На основу члана 39. став 1. и члана 51. став 4. тачкa 4), a у вези са чланом 93а став 1. тачка
3) Закона о енергетици („Службени гласник Републике Србије“, бр.145/14, 95/18-др.закон и 40/21) и
члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије („Службени гласник РС“, број 52/05),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 11. ванредној седници одржаној 30. јуна
2021. године, донео је
УПУТСТВО
за припрему мрежног правила које се односи на прикључење на мрежу једносмерних система
високог напона
1.Овим Упутством дају се смернице оператору преносног и дистрибутивног система
електричне енергије (у даљем тексту: оператори система) за припрему подлога за израду мрежног
правила из члана 93а став 1. тачка 3) Закона о енергетици („Службени гласник Републике Србије“,
бр.145/14, 95/18-др.закон и 40/21), односно акта који се односи на прикључење на мрежу једносмерних
система високог напона.
2.Приликом израде акта из члана 93а став 1. тачка 3) Закона о енергетици оператори система
користиће адаптирану Уредбу Европске комисије (ЕУ) број:2016/1447 од 26. августа 2016. године о
успостављању мрежних правила за прикључење на мрежу система за пренос једносмерном струјом
високог напона и једносмерно прикључених јединица електроенергетског парка која је прилагођена у
складу са чланом 2. Одлуке Сталне групе на високом нивоу Енергетске заједнице бр: 2018/04/PHLGEnC од 12. јануара 2018. године и која је објављена на интернет страници Секретаријата Енергетске
заједнице (https://www.energy-community.org/legal/acquis.html)- у даљем тексту: Уредба).
3.Оператори система приликом израде и усаглашавања акта из тачке 1) овог упутства
поступиће у складу са овим упутством на следећи начин:
1)Назив акта, уместо: „Уредба Европске комисије (ЕУ) број:2016/1447 од 26. августа 2016.
године о успостављању мрежних правила за прикључење на мрежу система за пренос једносмерном
струјом високог напона и једносмерно прикључених јединица електроенергетског парка ” да гласи:
„адаптирани текст мрежног правила који се односи на прикључење на мрежу једносмерних система
високог напона.”;
2)У члану 2. став 1. Уредбе променити тако да гласи:
„Изрази употребљени у овом акту имају значење дефинисано законом којим се уређује област
енергетике”.
израз:

„Код дефиниције појмова додати све нове изразе и њихове дефиниције, укључујући и следећи
Агенција - Агенција за енергетику Републике Србије.”

3)У члану 2. став 1. и чл.38, 39, 40, 43, 45, 72. и 74. користити пуне називе прописа са
бројевима;

4)У члану 3. став 6. Уредбе уместо термина: „одговарајуће регулаторно тело или друго тело
ако је примењиво” користити термин: „Агенција за енергетику Републике Србије”;
5)У члану 4. у ставу 1. Уредбе на свим местима где се спомиње уместо термина: „одговарајуће
регулаторно тело или Уговорна страна” користити термин: „надлежни орган/Влада/министарство
надлежно за послове енергетике/Агенција за енергетику Републике Србије”;
У члану 4. у ставу 2. на свим местима где се спомиње: „истека рока за транспоновање”
користити речи: „ступања на снагу”;
У члану 4. у ставу 3. речи: „регулаторном телу или ако је применљиво Уговорној страни”
заменити са речима „надлежном органу/Влади/министарству надлежном за послове енергетике”;
У члану 4. у ставу 5. речи: „одговарајуће регулаторно тело или ако је применљиво Уговорна
страна заменити речима: „надлежни орган/министарство надлежно за послове енергетике”;
6)У члану 5. у ставу 3. Уредбе речи „надлежно регулаторно тело или Уговорна страна ако је
то применљиво” заменити са речима: „надлежни орган/Влада/министарство надлежно за послове
енергетике ”;
У члану 5. став 8. Уредбе уместо термина: „жалба” користити термин: „поднесак” а речи:
„делујући у својству тела за решавање спорова” заменити са речима: „делујући у складу са
овлашћењима утврђеним Законом о енергетици”. Kод навођења рокова користити рокове утврђене
законом којим се уређује област енергетике и општег управног поступка”.
7)У члану 8. став 2. Уредбе уместо термина: „одговарајуће регулаторно тело, надлежно тело
или Уговорна страна” користити термин: „министарство надлежно за послове енергетике”;
8)У члану 40. став 2. Уредбе код употребе термина који се односе на планове развоја
користити термин: „план развоја система”;
9)У члану 65. Уредбе уместо термина: „одговарајуће регулаторно тело или Уговорна страна”
користити термин: „министарство надлежно за послове енергетике”;
10)У целом тексту акта уместо термина: „овлашћени сертификатор” користити термин: „тело
за оцењивање усаглашености именовано у складу са законом којим се уређују технички захтеви за
производе и оцењивање усаглашености”;
11)У члану 75. брисати: „1. и 2.”, тако да тачка под 3. постаје 1.
12)У члану 77. став 2. и члану 83. уместо термина: „друга регулаторна тела различита од
регулаторног тела” користити термин: „Агенција за енергетику Републике Србије”;
13)У члану 84. Уредбе на свим местима где се спомиње уместо термина: „одговарајуће
регулаторно тело или Уговорна страна” користити термин: „надлежни орган/Влада/Агенција за
енергетику Републике Србије”;

4.Приликом израде адаптираног текста овог мрежног правила, оператори система ће у
највећој мери у којој је то могуће, користити Јединствена методолошка правила за израду прописа
(„Службени гласник РС”, број 21/2010).
5.Агенција ће дати сагласност ако је текст акта из става 1. овог упутства:
1)Усаглашен са преузетим обавезама Републике Србије у складу са потврђеним
међународним споразумима, тако да: а) садржи све релевантне одредбе из адаптиране Уредбе
Европске комисије (ЕУ) број:2016/1447 од 26. августа 2016. године о успостављању мрежних правила
за прикључење на мрежу система за пренос једносмерном струјом високог напона и једносмерно
прикључених јединица електроенергетског парка, б) по својој структури и садржини веродостојно
одражавају текст адаптиране Уредбе, а да су сва евентуална одступања само последица превода у
смислу члана 2. Одлуке Сталне групе на високом нивоу Енергетске заједнице бр: 2018/04/PHLG-EnC
од 12. јануара 2018. године и
2)израђен у складу са овим упутством.
6.Оператори система дужни су да усаглашени акт из става 1. овог упутства израде у складу
са овим упутством и доставе Агенцији ради прибављања сагласности Агенције о усаглашености,
најкасније до 10. августа 2021. године.
7.Агенција задржава право да ово упуство измени или замени новим само за случај да
Република Србија накнадно преузме додатне обавезе сагласно потврђеним међународним
споразумима.
8.Ово упутство, након доношења доставити операторима система, ради израде акта из тачке
1) овог упутства и достављања Агенцији ради прибављања сагласности Агенције о усаглашености.
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У Београду, 30. јуна 2021. године
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