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2. Основни подаци о информатору и друштву
Информатор о раду Акционарског друштва ''Електромрежа Србије'' Београд, (у даљем тексту: ЕМС
АД или Друштво) припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја (''Службени гласник РС'' бр. 120/2004, 54/2007,104/2009 и 36/2010), а у складу са
Упутством за израду и објављивање Информатора о раду државног органа (''Службени гласник РС“
бр. 68/2010).
Информатор о раду ЕМС АД ажуриран је у августу 2018. године и може се наћи у електронској
форми на насловној страни сајта Акционарског друштва ''Електромрежа Србије'' Београд (http:
//www.ems.rs/), док се штампана верзија може добити у Самосталном сектору за медије и
комуникацију ЕМС АД у пословној згради ЕМС АД у Кнеза Милоша 11.
Први Информатор о раду ЕМС АД објављен је у јуну 2006. године.
За ажурност и потпуност података наведених у Информатору одговоран је Милош Богићевић,
(milos.bogicevic@ems.rs).
Основни подаци о Друштву:
Матични број: 20054182, ПИБ: SR 103921661
Oдлукoм Владе Републике Србије 05 број 023-397/2005-1 од 27. јануара 2005. године (Службени
гласник РС бр. 12/2005) основано је jaвнo прeдузeћe зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje и упрaвљaњe
прeнoсним систeмoм нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje, ради обављања делатности преноса
електричне енергије, управљања преносним системом и организације тржишта електричне енергије,
са пословним именом Jaвнo прeдузeћe "Eлeктрoмрeжa Србиje", Бeoгрaд.
Jaвнo прeдузeћe "Eлeктрoмрeжa Србиje", Бeoгрaд уписано је у регистар привредних субјеката и
отпочело је са радом 1. јула 2005. године
Упис у регистар привредних субјеката
Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 80469/2005 извршен је упис
оснивања у регистар привредних субјеката Јавног предузећа „Електромрежа Србије“, Београд, чиме
су створени услови за почетак рада Јавног предузећа „Електромрежа Србије“, Београд 1. јула 2005.
године у складу са одлуком о његовом оснивању.
Решењем Агенције за привредне регистре број БД 88869/2016 од 08.11.2016. године регистрована је
промена правне форме Јавног предузећа ''Електромрежа Србије'', Београд, које од 08.11.2016.
године престаје да послује као јавно предузеће и наставља да послује као акционарско друштво, под
пословним именом Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, односно скраћеним
пословним именом ЕМС АД Београд, при чему остали индентификациони подаци ЕМС АД (матични
број, порески индентификациони број и седиште) остају непромењени
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НАЗИВ
ДРУШТВА

АКЦИОНАРСКО
БЕОГРАД

ДРУШТВО

„ЕЛЕКТРОМРЕЖА

СРБИЈЕ“

-

шифра претежне делатности: 35.12 - пренос електричне
енергије
Претежна делатност Друштва обухвата пренос електричне
енергије и управљање преносним системом у складу са законом
којим се уређује енергетика као делатност од општег интереса.

Делатност

Поред претежне делатности, Друштво обавља и следеће
делатности:
- уређивање и администрирање тржишта електричне енергије у
оквиру своје надлежности;
- истраживање и развоја;
- организација и спровођење обука;
- техничко испитивање, анализе и инжењеринг;
- пројектовање, изградња, одржавање и експлоатација мреже у
оквиру преносног система и електроенергетских и других
енергетских објеката,
- телекомуникације, пројектовање, изградња, одржавање и
експлоатација телекомуникационих објеката и уређаја;
- консултантске услуге.

Привредна грана

Енергетика

Облик
организовања

Акционарско друштво

Матични број у
20054182
регистру
разврставања
ПИБ

СР 1 0 392 1 661

Облик
својине
Државна својина над средствима за производњу (средства за рад
над средствима
и предмети рада)
за производњу
Датум оснивања 01. јул 2005. године
Седиште

Београд, Кнеза Милоша 11

Организација

Дисперзивна, капацитети по целој територији Републике
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3.Организациона структура
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ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ И ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ВАН РАДНОГ ОДНОСА
ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА НА ДАН 01.08.2018.
Назив

Запослени

Директор

1

Оперативни директор

1

Саветници генералног директора

4

Кабинет

Ангажовани
ван радног
односа

2

Самостални сектор за интерну ревизију
Самостални сектор за логистику
Самостални сектор за медије и комуникацију
Самостални сектор за обезбеђење квалитета

6
74
4
5

Инвестиције и стратегија

70

Центар за инвестиције

51

Сектор за инвестиционе пројекте високонапонских водова

19

Сектор за инвестиционе пројекте високонапонских постројења

23

Центар за развој

2

17

Сектор за пројекте прикључења и повезивања
Сектор за стратегију

8
8

Информационо комуникационе технологије

104

Самостална служба за организациону подршку и развој

2

Сектор за апликативни развој и подршку пословном систему

20

Сектор за апликативни развој и подршку техничком систему

11

Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку

22

Сектор за оперативне технологије центара управљања

26

Сектор за телекомуникације

19

Комерцијални послови

39

4

Сектор за набавке и праћење реализације уговора

19

2

Сектор за продају и складиштење

19

1

43

6

12

2

Људски ресурси
Самостална служба за експлоатацију возила и безбедност саобраћаја
Сектор за радноправне послове и нормативу

18

Сектор за развој људских потенцијала

11

Међународни и регулаторни послови

4

Сектор за односе за заинтересованим странама

1

Сектор за управљање међународним и регулаторним портфолиом

2

Правни послови

4

51

2

Сектор за корпоративно правне послове

26

2

Сектор за специјализоване правне послове

22

Пренос електричне енергије

690

ASSET контролни центар

4

Дирекција за одржавање преносног система

627

Регионални центар одржавања Београд

292

Подручје преносног система Београд

94

Регионални центар одржавања Крушевац

228

Подручје преносног система Бор

54

Подручје преносног система Крушевац

86

Подручје преносног система Ниш

50

Подручје преносног система Нови Сад

1

162

Подручје преносног система Ваљево

Регионални центар одржавања Нови Сад

1

1

1

102
86
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Дирекција за техничку подршку преносном систему

57

Сектор за високонапонска постројења

20

Сектор за високонапонске водове

11

Сектор за заштиту животне средине и одрживи развој
Сектор за релејну заштиту и локално управљање
Управљање и тржиште

5
18
166

Контролно тело

1

3

Дирекција за тржиштe електричне енергије
Сектор за билатерално тржиште, куповину и продају електричне енергије

