo начинначин ии роковирокови заза усаглашавањеусаглашавање
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ОрганизацијаОрганизација радарада нана израдиизради

ПравилаПравила (1)

• Договор о организацији израде Правила

o свака дистрибуција ради појединачно

o заједничка радна група за израду предлога
Правила

o комбиновано

• У свим случајевима

o дистрибутери достављају коментаре и

предлоге на овде предложени садржај Правила

o формира се јединствен садржај Правила и

o детаљно упутство за писање
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ОрганизацијаОрганизација радарада нана израдиизради

ПравилаПравила (2)

• Заједничка радна група

o Формирање радне групе дистрибутера

o Израда јединственог предлога Правила

o Свака дистрибуција додаје специфичности –
ако их има

• Приказ дистрибутивне мреже као додатак
или на сајту дистрибуције

• Редовна комуникација између радне групе
и АЕРС
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ХвалаХвала нана пажњипажњи!!

КонтактКонтакт: : 
AAлександарлександар ПопадићПопадић

AAгенцијагенција заза енергетикуенергетику РепубликеРепублике СрбијеСрбије

ТеразијеТеразије 5, V 5, V спратспрат, 11000 , 11000 БеоградБеоград

Tel: 011 30 33 829Tel: 011 30 33 829 ; ; ФаксФакс: 011 3225 780: 011 3225 780
КанцеларијаКанцеларија уу НовомНовом СадуСаду, , ФрушкогорскаФрушкогорска 1111

Tel: 0Tel: 0 21 485 259221 485 2592 ; ; ФаксФакс: 021 544 211: 021 544 211

ee--mail: mail: aleksandar.popadic@aers.rsaleksandar.popadic@aers.rs
URL: URL: www.aers.org.yuwww.aers.org.yu

www.aerswww.aers ..rsrs


