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• Промена надлежности Агенције

• Имплементација: услови, ризици
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Предвиђање будућности у енергетици никада није
било теже!

• Колики ће бити економски раст и раст потрошње енергије? 

• Куда иду цене енергената и енергије и односи цена?

• Како заштити планету од климатских промена?

• Може ли се већи део енергије обезбедити из обновљивих
извора?

• Каква ће бити улога угља (са и без одлагања CO2)? 

• Да ли нуклеарне електране?

• Како ће се мењати цена капитала?

• Куда иду тржишне реформе?

• Како одржати социјалну кохезију?

Кључна енергетска питања се отварају на нови начин:
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Мењају се алати за стратешко планирање у
енергетици

• До седамдесетих: екстраполација прошлости;

• Одговор на повећане неизвесности: анализа сценарија ‐
компанија SHELL;

• Крајем прошлог века: тржиште само решава све ‐
планирање није потребно;

• Данас: поново планирање.
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Упоредни показатељи Србије
и Европске уније у 2008. години
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Подаци: IEA, Eurostat, WB, IMF, РЗС

УППЕ - укупна потрошња примарне енергије       БДП - бруто друштвени производ      ПКМ - по паритету куповне моћи
* емисија од сагоревања горива 

Увозна зависност:  Србија 30‐ 40  %
ЕУ 27 54 %
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Куда иде енергетика Европске уније?  

Кључни циљеви енергетског сектора ЕУ до 2020:
• ефикасност већа 20%,
• обновљивих извора више за 20% и
• емисија CO2мања за 20%.

Ови циљеви сада нису обавеза за Енергетску заједницу, па ни за Србију

Темељи енергетске политике ЕУ:
• Сигурност снабдевања
• Одрживост
• Конкуренција

Ово су и најважнији елементи Уговора о Енергетској заједници ЈИЕ, 
који су и за Србију обавеза од 2006. године
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Јединствено тржиште енергије до 2014.г.

Да би се то остварило: 
приоритет су и паневропска
гасна и електроенергетска
инфраструктура

Оно што се ради у оквиру Енергетске заједнице треба да омогући
да се и ми придружимо после 2015,



Регионално тржиште енергије у ЈИЕ‐
могућности и ограничења

Могућности

• Унапређење сигурности
снабдевања (инв. клима, 
координација планирања)

• Повећање ефикасности
(конкуренција)

• Допринос регионалном
економском расту

• Ублажавање последица кризе
(РТЕ смањује трошкове
инвестирања)

• Унапређење регионалне
сарадње

Ограничења

• Спора имплементација
регионалног тржишта

• Различита динамика
либерализације тржишта

• Економске цене енергије и
социјалне импликације

• Нетехнички губици и
неплаћање утрошене енергије

• Компатибилност националних
модела тржишта са захтевима
регионалног тржишта
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Динамика формирања тржишта електричне енергије на велико
у Југоисточној Европи (драфт)
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Нови Закон о енергетици

• Прихваћене међународне обавезе: Други и
делимично Трећи пакет правила о унутрашњем
тржишту енергије у ЕУ;

• Нови учесници на тржишту, другачији односи и
одговорности;

• Другачије снабдевање крајњих купаца;
• Нови начин регулације цена.



12

Агенција за енергетику

Ојачана је улога и надлежности Агенције:
НОВО:
• Доноси методологије за одређивање регулисаних цена
• даје сагласност на регулисане цене од 1.10.2012. године;
• доноси правила о промени снабдевача и о квалитету испоруке

и снабдевања ЕЕ и ПГ;
• захтева измену правила на које даје сагласност;
• даје сагласност на планове развоја система за пренос, 

транспорт и дистрибуцију;
• даје мишљење о захтеву за изузеће од примене ППТС.
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Нови Закон ‐ тржиште електричне енергије (ЕЕ)

• Врсте тржишта:
− билатерално,
− балансно и
− организовано (берза)

• Учесници на тржишту:
− произвођач;
− снабдевач;
− јавни снабдевач ЕЕ;
− крајњи купац;
− оператори преносног и дистрибутивног система и
− оператор тржишта.

• Сви учесници на тржишту су балансно одговорни и
њихови односи се регулишу уговорима.