45
12

Сектор за обрачун електричне енергије и приступ преносном систему

9

Сектор за обрачунско и контролно мерење електричне енергије

12

Сектор за развој и администрацију тржишта електричне енергије

10

Дирекција за управљање преносним системом

116

1

Сектор за планирање и анализу рада преносног система

19

1

Сектор Национални диспечерски центар

28

Сектор Регионални диспечерски центар

64

Финансије

69

Сектор за план и анализу

10

Сектор за рачуноводство и порезе

18

Сектор за управљање трезором
Укупно

37
1333

16

Квалификациона структура на дан 01.08.2018. године
Степен стручне спреме
Број запослених
VIII
5
VII
563
VI
118
III, IV, V
640
I, II
7
УКУПНО:
1333
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4. Опис функција старешина
Органи управљања у ЕМС АД
Влада је донела Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа „Електромрежа
Србије“, Београд 05 бр. 023-10175/2016 од 27.10.2016. године („Службени гласник РС“, бр.88/16).
Управљање у ЕМС АД је организовано као једнодомно.
Органи Друштва су Скупштина и Одбор директора са Генералним директором.
Скупштина ЕМС АД
Функцију Скупштине врши Оснивач преко пет овлашћених представника.
Закључком Владе 24 Број: 119-9449/2017 од 28. септембра 2017. године за представнике Републике
Србије као оснивача Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд, за коју на основу
законског овлашћења оснивачка права врши Влада, у Скупштину Акционарског друштва
„Електромрежа Србије“ Београд одређени су:

1.
2.
3.
4.
5.

Милун Тривунац, магистар економских наука
Благоје Цонић, дипл.инжењер саобраћаја
Стеван Ђаковић, дипл. правник
Лепосава Милић, дипл.економиста
Александра Наупарац, дипл.економиста

Овлашћења председника Скупштине врши Милун Тривунац.
Мандат председника и чланова Скупштине је четири године.
Скупштина је орган управљања акционарским друштвом, доноси одлуке из своје надлежности
самостално или уз сагласност Владе која остварује права Оснивача, у складу са законом,
оснивачким актом и статутом Друштва.
Одбор директора ЕМС АД
Друштвo имa Oдбoр дирeктoрa кojи имa сeдaм члaнoвa. Oдбoр дирeктoрa чинe Гeнeрaлни дирeктoр,
кojи je и прeдсeдник Oдбoрa дирeктoрa и шeст извршних дирeктoрa.
Oдбoр дирeктoрa вoди пoслoвe Друштвa и врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Друштвa.
Одбор директора ЕМС АД именован је је Одлуком Генералног директора бр. 448 од 16.11.2016.
године, Одлуком о измени и допуни Одлуке бр. 448 од 16.11.2016. године број 65 од 04.01.2017.
године и Одлуком о измени и допуни Одлуке бр. 448 од 16.11.2016. године број 1330 од 01.02.2017.
године.
Чланови Одбора директора

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Јелена Матејић, мастер економије – Директор
Илија Цвијетић, дипл.ел.инж. - Извршни директор за пренос електричне енергије
Александар Курћубић, дипл.ел.инж. - Извршни директор за управљање и тржиште
Надица Стојановић, дипл.ел.инж. – Извршни директор за инвестиције и стратегију
Марија Сокић, дипл.економиста – Извршни директор за финансије
Тамара Црвеница, дипл.правник - Извршни директор за правне послове
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7. Кристина Бојовић, дипл.менаџер - Извршни директор за људске ресурсе
Генерални директор
Генералног директора именује Оснивач на период од четири године.
Генерални директор је законски заступник Друштва и послове из своје надлежности обавља у
складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, законом којим се уређује
правни положај привредних друштава, Оснивачким актом и Статутом.
Решењем Владе 24 Број: 119-12014/2017 од 05. децембра 2017.године за директора ЕМС АД,
именована је Јелена Матејић.
 Директор ЕМС АД је
Јелена Матејић, мастер економије
тел: +381 11 3330-640
факс: + 381 11 3239-908
Послови Генералног директора представљају скуп најсложенијих послова везаних за организацију
рада ЕМС АД, руковођења, представљања и заступања ЕМС АД, вођење пословања, одговорности
за законитост рада и других послова утврђених Статутом ЕМС АД и законом.
Генерални директор не може имати заменика.
 Оперативни директор ЕМС АД је
Александра Наупарац, дипл.економиста
тел: +381 11 3330-758
факс: + 381 11 3239-908
Oпeрaтивни дирeктoр oбeзбeђуje пoдршку у рaду Гeнeрaлнoм дирeктoру, дaвaњeм сaвeтa пo
питaњимa кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa и oбaвљaњa пoслoвa из дeлaтнoсти Друштвa, учeствуje у
дoнoшeњу стрaтeшких oдлукa, oбjeдињуje пoслoвe нa oргaнизoвaњу и усклaђивaњу пoслoвних
прoцeсa, прeдлaжe мeрe зa успeшниje oствaривaњe пoслoвних рeзултaтa, прaти рaд
oргaнизaциoних дeлoвa Друштвa и нeпoсрeднo извeштaвa Гeнeрaлнoг дирeктoрa, зaступa Друштвo
у грaницaмa oвлaшћeњa, извршaвa oдлукe Гeнeрaлнoг дирeктoрa и oбaвљa другe пoслoвe oд
знaчaja зa функциoнисaњe Друштвa.
У oдсутнoсти или спрeчeнoсти Гeнeрaлнoг дирeктoрa, рaдњe из oквирa рeдoвнoг пoслoвaњa зa кoje
je нaдлeжaн Гeнeрaлни дирeктoр, a кoje нe трпe oдлaгaњe, прeдузимa Oпeрaтивни дирeктoр.
Oпeрaтивни дирeктoр рeгиструje сe кao oстaли зaступник у склaду сa прoписимa o рeгистрaциjи
приврeдних субjeкaтa нa oснoву oдлукe Гeнeрaлнoг дирeктoрa o њeгoвoм имeнoвaњу.
Oпeрaтивни дирeктoр oдгoвaрa зa свoj рaд Гeнeрaлнoм дирeктoру.
 Извршни Директор за пренос пренос електичне енергије је
Илија Цвијетић, дипл.ел.инж.
тел: +381 11 3972-946
факс: + 381 11 3970-695
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 Извршни директор за управљање и тржиште је
Александар Курћубић, дипл.ел.инж.
тел: +381 11 3970-665
факс: + 381 11 3970-695
 Извршни директор за инвестиције и стратегију је
Надица Стојановић, дипл.ел.инж.
тел: +381 11 3330-640
факс: + 381 11 3239-908
 Извршни директор за финансије је
Марија Сокић, дипл.економиста
тел: +381 11 3330-632
факс: + 381 11 3240-508
 Извршни директор за људске ресурсе је
Кристина Бојовић, дипл.менаџер
тел: +381 11 3330-645
факс: + 381 11 33 41 832
 Извршни директор за правне и опште послове је
Тамара Црвеница, дипл.правник
тел: +381 11 3330-645
факс:+ 381 11 33 41 832
 Корпоративни директор за ИКТ је
Дејан Матић, мастер инж.менаџмента
тел: +381 11 3222-348
факс: +381 11 3035-219
 Корпоративни директор за комерцијалне послове је
Данијела Бојовић, дипл. правник
тел: +381 11 3330-705
факс: +381 11 3242-414
 Корпоративни директор за међународне и регулаторне односе је
Бранислав Ђукић, дипл.ел.инж.
тел: +381 11 3330-761
факс: + 381 11 3239-908

