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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Агенција за енергетику Републике Србије (Агенција) основана је Законом о енергетици 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 84/2004) којим је извршено усклађивање нашег 
законодавства у области енергетике са прописима Европске уније. На тај начин створене су правне  
претпоставке  за институционалне и структурне прoменe у енергетском сектору чији су циљеви 
повећање ефикасности у области енергетике, обезбеђивање сигурности снабдевања потрошача– 
купаца енергије и унапређење заштите животне средине. Агенција, у спровођењу тих циљева, има 
задатак да успостави, пре свега, регулаторни оквир којим ће се утврдити правила пословања и 
поступања енергетских субјеката у обављању енергетских делатности, услови и начин обезбеђивања 
довољних количина енергије за тарифне купце, начин образовања цена енергије и услуга, као и други 
услови којима се доприноси развоју енергетских делатности и стабилности пословања у  сектору 
енергетике.  

Агенција је почела са радом 16. јуна 2005. године, даном регистрације у Трговинском суду. 

Агенцијом управља Савет Агенције, који бира Народна Скупштина. Савет Агенције, који чине 
председник и четири члана, за свој рад одговара Народној Скупштини.  

Организација Агенције успостављена је тако да може одговорити захтевима ефикасности и 
рационалности њеног рада и пословања. У том смислу рад Агенције се одвија у оквиру четири 
одељења, са тачно утврђеним делокругом рада, уз успостављање потребног степена међусобне 
координације у обављању комплексних послова за које је надлежно више одељења.  

 Сагласно одредбама члана 21. Закона о енергетици (Закон), Агенција је дужна да Народној 
скупштини Републике Србије најмање једном годишње подноси на давање сагласности извештај о свом 
раду и финансијски план за наредну годину. 

Овај извештај садржи преглед послова и активности Агенције у периоду од једанаест  месеци, 
односно од 1. јануара до 30. новембра 2006. године, и њиме су обухваћене активности на извршавању 
Законом утврђених послова Агенције . 

 

ДЕЛОКРУГ РАДА АГЕНЦИЈЕ  

 

Агенција је, сагласно члану 10 Закона, основана као независно регулаторно тело одговорно за 
обезбеђење заштите и равноправног положаја потрошача, унапређивање и усмеравање развоја 
тржишта енергије, усклађивање активности енергетских субјеката на обезбеђивању редовног 
снабдевања енергијом, праћење примене прописа и правила за рад енергетских система, као и других 
послова наведених у том закону.  

Главне групе послова АЕРС односе се на: 

1. регулацију цена; 

2. лиценцирање енергетских субјеката за обављање енергетских делатности; 

3. одлучивање по жалбама енергетских субјеката и потрошача; 

4. надзор над тржиштем енергије; 

5. спровођење међународних споразума. 
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1. Регулација цена 

Група послова која се односи на регулацију цена обухвата: 

- Утврђивање методологија за одређивање тарифних елемената за обрачун цена електричне 
енергије и природног гаса за тарифне купце и топлотне енергије која се производи у 
електранама-топланама; 

- Доношење тарифних система на које сагласност даје Влада (тарифни систем за обрачун 
електричне енергије и природног гаса за тарифне купце, тарифни систем за приступ и 
коришћење система за пренос, транспорт, односно дистрибуцију енергије и објеката за 
складиштење природног гаса); 

- Утврђивање критеријума и начина одређивања трошкове прикључка на системе (пренос, 
транспорт, дистрибуција); 

- Давање мишљења на цене енергије за тарифне купце које образују енергетски субјекти (на које 
даје сагласност Влада); 

- Праћење примене прописаних методологија и тарифних система. 

2. Лиценцирање енергетских субјеката за обављање енергетских делатности 

Група послова која се односи на лиценцирање енергетских субјеката за обављање 
енергетских делатности, а Агенција их обавља као послове државне управе који су јој поверени 
Законом (поверени послови), обухвата: 

- Издавање лиценци; 

- Одузимање лиценци; 

- Праћење испуњености услова за лиценцирање; 

- Вођење регистра издатих и одузетих лиценци. 

