СТАТУС И
УПРАВЉАЊЕ

НАЈВАЖНИЈИ
ПОСЛОВИ
ДЕЛОКРУГ РАДА

Aгенција за енергетику је основана
Законом о енергетици из 2004. године.
Агенција је регулаторно тело,
независно од органа извршне власти,
као и од других државних органа и
организација, правних и физичких лица
која се баве енергетским делатностима.

У делокругу рада Агенције су регулаторни
послови везани за:
• електричну енергију
• природни гас и
• нафту и деривате нафте

Регистрована је у Трговинском суду у
Београду јуна 2005. године.
Законом о енергетици из децембра 2014.
проширене су надлежности и ојачана
независност Агенције.

Агенцијом управља Савет Агенције
кога бира
Народна скупштина Републике Србије.
Председник и чланови Савета за рад
Агенције и за свој рад одговарају Народној
скупштини, којој најмање једном годишње
подносе извештај о раду који садржи и
извештај о стању у енергетском сектору.

ЦИЉЕВИ
• унапређивање и усмеравање развоја
тржишта електричне енергије и
природног гаса на принципима
недискриминације и ефикасне
конкуренције, ради обезбеђења
сигурног снабдевања купаца и
одрживог развоја енергетских система
• обезбеђење стабилног и
транспарентног регулаторног оквира за
купце енергије, кориснике система,
енергетске субјекте и инвеститоре

• интегрисање националног у регионално и
.
Средства за рад Агенције се обезбеђују из
прихода које она остварује по основу
обављања послова регулације, издавања
лиценци и из других прихода у складу са
законом. На финансијски план Агенције
сагласност даје Народна скупштина.

пан-европско енергетско тржиште
• подстицање ефикасног
функционисања енергетских система
• обезбеђивање високих стандарда
услуге испоруке и снабдевања
електричном енергијом и природним
гасом

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈА
• издавање и одузимање лиценци, вођење регистра
лиценци и доношење акта о висини трошкова
издавања лиценци
• сертификација оператора преносног/транспортног
система

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА
• доношење методологија за одређивање цена:
приступа мрежним енергетским системима,
регулисаног снабдевања електричном енергијом и
природним гасом за домаћинства и мале купце,
прикључења на системе и за обрачун неовлашћено
утрошене електричне енергије
• одобравање регулисаних цена
• одређивање цена регулисаних помоћних услуга
• праћење примене методологија и одобрених
регулисаних цена
• одређивање висине накнаде купцу по основу
одступања од прописаног квалитета испоруке и
снабдевања електричном енергијом и природним
гасом
• припрема извештаја о потреби даљег регулисања
цена снабдевања електричном енергијом
домаћинстава и малих купаца

НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ ЕНЕРГИЈЕ
• доношење правила и других аката:
- правила о промени снабдевача
- правила о квалитету испоруке и снабдевања
електричном енергијом и природним гасом
- акт о изузећу за нове интерконективне далеководе и
гасну инфраструктуру
- поступак остваривања права на приступ подацима о
сопственој потрошњи купаца
- упутства, препоруке и смернице за примену аката из
надлежности Агенције
• давање сагласности на правила:
- о раду преносног и дистрибутивног система
електричне енергије и транспортног и
дистрибутивног система и складишта природног гаса
- о раду тржишта електричне енергије
- за расподелу прекограничних преносних капацитета
- о објављивању кључних тржишних података

НАЈВАЖНИЈИ
ПОСЛОВИ
НАДЗОР НАД ТРЖИШТЕМ ЕНЕРГИЈЕ (наставак)
• давање сагласности на остала акта:
- вишегодишње планове развоја преносног,
транспортног и дистрибутивног система
- процедуру прикључења на преносни систем
- програме усклађености за обезбеђивање
недискриминаторног понашања оператора система
- планове преузимања мерних уређаја оператора
дистрибутивних система
- акт операторa преносног система о висини накнаде
за гаранцију порекла
- акт оператора система о ценама нестандардних
услуга
• давање мишљења о плановима имплементације
напредних мерних система
• надзор над извршавањем обавеза лиценцираних
енергетских субјеката и функционисањем тржишта
• анализа потребе за резервним снабдевачем
• примена обавезујућих одлука надлежног тела
Енергетске заједнице
• допринос усклађивању поступка размене података за
најважније тржишне процесе у региону

РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ И ЗАШТИТА КУПАЦА
• решавање жалби:
- због одбијања приступа систему
- на акт оператора система по захтеву за
прикључење или због недоношења таквог акта
• разматрање поднесака у вези са неизвршавањем
обавеза оператора система и снабдевача
• пружање стручне помоћи и података странкама које
спорове решавају путем посредовања
• изрицање мера и вођење регистра изречених мера
• покретање прекршајних и поступака за привредни
преступ
• испитивање околности и иницирање поступака пред
надлежним органима због повреде конкуренције и
ограничавања тржишта
• предузимање мера како би се корисницима система и
купцима учиниле доступним листе са практичним
информацијама о њиховим правима

КОНТАКТ

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, Теразије 5/V
тел: 011/ 63 50 130
факс: 011/ 63 50 180
Email: aers@aers.rs
URL: www.aers.rs

Односи с јавношћу
тел: 011/63 50 131
факс: 011/63 50 180
Email: pr@aers.rs

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ
Агенција учествује у раду Регулаторног одбора
Енергетске заједнице – ECRB и чланица је
међународне асоцијације регулатора ERRA
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