11
Информатор о раду ЕМС АД, август 2018.

Постоје и четири Самостална сектора, која за свој рад одговарају Генералном директору ЕМС
АД
- Самостални сектор Интерна ревизија
Руководилац Оливера Радовић
- Самостални сектор Управљање квалитетом
Руководилац Александар Росић
- Самостални сектор за логистику
Руководилац Бојана Лежајић
- Самостални сектор за медије и комуникацију
Руководилац Милош Богићевић
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5. Опис правила у вези са јавношћу рада
Прописи којим се уређује јавност рада Друштва су:
- Закон о буџетском систему, члан 8 („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. 108/2013,142/2014, 68/2015-др закон, 103/2015, 99/2016 и
113/2017)
- Закон о енергетици – чланови 18, 86, 89, 102, 109, 116, 117, 164, 175, 176 („Службени гласник
РС“, бр. 145/2014)
- Закон о јавним предузећима – члан 71 („Службени гласник РС“, бр. 15/2016)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“
бр.120/04,54/07,104/09 и 36/2010)
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон,
68/2012 – одлука УС и 107/2012)
- Закон о заштити узбуњивача, члан 16 („Службени гласник РС“, бр. 128/2014)
- Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, чланови 4, 49. и 59.
(„Службени гласник РС“, бр. 63/2013)
- Правилник o пословној тајни ЕМС АД број 000-00-ROU-3/2017-008 од 31.07.2017.године
ПИБ Друштва: SR 103921661
Адреса: Кнеза Милоша 11, 11000 Београд
Телефон:
Факс:

+ 381 (0)11 3330 700
+ 381 (0)11 3241 001
+ 381 (0)11 3239908

E – mail: kabinet@ems.rs; pr@ems.rs
Интернет презентација ЕМС АД: www.ems.rs
Радно време административно пословних објеката ЕМС АД је од 08 до 16 часова, радним
данима.
Погони преноса (Београд, Ваљево, Крушевац, Бор, Нови Сад, Обилић) раде од 07 до 15 часова,
радним данима.
Национални диспечерски центар, Регионални диспечерски центри, као и руковаоци на
трансформаторским станицама раде без прекида од 0-24, у турнусу.
Сви медијски захтеви – одговори на конкретна питања везана за активности ЕМС АД, захтеви за
изјаве, коментаре, интервјуе и гостовања у медијима упућују се на адресу pr@ems.rs.
Као овлашћено лице за поступање по Закону о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, решењем Генералног директора ЕМС АД одређенa je Тамара Црвеница, са службеном
адресом: Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Кнеза Милоша бр. 11, 11000 Београд,
tamara.crvenica@ems.rs, тел. 011 3330 645.
Право на приступ информацијама од јавног значаја у ЕМС АД се остварује на начин и по поступку
предвиђеном одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“ бр.120/04,54/07,104/09 и 36/2010).
Свако може да поднесе захтев за приступ информацијама од јавног значаја. Захтев се подноси
писаним путем и предаје непосредно у архиви Акционарског друштва „Електромрежа Србије“
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Београд на адреси Београд, Кнеза Милоша 11, или поштом, препорученом или обичном пошиљком.
Захтев се може поднети и електронским путем на адресе: tamara.crvenica@ems.rs и
milos.bogicevic@ems.rs.
Формулар захтева и жалбе односно пожурнице може се преузети са интернет презентације
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности са адресе:
http://poverenik.org.rs/sr/formulari.
Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа и изглед
идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир са грађанима по природи
свог посла или линк ка месту где се она могу видети - није примењиво.
Опис приступачности просторија за рад лицима са инвалидитетом – могућ уз асистенцију.
Могућност присуства седницама и непосредног увида у рад, начин упознавања са временом и
местом одржавања седница и других активности на којима је дозвољено присуство грађана и опис
поступка за добијање одобрења за присуствовање седницама и другим активностима, уколико је
такво одобрење потребно – Предмет, време и место отварања јавних набавки редовно се објављују
на сајту ЕМС АД (http://www.ems.rs/public_procurement.php). По најави запосленог ЕМС АД,
посетиоци приликом уласка у објекте ЕМС АД остављају службенику физичког обезбеђења лични
идентификациони документ, који преузимају при напуштању објекта.
Допуштеност аудио и видео снимања објеката органа и активности органа – потребно је
контактирати
руководиоца
Самосталног
сектора
за
логистику
Бојану
Лежајић
(bojana.lezajic@ems.rs).
Сва аутентична тумачења, стручна мишљења и правни ставови у вези са прописима, правилима и
одлукама које се односе на јавност рада – не постоји.

14
Информатор о раду ЕМС АД, август 2018.

6. Најтраженије информације од јавног значаја
Информације које се најчешће траже од ЕМС АД, односе се на:


Мишљења о условима и могућностима прикључења на систем за пренос електричне енергије



Анализе оптималних услова прикључења



Трошкове прикључка и прикључења



Издавање одобрења (решења) о прикључењу



Доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на
интерконективним везама електроенергетског система Србије



Балансну одговорност и учешће на билатералном и балансном тржишту електричне енергије



Условима, могућностима и процедури измештања постојећих далековода



Издавање услова, мишљења и сагласности за изградњу и озакоњење објеката у близини ЕЕ
објеката ЕМС АД



Документацију која се односи на јавне набавке



Услове за учешће на српском тржишту електричне енергије.