3. Одлучивање по жалбама 

Ова група послова, које Агенција такође обавља као поверене послове, обухвата: 

- Одлучивање по жалбама на актe енергетских субјеката о одбијању приступа на  преносни, 
транспортни, дистрибутивни или складишни систем, односно недоношења одлука по захтевима 
за приступ систему, 

- Решавање по жалбама на акте енергетских субјеката у одбијању прикључења објеката 
произвођача и потрошача на преносне, транспортне или дистрибутивне системе, односно 
недоношење одлука по захтевима за прикључење. 

4. Надзор над тржиштем енергије 

Група послова која се односи на надзор над тржиштем електричне енергије и природног гаса 
обухвата: 

- Давање сагласности на правила рада тржишта електричне енергије и праћење примене; 

- Давање сагласности на правила рада мрежа и праћење примене; 

- Давање сагласности на правила рада система за складиштење природног гаса; 

- Утврђивање критеријума за добијање статуса квалификованог купца (који има право куповине 
електричне енергије, односно природног гаса на слободном тржишту); 

- Утврђивање статуса квалификованог купца на захтев купца; 
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- Вођење регистра квалификованих купаца; 

- Праћење начина поступања енергетских субјеката у погледу раздвајања рачуна; 

5. Спровођење међународних споразума 

Важан део активности Агенције односи се на спровођење међународних споразума које је 
наша земља потписала. Ово се пре свега односи на учешће у раду Регулаторног одбора 
Енергетске заједнице, који, као саветодавно тело Министарског савета Енергетске заједнице са 
могућим извршним функцијама, има значајну улогу у функционисању паневропског тржишта 
енергије. Регулаторни одбор Енергетске заједнице је основан потписивањем Уговора о Енергетској 
заједници, којим је наше тржиште енергије постало интегрални део унутрашњег тржишта енергије 
ЕУ, и допринеће успостављању чвршћих веза између регулаторних тела западног Балкана и 
ангажоваће се на решавању евентуалних спорова у прекограничној трговини.  

Поред тога, оснивање и рад Агенције представља значајан допринос остваривању и 
извршавању других међународних обавеза које је наша земља преузела у оквиру процеса 
Стабилизације и придруживања и Европског партнерства (поглавља која се односе на енергетику и 
регионалне интеграције). 

 

ИЗВРШЕНИ ПОСЛОВИ ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА АГЕНЦИЈЕ 

 

У периоду од 1. јануара 2006. до до 31. децембра 2006. године Агенција је била ангажована 
на следећим пословима: 

1. Регулација цена 

- Утврђена је Методологија о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем 
за пренос и дистрибуцију електричне енергије и објављена у  „Службеном. гласнику РС“ број 60, 
14. јул 2006.; 

- Утврђена је Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа 
и коришћења система за пренос електричне енергије и објављена у  „Службеном. гласнику РС“ 
број 68, 9. aвгуст 2006.; 

- Утврђена је Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа 
и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије и објављена у  „Службеном. 
гласнику РС“ број 68, 9. aвгуст 2006.; 

- Утврђена је Методологија за одређивање тарифних елемената за обрачун цена електричне 
енергије за тарифне купце и објављена у  „Службеном. гласнику РС“ број 68, 9. aвгуст 2006.; 

- Утврђена је Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање ценa приступа 
и коришћења система за транспорт природног гаса и објављена у  „Службеном. гласнику РС“ 
број 68, 9. aвгуст 2006.; 

- Утврђена је Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа 
и коришћења система за дистрибуцију природног гаса и објављена у  „Службеном. гласнику РС“ 
број 68, 9. aвгуст 2006.; 

- Утврђена је Методологија за одређивање тарифних елемената за обрачун цена природног гаса 
за тарифне купце и објављена у  „Службеном. гласнику РС“ број 68, 9. aвгуст 2006.; 
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- Утврђена је Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа 
и коришћења система за транспорт нафте нафтоводима и објављена у  „Службеном. гласнику 
РС“ број 68, 9. aвгуст 2006.; 

- Утврђена је Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа 
и коришћења система за транспорт деривата нафте продуктоводима и објављена у  
„Службеном. гласнику РС“ број 68, 9. aвгуст 2006. 

