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Поштовани,

Као што сте обавештени, .Електромрежа Србије" АД Београд (ЕМС АД) и Јавно предузеће
.Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС) У свом заједничком допису бр. 511-00-00РР-6/29021-07З и бр. 20600-201-
687570/1 од 23.11.2021. године, затражили су од Министарства рударства и енергетике да хитно предузме
активности са циљем измене Закона о обновљивим изворима енергије ("Службени гласник РС број 40/21),
допуне Закона о енергетици ("Службени гласник РС, бр. 145/14, 95118-др.закон и 40/21) и да обустави до даљег
све активности на доношењу подзаконских аката чија је припрема тренутно у току.

Конкретно, ЕМС АД и ЈП ЕПС су У свом заједничком допису затражили од надлежног Министарства:

- измену чл. 10. и 11. Закона о обновљивим изворима енергије који уређују балансну одговорност
гарантованог снабдевача за одступања произвођача из обновљивих извора и право произвођача из
обновљивих извора енергије на приоритетни приступ систему,

- одлагање примене и доношења свих подзаконских аката којима се дају подстицајне мере за
произвођаче електричне енергије из обновљивих извора

- одлагање усвајања Предлога уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом

- обуставе даљег рада на припреми уредбе о балансирању, и

- допуну Закона о енергетици и других релевантних подзаконских аката ради одређивања критеријума
за увођење обавезне резерве на терет произвођача из интермитентних (обновљивих) извора енергије,

Овај захтев ЕМС АД и ЈП ЕПС су проследили Агенцији за енергетику Републике Србије, ради
информисања.

С обзиром на то да у овом допису ЕМА АД и ЈП ЕПС указују на негативне последице које могу настати
по електроенергетски систем Републике Србије, њену привреду и грађане за случај да дође до интеграције
произвођача из обновљивих извора у обиму који се у овом тренутку захтева, обавештавамо надлежно
Министарство да Агенција за енергетику Републике Србије начелно подржава захтеве који су изнели ЕМС АД
и ЈП ЕПС У свом заједничком допису, имајући у виду комплексност питања интеграције обновљивих извора као
и негативне последице на које се у допису указује.



Из овог разлога сматрамо да треба одложити доношење Уредбе о условима испоруку и снабдевање
електричном енергијом као и да су се стекли услови за застој у раду радних група које су образоване за потребе
израде подзаконских аката којима се дају подстицајне мере за произвођаче електричне енергије из обновљивих
извора.

Обавештавамо надлежно Министарство да до усаглашавања ставова по свим захтевима ЕМС АД и ЈП
ЕПС, Агенција неће делегирати своје представнике да присуствују састанцима радних група за припрему
Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом и Уредбе о балансирању или др.
подзаконских аката који уређују добијање подстицаја за произвођаче електричне енергије из обновљивих
извора.
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