Захтеви за слободним приступом информацијама од јавног значаја у ЕМС АД најчешће стижу
писменим путем, у форми званичних захтева.
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7. Опис надлежости овлашћења и обавеза
Претежна делатност ЕМС АД је пренос електричне енергије.
Шифра претежне делатности: 35.12
Према Статуту Акционарског друштва «Електромрежа Србије» Београд, претежна
делатност Друштва обухвата пренос електричне енергије и управљање преносним системом у
складу са законом којим се уређује енергетика као делатност од општег интереса.
Поред претежне делатности, Друштво обавља и следеће делатности:
 уређивања и администрирања тржишта електричне енергије у оквиру своје надлежности;
 истраживања и развоја;
 организације и спровођења обука;
 техничког испитивања, анализе и инжењеринга;
 пројектовања, изградње, одржавања и експлоатације мрежа у оквиру преносног система и
електроенергетских и других енергетских објеката,
 телекомуникације,
пројектовања,
изградње,
одржавања
и
експлоатације
телекомуникационих објеката и уређаја;
 консултантске услуге.
Друштво може да обавља и све друге делатности у складу са важећим прописима, општим
актима и одлукама органа Друштва.
Привредна грана
Привредна грана у којој Друштво обавља своју делатност је енергетика. Послује са
средствима у државној својини и има капацитете распоређене дисперзивно по целој територији
Републике.
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8. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Поступак прикључења објеката на преносни систем:
Правно лице које намерава да прикључи објекат на преносни систем мора се детаљно упознати са
следећим прописима које израђују надлежна министарства Владе Републике Србије:






Закон о енергетици (,,Службени гласник РС” бр. 145/2014)
Закон о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС,
132/2014 и 145/2014 )
Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“,
бр. 63/2013)
Правилник о енергетској дозволи („Сл. гласник РС“, бр. 15/2015)

Поред тога, неопходно је познавати и следеће акте које израђује Агенција за енергетику Републике
Србије:


Методологијa о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за
пренос и дистрибуцију електричне енергије (,,Службени гласник РС”, број 59/2007)

Сви горе наведени акти доступни су на сајтовима институција надлежних за њихово објављивање.
Техничке услове за прикључење објекта на преносни систем уређују Правила о раду преносног
система Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд на које је сагласност дао Савет
Агенције за енергетику Републике Србије („Службени гласник РС", број 114/2017).
И као последње, ЕМС АД је на основу наведене методологије Агенције за енергетику Републике
Србије донео:


Правилник о одређивању трошкова прикључења на систем за пренос електричне енергије

Објекти купаца
Прописи не предвиђају издавање Мишљења оператора преносног система о условима и
могућностима прикључења на систем за пренос електричне енергије овог типа објекта на
систем за пренос електричне енергије. Међутим, уколико се овај акт захтева од купца, ЕМС ће му
издати наведено мишљење након доставе одговарајућег захтева. Мишљење о условима и
могућностима прикључења на систем за пренос електричне енергије се наплаћује према
Ценовнику услуга.
Купац се може обратити ЕМС АД за израду Анализе оптималних услова прикључења, која се
наплаћује у складу са Правилником о одређивању трошкова прикључења на систем за пренос
електричне енергије, са тим да се ти трошкови признају приликом обрачуна укупних трошкова
прикључења (као одбитна ставка).
Прикључење објекта купца на преносни систем уређује се одобрењем (решењем) о прикључењу.
Осим прикључења нових објеката, ово решење се издаје и приликом повећавања одобрене снаге,
реконструкције, доградње, те у случају раздвајања или обједињавања мерних места, при чему ЕМС
АД у наведено одобрење уврштава и додатне техничке услове за објекат који је већ прикључен на
преносни систем, а на основу Правила о раду преносног система.
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Објекти произвођача
Под објектом произвођача у смислу поступка прикључивања подразумева се електрана, припадајуће
постројење на кога се везују блок-трансформатори и постројење које служи искључиво за напајање
сопствене потрошње електране (општа група).
За изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката произвођача обавезно је Мишљење
оператора преносног система о условима и могућностима прикључења енергетског објекта на
систем за пренос електричне енергије, које се наплаћује према Ценовнику услуга.
Произвођач се може обратити ЕМС АД за израду Анализе оптималних услова прикључења, која
се наплаћује у складу са Правилником о одређивању трошкова прикључења на систем за пренос
електричне енергије, са тим да се ти трошкови признају приликом обрачуна укупних трошкова
прикључења (као одбитна ставка). Уколико произвођач жели од ЕМС АД да наручи израду студије
стабилности, потребно је да се обрати посебним писаним захтевом (обвај захтев није стандардан
те за њега није израђен образац). Цена узраде студије је уређена Ценовником услуга.
Прикључење објекта произвођача на преносни систем уређује се одобрењем (решењем) о
прикључењу и уговором о прикључењу. Осим прикључења нових објеката, ово решење се издаје
и приликом повећавања одобрене снаге, реконструкције, доградње, те у случају раздвајања или
обједињавања мерних места при чему ЕМС АД у наведено одобрење, односно уговор уврштава и
додатне техничке услове за објекат који је већ прикључен на преносни систем, а на основу Правила
о раду преносног система.
Објекти дистрибутера
За изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката дистрибутера обавезно је Мишљење
оператора преносног система о условима и могућностима прикључења овог типа објекта на систем
за пренос електричне енергије, које се наплаћује према Ценовнику услуга.
Дистрибутер се може обратити ЕМС АД за израду Анализе оптималних услова прикључења, која се
наплаћује у складу са Правилником о одређивању трошкова прикључења на систем за пренос
електричне енергије, са тим да се ти трошкови признају приликом обрачуна укупних трошкова
прикључења (као одбитна ставка).
Прикључење објекта дистрибутера на преносни систем уређује се уговором о прикључењу. Осим
прикључења нових објеката, овај уговор се израђује и приликом повећавања одобрене снаге (могућа
је и прерасподела одобрених снага између више дистрибутивних објеката), реконструкције,
доградње, те у случају раздвајања или обједињавања мерних места при чему ЕМС АД у наведени
уговор уврштава и додатне техничке услове за објекат који је већ прикључен на преносни систем, а
на основу Правила о раду преносног система.
Подношење захтева
Издавање Мишљења оператора преносног система о условима и могућностима прикључења
овог типа објекта на систем за пренос електричне енергије уређено је Законом о енергетици и
Правилником о критеријумима за издавање енергетске дозволе, садржини захтева и
начину издавања енергетске дозволе.
Израда Анализе оптималних услова прикључења предвиђена је Правилима о раду преносног
система.
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Издавање одобрења (решења) о прикључењу уређено је Законом о енергетици, Уредбом о
условима испоруке електричне енергије и Правилима о раду преносног система.
Закључивање уговора о прикључењу за објекте произвођача предвиђено је Законом о
енергетици. Садржај уговора је уређен Правилима о раду преносног система.
Закључивање уговора о прикључењу за дистрибутивне објекте произилази из мишљења
Агенције за енергетику Републике Србије.
Захтеви за прикључење објекта на преносни систем, израду Анализе оптималних услова
прикључења и издавање Мишљења оператора преносног система о условима и могућностима
прикључења енергетског објекта на систем за пренос електричне енергије, подносе се на следећим
обрасцима:








Захтев за израду анализе оптималних услова прикључења на преносни систем објекта
произвођача електричне енергије
Захтев за израду анализе оптималних услова прикључења на преносни систем објекта
енергетског субјекта за дистрибуцију електричне енергије и објекта купца
Захтев за издавање Мишљења о условима и могућностима прикључења енергетског објекта
на преносни систем
Захтев за прикључење на преносни систем објекта произвођача електричне енергије
Захтев за прикључење на преносни систем објекта купца
Захтев за уговор о прикључењу на преносни систем објекта произвођача електричне енергије
Захтев за уговор о прикључењу на преносни систем објекта енергетског субјекта за
дистрибуцију електричне енергије

Трошкови прикључења
Трошак прикључења за објекте произвођача и дистрибутивне објекте обухвата само трошак
изградње прикључка, а за објекте купаца обухвата трошак изградње прикључка и трошкове дела
система, сходно Методологији о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка
на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије и Правилником о одређивању
трошкова прикључења на систем за пренос електричне енергије.
Док трошак дела система представља унапред познату цену по јединици снаге, трошкови прикључка
на преносни систем представљају стварне трошкова изградње сваког конкретног индивидуалног
прикључка. У циљу транспарентности, ЕМС АД је сачинио и овде објављује списак активности
неопходних за изградњу индивидуалног прикључка.
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9. Навођење прописа
Акта из области електроенергетике од интереса за рад оператора преносног система у
Републици Србији
Прописи Европске Уније
•
•
•



Rеgulation (EC) No 1228/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 on
conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity
Guidelines on the management and allocation of available transfer capacity of interconnections
between national systems
Rеgulation (EU) No 543/2013 of 14 June 2013 on submission and publication of data in electricity
markets and amending Annex I to Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of
the Council
Директива о правилима унутрашњег тржишта елеткричне енергије у Европској Унији
Mеђудржавни уговори



Treaty establishing the Energy Community
Уговори са другим операторима преносних система




Акта удружења европских оператора преносних система ЕНТСО-Е
Билатерални и мултилатерални уговори/споразуми
Прописи Републике Србије
• Закон о енергетици (,,Службени гласник РС” бр. 145/2014)
• Закон о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa
УС, 132/2014 и 145/2014)
• Закон о метрологији („Сл. гласник РС“, бр. 15/16)
• Закон о акредитацији („Сл. гласник РС“, бр. 73/10)
• Уредба о условима испоруке и снабдевања електричне електричном енергијом („Службени
гласник РС“, бр. 63/2013)
• Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030.
године („Сл. гласник РС“, бр. 101/15)
• Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења
и водова (,,Службени лист СРЈ” бр. 41/93)
• Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у
објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима (,,Службени гласник
СРС” бр. 21/89)
• Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона
изнад 1000 V (,,Службени лист СФРЈ” бр. 4/1974)
• Правилник о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења
називног напона изнад 1000 V (,,Службени лист СРЈ” бр. 61/1995)
• Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV (,,Службени лист СФРЈ” бр. 65/1988; ,,Службени лист
СРЈ” бр. 18/1992)
 Правилник о начину и условима оверавања мерила (,,Службени лист СЦГ” бр. 24/2006)
 Правилник о начину на који подручна организациона јединица СЗМДМ врши преглед
мерила (,,Службени лист СРЈ” бр. 14/95)
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Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од
пренапона (,,Службени лист СФРЈ” бр. 7/71 и 44/76)
Наредба о врстама и облицима жигова и других знакова (,,Службени лист СРЈ” бр. 69/2002)

Акта Агенције за енергетику Републике Србије
 Методологијa о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за
пренос и дистрибуцију електричне енергије (,,Службени гласник РС”, број 59/2007)
 Методологије одређивања цена (Закон о енергетици из 2011.)
 Тарифни систем за приступ и коришћењe система за пренос електричне енергије ("Службени
гласнику РС", број 1/2007 и 31/2007)
 Мишљења Агенције о ценама
 Правила о промени снабдевача
Акта ЕМС АД
 Правила о раду преносног система
 Правила о раду тржишта електричне енергије
 Правилник о прикључењу објеката на систем за пренос електричне енергије
 Правила за доделу расположивих прекограничних преносних капацитета на границама
регулационе области Републике Србије
 Правила о објављивању кључних тржишних података
Безбедност и здравље на раду
 Упутство за организацију извођења радова на електроенергетским објектима Електромреже
Србије
 Правилник о безбедности и здрављу на раду
 Правилник о заштити од пожара
Заштита животне средине
 Закон о заштити животне средине
 Закон о управљању отпадом
 Закон о заштоити од нејонизујућег зрачења
 Законо процени утицаја на животну средину
Радни односи
 Закон о раду
 Закон о пензијском и инвалидском осигурању
 Закон о спречавању злостављања на раду
 Закон о здравственој заштити
 Закон о здравственом осигурању
 Колективни уговор
 Кодекс пословног понашања и пословне комуникације
 Одлука о распореду радног времена
 Одлука о евидентичарима часова рада
 Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању
 Упутство о упућивању запослених на службени пут
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10. Услуге које ЕМС пружа заинтересованим лицима
Додела прекограничних преносних капацитета
На границама своје регулационе области, ЕМС АД врши расподелу прекограничних преносних
капацитета на дугорочном (годишњем, месечном и седмичном), дневном и унутардневном нивоу.
У 2017. години расподела прекограничних преносних капацитета се врши на следећи начин:
- граница Србија-Мађарска: у складу са споразумом о организовању заједничких
експлицитних аукција са оператором мађарског преносног система (MAVIR ZRt) у 2017.
години:

-

-

-

-

o

ЕМС АД је одговоран за организовање дневних експлицитних аукција и спровођење
унутардневне расподеле прекограничних преносних капацитета методом „first come –
first serve''.

o

MAVIR ZRt је одговоран за организовање годишњих и месечних експлицитних аукција.