Савет Агенције је донео тарифне системе и упутио их Влади, која је у децембру 2006. године 
на њих дала сагласност, и то: 

- Тарифни систем за приступ и коришћење система за пренос eлектричне енергије, објављен у 
„Службеном. гласнику РС“ број 1, 5. јануар 2007.; 

- Тарифни систем за транспорт природног гаса; објављен у „Службеном. гласнику РС“ број 1, 5. 
јануар 2007.; 

- Тарифни систем за транпорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима; објављен 
у „Службеном. гласнику РС“ број 1, 5. јануар 2007.; 

- Тарифни систем за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије; 
објављен у „Службеном. гласнику РС“ број 1, 5. јануар 2007.; 

- Тарифни систем за дистрибуцију природног гаса; објављен у „Службеном. гласнику РС“ број 1, 
5. јануар 2007.; 

- Тарифни систем за обрачун електричне енергије за тарифне купце; објављен у „Службеном. 
гласнику РС“ број 1, 5. јануар 2007.; 

- Тарифни систем за обрачун природног гаса за тарифне купце; објављен у „Службеном. гласнику 
РС“ број 1, 5. јануар 2007. 

Агенција је припремила и доставила упутства енергетским субјектима о врсти и обиму 
документације и података које треба да доставе Агенцији ради извршавања њених законом 
утврђених послова везаних за регулацију цена.  

Агенција је припремила и Нацрт Методологије о критеријумима и начину одређивања 
трошкова прикључка на систем за пренос и дистрибуцију природног гаса који  је упућен на јавну 
расправу. 

2. Лиценцирање енергетских субјеката за обављање енергетских делатности 

По доношењу „Правилника о условима у погледу стручног кадра и начину издавања лиценци 
за обављење енергетских делатности“ у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 117/2005 од 
30.12.2005.године, Агенција је објавила прописане обрасце и упутство за подношење захтева за 
издавање лиценци за обављање енергетских делатности на свом веб- сајту. 

Агенција је у 2006. години примила 685 захтева за издавање лиценци, од којих је више од 450 
поднето непосредно пре и после 1. јула - рока до када су енергетски субјекти била дужни, сагласно 
Закону,  да прибаве лиценцу. До 31.12.2006. године Агенција је обрадила све примљене захтеве, 
спровела прописани поступак  и  издала 132 лиценцe енергетским субјектима који су испунили 
законске услове и у 5 предмета обуставила поступак, због повлачења захтева.  

Више од 500 захтева су због непотпуне документације враћени енергетским субјектима ради 
допуна и исправки, неким енергетским субјектима и више пута. По отклањању утврђених 
недостатака и комплетирању документације по свим овим захтевима се поново одлучује, ради 
провере испуњености услова за издавање лиценце.  
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У складу са Законом, Агенција води регистар издатих и одузетих лиценци (стална активност). 

3. Одлучивање по жалбама 

Агенција је до 31.12.2006. године примила 85 жалби правних и физичких лица на рад и 
поступање енергетских субјеката из различитих домена њиховог пословања, од којих 66 жалби 
представља жалбе изјављене на одлуке привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије 
и природног гаса везаних за прикључење на систем, чије решавање је сагласно Закону  у 
надлежности Агенције, а 19 жалби има карактер  различитих представки и примедби потрошача, 
чије решавање није у надлежности Агенције. 