• Влада доноси акт којим се уређује организација и рад
оператора тржишта
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Нови Закон ‐ тржиште природног гаса (ПГ)

• Врсте тржишта:
– билатерално

• Учесници на тржишту:
– произвођач;

– снабдевач;

– јавни снабдевач ПГ;

– крајњи купац,

– оператор транспортног, 

– оператор дистрибутивног система;

– оператор складишта ПГ;

• Сви учесници на тржишту су балансно одговорни и
њихови односи се регулишу уговорима.
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Нови Закон ‐ снабдевање крајњих купаца ЕЕ и ПГ

1. Крајњи купци ЕЕ и ПГ имају право да слободно бирају
снабдевача на тржишту, с тим што домаћинства то право
почињу да остварују 1. јануара 2015. године.

2. Право на јавно снабдевање имаће:
– од 1. јануара 2013. године, крајњи купци електричне

енергије, односно природног гаса чији су објекти
прикључени на дистрибутивни систем;

– од 1. јануара 2014. године само домаћинства и мали
купци електричне енергије;

– од 1. јануара 2015. године само домаћинства и мали
купци природног гаса. 
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Нови Закон ‐ динамика отварања тржишта
(минимално обавезно)

Електрична енергија Природни гас
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Нови Закон ‐ регулација цена

Регулисане цене
– цене електричне енергије (ЕЕ) и природног гаса (ПГ) за јавно

снабдевање и цене приступа систему;
– цене системских услуга које су обавезне да пруже домаће

електране;
– цена ЕЕ и ПГ за потребе балансирања;
– накнаде за учешће на организованом тржишту ЕЕ

Сагласност на регулисане цене до 1.10.2012. даје Влада, после тога
Агенција;

Слободне (тржишне) цене
– цена производње ЕЕ и
– цена деривата нафте



Како ће све то функционисати?

Подзаконска регулатива треба да буде комплетирана у 2012.
години (правила рада мрежа, тржишта, регулација цена итд.) и
обезбеђени технички услови.

Велика промена за:
• енергетска предузећа – снабдеваче (морају прилагођавати понуду

условима на тржишту);
• купце енергије, који морају изаћи на тржиште и редовно плаћати

енергију;
• институције које регулишу тржиште (Агенција, Влада, Комисија за

заштиту конкуренције)



Регулација цена електричне енергије за јавно снабдевање

РЕГУЛИСАНИ ДЕО ЦЕНЕ
(Агенција)

НЕРЕГУЛИСАНИ ДЕО ЦЕНЕ
(тржиште)
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Структура цене ел.енергије за домаћинства
у неким главним градовима ЕУ и Србији
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Регулација цена природног гаса за јавно снабдевање

РЕГУЛИСАНИ ДЕО ЦЕНЕ
(Агенција)

НЕРЕГУЛИСАНИ ДЕО ЦЕНЕ
(тржиште)

дин/м3
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Структура цене природног гаса за домаћинства
у неким главним градовима ЕУ и у Србији
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Отварање тржишта енергије у Србији од 2013. године

Нека отворена питања:
• Да ли ће могућност избора, односно понуда бити адекватна?
• Да ли ЕПС и Србијагас могу злоупотребљавати доминантну позицију?
• Регион је оквир за отварање тржишта (национална тржишта би била

премала). Којом брзином ће се формирати регионално тржиште
(пројекат је завршен)?

• Да ли су прекогранични капацитети довољни за адекватну понуду?
• ...



РазвојРазвој тржиштатржишта –– условиуслови ии ризициризици (1)(1)



РазвојРазвој тржиштатржишта –– условиуслови ии ризициризици (2)(2)
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Резиме ‐ шта да се ради?

• Завршити подзаконску регулативу – обезбедити да се Закон о енергетици
примењује

• Доношење Стратегије развоја енергетике и планова развоја енергетских
предузећа;

• Побољшање енергетске ефикасности ‐ то је нејјефтинији, али
најнеатрактивнији и тешко достижан ресурс ‐ усвајање и примена Закона о
рационалној употреби енергије

• Цене енергије и мрежарина морају одражавати реалне и рационалне
трошкове и обезбеђивати дугорочну одрживост система;

• ШТО ПРЕ: заштита сиромашних купаца енергије – без ње нема успешне
реформе цена;

• Припрема за преговоре са ЕУ о будућим обавезама (климатске промене, 
ОИЕ, заједничка инфраструктура, механизми солидарности...);

Јачање капацитета институција државе у енергетици.

ОБИМАН ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСАО ПРЕД ВЛАДОМ, АГЕНЦИЈОМ
И ЕНЕРГЕТСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2013. ГОДИНЕ

КАПИТАЛ и ЗНАЊЕ ‐ два критична ресурса!
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11000 Београд
Теразије 5/V
Tel: + 381 11 3037184; 
Fax: + 381 11 3225780
E mail: aers@aers.rs
www.aers.rs

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