граница Србија-Румунија: у складу са споразумом о организовању заједничких
експлицитних аукција са оператором румунског преносног система (Transelectrica S.R) у 2017.
години:
o

ЕМС АД је одговоран за организовање дневних експлицитних аукција.

o

Transelectrica S.R је одговорна за организовање годишњих и месечних експлицитних
аукција, као и експлицитних аукција на унутардневном нивоу.

граница Србија-Бугарска: у складу са споразумом о организовању заједничких експлицитних
аукција са оператором бугарског преносног система (ЕСО ЕАД) у 2017. години:
o

ЕМС АД је одговоран за организовање дневних експлицитних аукција.

o

ЕСО ЕАД је одговоран за организовање годишњих и месечних експлицитних аукција.

o

на граници Србија-Бугарска се не врши расподела прекограничних преносних
капацитета на унутардневном нивоу.

граница Србија-Хрватска: у складу са споразумом о организовању заједничких
експлицитних аукција са оператором хрватског преносног система (HOPS) у 2017. години:
o

ЕМС АД је одговоран за организовање дневних експлицитних aукција и спровођење
унутардневне расподеле прекограничних преносних капацитета методом „first come –
first serve''.

o

HOPS је одговоран за организовање годишњих и месечних експлицитних аукција.

граница Србија-Босна и Херцеговина: у складу са споразумом о организовању заједничких
експлицитних аукција са независним оператором преносног система Босне и Херцеговине
(НОСБиХ) у 2017. години:
o

ЕМС АД је одговоран за организовање годишњих и месечних експлицитних аукција.

o

НОСБиХ је одговоран за организовање дневних експлицитних аукција и спровођење
унутардневне расподеле прекограничних преносних капацитета методом „first come –
first serve''.
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-

-

граница Србија-Македонија: у складу са споразумом о организовању заједничких
експлицитних аукција са оператором македонског преносног система (МЕПСО) у 2017. години
o

ЕМС АД је одговоран за организовање дневних експлицитних aукција и спровођење
унутардневне расподеле прекограничних преносних капацитета методом „first come –
first serve''.

o

МЕПСО је одговоран за организовање годишњих и месечних експлицитних аукција.

границе Србија-Албанија и Србија-Црна Гора:
o

ЕМС АД врши расподелу 50% расположивог капацитета (организује годишње, месечне
и седмичне експлицитне аукције) и спроводи унутардневну расподелу прекограничних
преносних капацитета методом „first come – first serve''.

На сва правила за расподелу прекограничних преносних капацитета, као и уговоре између ЕМС АД и
суседних оператора преносних система претходно је добијена сагласност од стране Агенције за
енергетику Републике Србије.
ЕМС АД на свом веб-сајту (www.ems.rs) објављује све релевантне информације о алокационим
процедурама и временске рокове везане за поједине фазе алокационих процедура, на српском и
енглеском језику, како би се обезбедила транспарентност и равноправни услови за све учеснике на
тржишту електричне енергије.
ЕМС АД на основу Правила о објављивању кључних тржишних података објављује све релевантне
информације везане за прекограничне преносне капацитете доставља на јединствену европску
платформу (EMFIP платформа).

Балансна одговорност
Скупштина ЕМС АД је 29.11.2016.године, у складу са Законом о енергетици, донела Правила о раду
тржишта електричне енергије, на која је сагласност дала Агенција за енергетику Републике Србије.
Правила су ступила на снагу 23.12.2016. године и њима су уређени принципи, правила и поступци на
велепродајном тржишту електричне енергије, као и уговорни оквири којима су дефинисана права и
обавезе учесника на тржишту.
Применом Правила о раду тржишта електричне енергије, у тржишној области Републике Србије,
почео је да се примењује концепт балансне одговорности. Од 1.1.2013. године сва места
примопредаје у преносној мрежи су изгубила право на јавно снабдевање и ти купци су морали да
реше питање балансне одговорности, што је урађено потписивањем уговора о продаји електричне
енергије са потпуним снабдевањем.
Од 1.1.2014. године, у складу са Законом о енергетици, Правилима о раду тржишта електричне
енергије и Правилима о промени снабдевача, настављено је са даљом либерализациом тржишта
електричне енергије у Републици Србији. Посматрано кроз призму корисника дистрибутивног
система од 1.1.2014. године уследило је отварање тржишта на средњем и ниском напону. Сви
крајњи купци који не припадају категорији домаћинстава и малих купаца имали су обавезу да за сва
места примопредаје реше питање балансне одговорности и обезбеде снабдевање електричном
енергијом на слободном тржишту електричне енергије.
Последња фаза отварања тржишта електричне енергије за крајње купце је завршена 1.7.2015
године када су право на куповину електричне енергије на слободном тржишту добила и домаћинства
и мали купци. За ову категорију крајњих купаца ово представља могућност а не и обавезу.
Резултат изласка ових места примопредаје на слободно тржиште електричне енергије јесте
регистрација нових балансно одговорних страна на тржишту електричне енергије у Републици
Србији и формирање нових балансних група.
Измене Закона о енергетици из 2014. године и одговарајуће измене Правилника о лиценци за
обављање енергетске делатности и сертификацији из 2015. године омогућиле су и страним
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компанијама да добију лиценцу за снабдевање на велико електричном енергијом и право да се
региструју као балансно одговорне стране.
Закључно са 31. децембром 2016. године, укупно 55 учесника на тржишту електричне енергије је
потписало Уговор о балансној одговорности са ЕМС АД чиме су постали балансно одговорне
стране (БОС). У току 2016. године 42 пута је вршена промена састава балансних група, иницирана
уговорима о потпуном снабдевању између крајњих купаца и снабдевача, уговорима о преносу
балансне одговорности између снабдевача и крајњег купца и уговорима о преносу балансне
одговорности између БОС и снабдевача.
На слици је приказана структура балансних група у регулационој области ЕМС АД, кроз улоге БОС
за

У складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије, ЕМС АД је током 2016. године редовно
и у прописаном рековима вршио обрачуне одступања балансних група на основу којихе је на
месечном нивоу вршено финансијско поравнање између ЕМС АД и балансно одговорних страна.
Балансно тржиште електричне енергије
У складу са Законом о енергетици и Правилима о раду тржишта електричне енергије од 1.1.2013.
29.11.2016.године стартовало је балансно тржиште електричне енергије у Републици Србији,
засновано на тржишним и недискриминаторним принципима.
ЕМС АД је током 2016. године, за потребе одржавања баланса између укупне производње,
потрошње и пријављених блокова размена електричне енергије, унутар своје регулационе области,
у складу са Уговором о пружању помоћних услуга и Уговором о учешћу у балансном механизму,
потписаним са ЈП ЕПС, ангажовао балансне ентитете за рад у секундарној и терцијарној регулацији.
ЕМС АД је током 2016. године је за потребе балансирања своје регулационе области ангажовао
балансну енергију и у складу са уговорима о размени прекограничне терцијарне регулационе
енергије (ПТРЕ) са суседним операторима преносних система. ПТРЕ која је ангажована током 2016.
године обухватала је ангажовање споре прекограничне резерве (хаваријске електричне енергије) и
ангажовање балансне резерве унутар обрачунског интервала (на основу Уговора са ЦГЕС о
куповини и продаји терцијарне регулационе енергије за потребе балансирања система
Укупна ангажована балансна енергија у 2016. години је износила 939.664,50 MWh.
У складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије ЕМС АД на дневном нивоу врши
обрачуне ангажоване балансне енергије и то за сваки сат посебно. На основу ових обрачуна, на
месечном нивоу се врши финансијско поравнање између ЕМС АД и учесника у балансном
механизму.
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На основу ангажоване балансне енергије и постигнутих цена за ангажовану балансну енергију ЕМС
АД за сваки сат, у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије врши прорачун цена
поравнања која служи за обрачун накнаде у случају одступања балансних група.
На следећем графику су приказане просечне вредности цена поравнања на месечном нивоу у 2016
и то:
-

Пондерисана вредност цене поравнања у случајевима у којима је укупна балансна
енергија у обрачунском интервалу била већа од нуле (систем је био ''кратак''),

-

Пондерисана вредност цене поравнања у случајевима у којима је укупна балансна
енергија у обрачунском интервалу била мања од нуле (систем је био ''дугачак'')

-

Просечна вредност цене поравнања

Објављивање кључних тржишних податка
Уредба ЕУ бр 543/2013 која се односи на објављивање кључних тржишних података транспонована
је у Закон о енергетици ("Сл.гласник РС, бр. 145/2014). По основу обавеза дефинисаних у Закону
ЕМС АД, као оператор преносног система, је у обавези да донесе Правила о објављивању кључних
тржишних података. ЕМС АД је у складу са Законом одговоран за прикупљање и објављивање
кључних тржишних података.
Након добијене сагласности од стране Агенције за енергетику Републике Србије, Правила о
објављивању кључних тржишних података су почела да се примењују 23.12.2016. године. Овим
правилима дефинисани су кључни тржишни подаци и њимасу ближе уређене обавезе оператора
преносног система електричне енергије, оператора дистрибутивног система електричне енергије,
оператора затвореног дистрибутивног система електричне енергије, произвођача електричне
енергије и крајњег купца у вези са објављивањем свих релевантних података о потрошњи, преносу,
производњи и балансном тржишту.
Сви кључни тржишни подаци, осим података дефинисаних у прелазним и завршним одредбама, се
од 23.12.2016. године шаљу на ENTSO-E платформу (EMFIP - Electricity Market Fundamental
Information Platform која је доступна на web адреси https://transparency.entsoe.eu.) у роковима
дефинисаним овим Правилима.
ЕМС АД доставља на EMFIP 77% од укупног броја података дефинисаних Уредбом ЕУ бр. 543/2013.
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Гаранције порекла
Законом о енергетици ("Сл.гласник РС, бр. 145/2014) дефинисан је регулаторни оквир за
успостављање система гаранција порекла у Србији. Гаранцијама порекла доказује се да је
електрична енергија произведена из обновљивих извора. Законом су дефинисане обавезе ЕМС АД
који има улоге:


тела за издавање гаранција порекла,



администратора регистра гаранција порекла,



одговорне стране за прорачун удела свих врста извора енергије у продатој електричној
енергији крајњим купцима, односно прорачун националног резидуалног микса на територији
Републике Србије.

У 2016. години извршено је имплементирање регистра гаранција порекла (електронског система за
администрирање гаранција порекла).
ЕМС АД је током 2016. години учествовао у радној групи Министарства рударства и енергетике чији
је задатак био израда подзаконске регулативе за гаранције порекла::


Уредбе о гаранцији порекла



Правилник о начину прорачуна и приказивања удела свих врста извора енергије у продатој
електричној енергији

ЕМС је на основу обавеза дефинисаних Законом о енергетици ("Сл.гласник РС, бр. 145/2014)
паралелно са израдом подзаконске регулативе у оквиру радне групе министарства крајем 2016.
године започео израду Правила о издавању гаранција порекла и Акта о накнадам у процесу
администрације гаранција порекла.
ЕМС АД је активно учествовао у раду међународне организације тела за издавање гаранција
порекла – AIB (Association of Issuing Bodies). Циљ ЕМС АД је пуноправно чланство у AIB-у и
међународно признавање српских гаранција порекла.

Уредба о
гаранцији
порекла
Закон о
енергетици
Акт оператора преносног система
за наканде за учествовање у
систему гаранција порекла

ЕМС АД
Београд

26
Информатор о раду ЕМС АД, август 2018.