Агенција је за свих 19 примљених представки, припремила  и послала одговоре њиховим 
подносиоцима, уз прослеђивање истих надлежним државним органима на одговор. 

  Што се тиче  жалби за чије решевање је у другом степену надлежна Агенција,  све 66 жалбе  
поднете су из разлога прописаних Законом и то : 

- због недоношења решења од стране надлежног енергетског субјекта у првом степену по захтеву 
потрошача за прикључење на систем за дистрибуцију електричне енергије или природног гаса 
(тзв. „ћутање управе“) – изјављено је 30 жалби; 

- на решења енергетских субјеката за дистрибуцију електричне енергије или природног гаса 
којима се одбија захтев за прикључење на систем – изјављено је 20 жалби; 

- на решења енергетских субјеката за дистрибуцију  електричне енергије којима се одобрава 
прикључење на систем, али се потрошачи  жале се на техничке услове под којима је одобрено 
прикључење, или су жалбе поднете на процесне одлуке  енергетских субјеката за дистрибуцију 
електричне енергије  о обустави поступка или одбацивању захтева – изјављено је 16 жалби. 

Највише жалби изјављено је на акте енергетских субјеката за дистрибуцију електричне 
енергије и то 63 жалбе, док су 3 жалбе изјављене на акте енергетских субјеката за дистрибуцију 
природног гаса. Агенција је обрадила свих 66 до сада примљених жалби. Од тог броја 61 жалба је 
усвојена, а 2 жалбе  су одбијене. 

4. Надзор над тржиштем енергије 

- Агенција је од ЈП Електромрежа Србије (ЈП ЕМС) добила нацрт Правила о раду преносног 
система ради давања мишљења. На овај нацрт Агенција је дала примедбе, и с тим у вези у току 
су консултације стручних тимова ЈП ЕМС и Агенције  ради усаглашавањаставова и уграђивања 
потребних измена, након чега ће ЈП ЕМС упутити Агенцији Правила на сагласност; 

- Савет Агенцијe донео је одлуку о измени минималне годишње потрошње електричне енергије за 
стицање статуса квалификованог купца (која му омогућава да се снабдева на слободном 
тржишту) са 25 GWh на 3 GWh почев од 1. јануара 2007. године, чиме је отвореност тржишта 
(процентуални удео потрошача који имају могућност снабдевања са слободног тржишта) 
електричне енергије повећана са 12% на 21%. Овом одлуком је потенцијално отворено 21% 
тржишта, са 350 могућих квалификованих купаца, али се не очекује да ће купци користити ово 
право, због ниске цене за тарифне потрошаче. Смањењем минималне годишње потрошње за 
стицање статуса квалификованог купца, иде се у сусрет испуњавању обавеза преузетих 
ратификацијом Уговора о оснивању Енергетске заједнице Југоисточне Европе, по којима од 1. 
јануара 2008. године, сви потрошачи изузев домаћинства морају добити могућност да буду 
квалификовани. Према одредбама поменутог Уговора, домаћинства ће то право имати 
најкасније од 1. јануара 2015. године; 

- Агенција је до сада утврдила статус квалификованог купца само за једног потрошача. Овај 
статус се утврђује на захтев купца, а у овој години није било интереса за додељивање статуса 



 6 

квалификованог купца, јер се на слободном тржишту није могла уговорити испорука по ценама 
нижим од оних које важе за тарифне купце; 

- Агенција је установила вођење регистра квалификованих купаца и то је њена стална активност. 

5. Спровођење међународних споразума 

Агенција је дала запажен допринос разради организације и начина функционисања 
регионалног и паневропског тржишта електричне енергије и природног гаса кроз активно учешће у 
раду регионалних институција и стручних тимова основаних у оквиру тих институција. С тим у вези, 
Агенција је учествовала у активностима: 

- регулаторних тела потписница Уговора о енергетској заједници и Европске комисије на 
припреми нацрта пословника и плана рада Регулаторног одбора Енергетске заједнице; 

- Радне групе регионалних регулаторних тела Југоисточне Европе- CEER WG SEEER- (основане 
„Меморандумом о разумевању о успостављању регионалног тржишта енергије у Југоисточној 
Европи и његовом укључивању у унутрашње тржиште енергије Европске Заједнице“), на којима 
су, између осталог, разматрана питања која се односе на прекограничну трговину електричном 
енергијом (компензације за транзите између оператора преносних система, алокација 
капацитета на интерконективним водовима), механизме за привлачење инвестиција у нове 
производне капацитете у региону, механизме за заштиту социјално угрожених потрошача, 
оптимално коришћење резервних производних капацитета у региону и др.; 

- Атинског форума, саветодавног тела Енергетске заједнице (основаног „Уговором о оснивању 
Енергетске заједнице“), који чине представници индустрије, регулаторних тела, струковних 
удружења и потрошача. 
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ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
 

Средства за оснивање и рад Агенција обезбеђују се, сагласно члану 12. Закона, из прихода 
остварених од накнада за издавање лиценци, дела тарифе за приступ и коришћење система, као и 
других извора које Агенција оствари у обављању послова из своје надлежности, у складу са законом. 
Према овим одредбама, Агенција може остваривати средства и из донација, осим из донација 
енергетских субјеката или са тим субјектима повезаним лицима.   

У прве две године рада (29. јул 2005. до 29. јул 2007. године), Агенција се финансира из 
средстава које обезбеђује Европска Унија из CARDS програма, а на основу ранијих предлога 
Министарства рударства и енергетике. Услови и начин коришћења средстава за финансирање рада 
Агенције утврђени су уговором - Grant Agreement „Establishment and Оperation of the Energy Regulatory 
Agency“ (уговор о донацији) који су закључиле Агенције за енергетику Републике Србије и Европска 
агенција за реконструкцију дана 29. јула 2005. године. У складу са одредницама уговора о 
финансирању, Агенција доставља Европској агенцији за реконструкцију шестомесечне извештаје о 
раду. 

Финансијско пословање Агенције у овом извештају односи се на коришћење финансијских 
средстава из донације по наменама за период од 1. јануара 2006. до 31. децембра 2006. године. 

Трошкови настали у овом периоду (у динарима) су приказани у Табели 1. 

 

Табела 1- Трошкови у периоду од 1. јануара 2006. до 31. децембра 2006. године 

Ред. 
бр. 

Врста трошкова Планирано 
I до XII 2006. 

(дин.) 

Остварено 
I до XII 2006. 

(дин.) 

Индекс 
 
 

1. Нето зараде 42,783,030 34,282,056 80 

2. Порези и доприноси на зараде  25,111,373 21,377,839 85 

3. Трошкови путовања 1,972,256 2,393,909 121 

4. Трошкови горива и одржавања возила 711,150 528,416 74 

5. Закуп канцеларијског простора 474,100 377,966 80 

6. Канцеларијски материјал 678,153 678,379 100 

7. Комуналне и остале пословне услуге 2,301,281 2,090,599 91 

8. Трошкови публикација и инф. јавности 568,920 931,805 164 

9. Трошкови ревизије 663,740 715,834 108 

10. Трошкови превођења 568,920 0 0 

11. Трошкови огласа 94,820 123,519 130 

12. Банкарске провизије, таксе и сл. 426,690 388,777 91 

13. Резерва за непредвиђ. изд.- остали трошкови 440,913 0 0 

14. Предрачун амортизације опреме 0 2,340,378 - 

15. Салдо курсних разлика 0 1,239,268 - 

     

     

 Укупни расходи 76,795,346 67,468,745 88 
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Напомене уз Табелу 1: 

 

Укупни расходи са 31.12.2006. износе 88%  планираних за 2006. годину. Све ставке расхода су у 
оквирима утврђених износа по буџету одређеним уговором о донацији са Европском агенцијом за 
реконструкцију и као такве су потврђиване као оправдане сваких 6 месеци. 

Зараде запослених су, реално и номинално, испод планираних из следећих разлога: 

- разлике оствареног у односу на планирани курс евра  пошто се, сагласно Уговору, Агенција 
финансира из средстава ЕАР-а уплатом на девизни рачун  

- због споријег запошљавања кадрова у односу на план (у односу на планирани просечни број од око 
35 запослених, током 2006. године, са текућим променама у ангажовању, било је ангажовано 
просечно 30 запослених). 

Трошкови комуналних и осталих услуга,као и службеног оглашавања, већи су у односу на 
планиране због већих трошкова електричне енергије, телефона, поштарине и објављивања аката у 
„Службеном гласнику“ . 

Трошкови оглашавања су нешто већи од планираних због понављања огласа за запошљавање.  

Трошкови ревизије су номинално већи због тога што је планирана једна статутарна и једна 
буџетска ревизија, а урађена је још једна додатна буџетска ревизија за потребе ЕАР-а (накнадним 
тумачењем Уговора утврђено је да је Агенција обавезна да доставља Европској агенцији за 
реконструкцију извештај ревизора уз сваки шестомесечни извештај, а не једном годишње као што је 
било планирано).  

У остварене расходе укључени су и трошкови годишњег обрачуна амортизације опреме, као и 
салдо негативних курсних разлика, које су последица промена  курса евра. 

Европска агенција за реконструкцију је, у складу са уговором о донацији, директно из својих 
средстава, а за потребе Агенције за енергетику реализовала набавку основних средстава приказаних у 
Табели 2. 

 

Табела 2-  Набавна вредност основних средстава Агенције 

Набавна вредност                Назив 
У 2005.         у 2006. 

Свега дин. 

Путничка возила 4,114,190  4,114,190 

Рачунарска опрема 4,684,243 1,665,370 6,339,613 

Канцеларијски намештај 1,201,784  1,201,784 

Телефони и телефонска централа 339,556  339,556 

УКУПНО 10,339,773 1,655,370 11,995,143 

 

Након умањења набавне вредности основних средстава за износ припадајуће амортизације, 
садашња вредност сталне имовине на дан 31.12.2006. године износила је 9.299.673 динара. 

 Европска агенција за реконструкцију је  испоручила у 2005. год. опрему у вредности од 
10.339.773 дин., а у 2006.год. још један део рачунарске опреме (штампачи, машина за копирање, лаптоп 
рачунари, УПС уређај, пројектор и сл.) у укупној вредности од 18.950 ЕУР, чиме је испунила уговорне 
обавезе у погледу опремања Агенције за енергетику. 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2007. ГОДИНУ 

Агенција за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција) основана је Законом о 
енергетици („Службени гласник Републике Србије“ број 84/2004). Сагласно члану 22. став 4 наведеног 
Закона, на финансијски план Агенције сагласност даје Народна скупштина Републике Србије. 

I Укупни приходи Агенције  за 2007 годину распоређују се по врстама и то: 
         у динарима 

Ред.бр. Приходи План за 2007.годину 

1 Донација Европске уније 60.335.928 

2 Накнада за лиценце 42.431.400 

3 Део тарифе за приступ и коришћење система 29.880.050 

4 Пренети приход из претходне године 9.745.391 

  УКУПАН ПРИХОД 142.392.769 

 

II Укупни расходи Агенције  за 2007.годину распоређују се по врстама и то: 
         у динарима 

Ред.бр. Расходи План за 2007.годину 

1 Трошкови материјала 1.542.984 
1.1  - трошкови материјала (режиј.канцелар.разног) 784.533 

1.2  - трошкови горива и енергије 758.451 

2 Трошкови зарада и накнада зарада  80.469.764 
2.1  - трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 65.521.770 

2.2  - трошкови доприноса на терет послодавца 9.372.738 

2.3  - накнаде по осталим уговорима 1.217.700 

2.4  - остали лични расходи и накнаде 4.357.556 

3 Трошкови производних услуга 13.933.439 
3.1  - трошкови транспортних услуга 1.041.711 

3.2  - услуге одржавања 287.000 

3.3  - закупнине 9.840.000 

3.4  - реклама и пропаганда 574.000 

3.5  - остале услуге 2.190.728 

4 Амортизација и резервисање 1.670.950 

5 Нематеријални трошкови 14.118.389 

5.1  - непроизводне услуге 9.922.000 

5.2  - репрезентација 996.749 

5.3  - премије осигурања 164.000 

5.4  - платни промет 141.040 

5.5  - чланарине 205.000 

5.6  - остали нематеријални трошкови 2.689.600 

6 Резерва за непредвиђене издатке 30.657.243 

  УКУПНО РАСХОДИ 142.392.769 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
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Законом о енергетици су утврђени послови које Агенција обавља у  домену регулације  
енергетског сeктора, а као регулаторно тело, овлашћена је и да прати примену прописа и правила за 
рад енергетских система, да усклађује активности енергетских субјеката у обезбеђивању редовног 
снабдевања купаца енергијом и њихов равноправан положај и заштиту и да обавља друге послове 
везане за развој тржишта енергије. Ови послови се односе, пре свега, на:  

– доношење тарифних система за обрачун енергије за тарифне купце за приступ и коришћење 
система за пренос, транспорт и дистрибуцију енергије и објеката за складиштење природног 
гаса;  

– утврђивање методологије за одређивање тарифних елемената за обрачун цена енергије за 
тарифне купце;  

– утврђивање критеријума за одређивање трошкова прикључка на систем за пренос, транспорт и 
дистрибуцију енергије;  

– утврђивање минималне годишње потрошње енергије којом се стиче статус квалификованог 
купца и других прописа и аката. 

Послови Агенције су, поред изнетих и давање сагласности на правила о раду система, правила о 
раду тржишта енергије и правила о раду система за складиштење природног гаса, давање мишљења на 
цене које предлажу енергетски субјекати које се утврђују уз сагласност Владе, као и утврђивање 
критеријума и мерила за утврђивање накнаде за издавање лиценци.  

Агенција, такође,  сагласно наведеном  закону, обавља и поверене послове издавања и 
одузимања лиценци енергетским субјектима, послове решавања у управном поступку, тачније 
одлучивања по жалби на акта оператора система о одбијању приступа систему и по жалбама купаца 
енергије изјављеним на решења енергетских субјеката којима се одбија прикључење објеката купаца на 
систем, односно у случају недоношења одлуке по захтеву купца. 

Сагласно одредбама члана 15. став 3. истог закона, Агенција је у обавези да поред наведених 
послова, редовно прати примену тарифних система, да прикупља и обрађује податке о енергетским 
субјектима у вези са обављањем енергетских делатности, да прати начин поступања енергетских 
субјеката у погледу раздвајања рачуна, као и начина заштите купаца. 

Током 2006.године, Агенција је донела сва подзаконска акта предвиђена Законом о енергетици 
(изузев Методологије за одређивање трошкова прикључка на гасне мреже, Методологије и Тарифног 
система за складиштење природног гаса, јер оно још није изграђено, и њихово доношење се планира за 
2007.годину). Предвиђено је да 2007.година буде прва година у којој ће сва ова регулатива почети да се 
примењује. То подразумева, поред редовних активности, веома обимне и сложене послове Агенције на 
имплементацији методологија и тарифних система током те године укључујући при томе и одговарајућу 
помоћ енергетским субјектима.  Очекује се да ће се у првој половини 2007. године завршити највећи део 
послова издавања лиценци и отпочети континуалан надзор лиценцираних енергетских субјеката. 
Обзиром да је половином 2006. године Србија ратификовала Уговор о енергетској заједници земаља 
Југоисточне Европе, Агенција ће током 2007.године бити значајно ангажована у активностима 
регионалне регулаторне институције и на примени других одредби Уговора. 

Према члану 12. Закона о енергетици, Агенција обезбеђује средства за оснивање и рад „из 
прихода остварених од накнада за издавање лиценци, дела тарифе за  приступ и коришћење система, 
као и других прихода које оствари у обављању послова из своје надлежности, у складу са законом“.  

Сагласно истом члану овог закона, Агенција може остваривати средства и из донација, уз 
ограничење, да та средства не могу обезбеђивати енергетски субјекти ни субјекти који су са њима 
повезани. 
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Оснивање и рад Агенције, у прве две године, се финансирају из донације Европске уније, коју је 
она одобрила, на предлог Министарства рударства и енергетике у оквиру програма помоћи за 2004. 
годину. Ово финансирање се реализује уговором (Grant Agreement – Establishment and Operation of the 
Energy Regulatory Agency) са Европском агенцијом за реконструкцију, који је Агенција за енергетику 
потписала 29. јула 2005. године. Обзиром да ова донација истиче средином 2007. године, ппаном је 
предвиђено да се преостали део трошкова до краја године финансира из прихода од лиценци као и из 
дела тарифе за приступ и коришћење система.  

Елементи плана прихода и расхода су усклађени са међународним рачуноводственим 
стандардима, Уговором о донацији између Агенције и Европске агенције за реконструкцију, и 
сагледаним потребама у 2007. години. 

Образложење појединих ставки расхода датих у табели II Финансијског плана: 

− Трошкови зарада и накнада зарада и трошкови доприноса на терет послодавца: Планира 
се да Агенција, у складу са обимом посла у односу на садашњих 29, повећа број запослених 
у 2007. на 37. Сагласно овоме, и трошкови зарада и накнада зарада (као и одговарајућих 
доприноса који се исплаћују држави) су увећани у односу на остварене трошкове у 2006 
години. Поред тога, како Агенција, због обавеза из Уговора о донацији са Европском 
агенцијом за реконструкцију, није била у могућности да исплаћује накнаде запосленима за 
топли оброк, превоз и минули рад сагласно Изменама и допунама Закона о раду ови 
трошкови су, сагласно Закону о раду, предвиђени финансијским планом за 2007. годину. 

− Остали лични расходи и накнаде: Ови трошкови се углавном односе на трошкове 
службених путовања (трошкови смештаја и исхране) и повећани су пре свега због 
очекиваниог повећаног обимоа међународних активности Агенције, односно учешћа у раду  
Регулаторног одбора Енергетске заједнице (седиште у Атини), основаног 
међународноправно обавезујућим Уговором о оснивању Енергетске заједнице, чија је 
потписница наша земља, а који је ступио на снагу средином 2006. године. 

− Непроизводне услуге: Најзначајнија ставка у оквиру ових трошкова (око 60% планираних 
средстава) су, поред услуга ревизије, превођења, службеног оглашавања, измена софтвера 
и других, консултантске услуге, које нису биле предвиђене у 2006. години. Планиране су 
високоспецијализоване услуге од значаја за делокруг рада Агенције за које је потреба 
једнократна, односно за које не би било ефикасно запослити одговарајуће експерте у стални 
радни однос. 

− Резерва: У складу са чланом 22, став 1 Закона,  финансијским планом утврђују се и резерве 
за непредвиђене издатке. Главни фактор за димензионисање ове ставке су очекивани 
трошкови адаптације и додатног опремања пословног простора уколико се, како је 
најављено, позитивно реши захтев који је Агенција упутила Дирекцији за имовину Републике 
Србије за доделу одговарајућег пословног простора. 

 