11. Поступак ради пружања услуга

Поступак доделе прекограничних преносних капацитета је описан у Правилима за расподелу
прекограничних преносних капацитета на границама регулационе области ЕМС АД, као и у
правилима за аукције прекограничних преносних капацитета на границама регулационих области
ЕМС АД и оператора преносних система са којима ЕМС АД има уговор о заједничким аукцијама
капацитета и то за све временске хоризонте (година, месец, недеље, дан унапред, унутар дана).
Сва правила, обрасци и модели уговора који се односе расподелу прекограничних преносних
капацитета су објављени на српском и енглеском језику на следећим интернет страницама ЕMС АД:
http://www.ems.rs/page.php?kat_id=45 (Додела прекограничних капацитета)
Сви поступци који се односе на балансну одговорност учесника на тржишту, балансно тржиште
електричне енергије, као и учешће у балансном механизму су дати у Правилима о раду
тржишта електричне енергије.
Правила о раду тржишту електричне енергије, као и сви обрасци и модели уговора су
објављени на на српском и енглеском језику на следећим интернет страницама ЕМС АД:
http://www.ems.rs/page.php?kat_id=39 (Правила о раду)
http://www.ems.rs/page.php?kat_id=41(Балансно тржиште електричне енергије)
http://www.ems.rs/page.php?kat_id=42 (Балансна одоговрност)
Поступак прикључења објеката на преносни систем, као и сви неопходни обрасци су објављени
на на следећим интернет страницама ЕМС АД:
http://www.ems.rs/page.php?kat_id=24 (Прикључење на преносни систем)
Поступак најаве промета електричне енергије, као и сви неопходни обрасци су дати на на
следећим интернет страницама ЕМС АД:
http://www.ems.rs/page.php?kat_id=26 (Најава промета електричне енергије)
Све неопходне информације везане за приступ преносном систему, укључујући и моделе
уговора као и ценовник дати су на следећим интернет страницама ЕМС АД:
http://www.ems.rs/page.php?kat_id=23 (Приступ преносном систему)
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12. Преглед података о пруженим услугама
Електрична енергија која је примљена у преносни систем у 2016. години је мања у односу на
електричну енергију која је примљена у преносни систем у 2015. години за 490 GWh односно за
1,17%, док је електрична енергија предата из преносног система у 2016. години мања од предате
енергије у 2015. години за 448 GWh односно за 1,09%.
Следећа табела даје приказ пренете електричне енергије у 2016. години у односу на билансом
планиране количине за 2016. годину и пренетих количина електричне енергије у претходној 2015.
години.
Основни показатељи извршења плана преноса
Биланс
2016
Улаз (GWh)

Остварено

2016.*

2016

2016*

2015

2015.*

Индеkc (%)
оств.
оств. 2016.
2016.
биланс
оств.
2016.
2015.
103,38
98,83

оств.
2016.*
оств.
2015*
99,88

40.049

45.865

41.401

47.721

41.891

47.780

Губици (GWh)

988

988**

890

891**

932

934**

90,08

95,49

95,40

Губици (%)

2,47

2,15

1,87

2,22

1,95

87,04

96,85

95,90

40.959

46.846

103,71

98,91

99,97

Излаз (GWh)

39.061

2,15
44.877

40.511

46.830

* Подаци са Косовом и Метохијом
** У енергетском билансу за 2016. и 2015. годину нису планирани губици у преносу на КиМ

Регулациона област ЕМС АД својим географским положајем и са 8 граница према суседним
операторима преносних система (са 8 интер-конективних далековода 400 kV, 6 интерконективна
далековода 220 kV и 12 интерконективних далековода 110 kV), представља преносни систем који је
веома значајан у југоисточном делу синхроне области „Континентална Европа“.
Следећа слика приказује сумарне физичке токове електричне енергије по границама у 2016. години.
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Уочавају се токови у смеру исток-запад, као последица енергије која стиже првенствено из Румуније
и Бугарске и транзитира се на запад.
Са друге стране токови ка југу су последица увоза електричне енергије од стране Македоније и
Грчке, односно транзита према Италији.
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13. Укупан приход, укупан расход и резултат пословања
Биланс успеха
000 дин
Р.б.
1
2
I
1
2
II
1
2
III
1
2
IV
1
2
V

Опис

Остварење
2017

План
2018

Остварење
I-VI 2018

Индекс

1

2

3

4

4/3*100

Пословни приход
Пословни расход
Пословни резултат
Финансијски приход
Финансијски расход
Финансијски резултат
Остали приходи
Остали расходи
Резултат осталих прихода и расхода
Укупан приход
Укупан расход
Укупан добитак пре опорезивања
Порески расход периода
Порески приход периода
Нето добитак

24.498.274
20.386.900
4.111.374
942.211
455.956
486.255
219.936
1.101.444
-881.507
25.660.421
21.944.300
3.716.121
757.452
65.677
3.024.346

23.682.642
22.305.978
1.376.664
109.266
389.996
-280.730
205.000
103.613
101.387
23.996.908
22.799.587
1.197.320
179.598
1.017.722

11.794.123
10.383.833
1.410.291
91.445
133.916
-42.471
170.469
15.671
154.798
12.056.037
10.533.420
1.522.617
266.323
60.486
1.316.780

50
47
102
84
34
15
83
15
153
50
46
127
148
129
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14 – Подаци о Јавним набавкама
У 2016. години ЕМС АД је закључио 74% планираних уговора из плана набавки за 2016. годину, а
такође је покренуо 98,30% планираних набавки за 2016. годину, чиме је настављен континуитет
високе реализације од прошле године. Оваква релазиција је у директној вези са реалношћу
исказаних потреба свих организационих делова ЕМС АД, што само по себи показује успешност
пословања компаније као целине која расте из године у годину.
Кроз поступке јавних набавки закључено је 428 уговора вредности од око 4,01 милијарди динара у
2016. години. Кроз поступке набавки на које се ЗЈН не примењује закључио је уговоре у вредности
од око 15,7 милијарди динара у 2016. години, од којих је за набавку електричне енергије око 13,9
милијарди динара.
Проценат закључених уговора по јавним набавкама велике вредности је 99,58%, а проценат
закључених уговора по јавним набавкама мале вредности је 1,42%. ЕМС АД је задржао континуитет
у веома малом проценту закључених уговора по јавним набавкама мале вредности, за разлику од
просека у Републици Србији где је дошло до повећања са 10% из 2015 године на 12% по Извештају
УЈН о јавним набавкама у Републици Србији за период 1.1.2016 – 30.6.2016. године.
Збирни удео отвореног, квалификационог и рестриктивног поступка који се сматрају конкурентним
поступцима у закљученим уговорима по јавним набавкама велике вредности је 94,51%. Проценат
преговарачког поступка са објавом јавног позива је 1,52%, а проценат преговарачког без објаве
јавног позива је 3,96%. Проценти преговарачких поступака јавних набавки такође су смањени у
односу на прошлогодишње и на нивоу су републичког просека из поменутог извештаја где су
преговарачки поступци заступљени са нешто више од 5%. Сва мишљења УЈН о основаности
примене преговарачког поступка у 2016. години која је ЕМС АД тражио су била позитивна.
Укупна вредност закључених уговора са страним правним лицима у 2016. години је око 126 милиона
РСД, што је 3% од укупне вредности уговора закључених по јавним набавкама у 2016. години, а
просечан број понуда је 2,1 по уговору што је повећање од 13% у односу за 2015. годину.
Ови подаци јасно говоре да ЕМС АД констатно и у континуитету јача транспарентост јавних набавки,
доприноси већој конкуренцији и континуирано спроводи активности у борби против корупције, као и
да је што се тиче свих параметара који се прате по закљученим уговорима бољи од републичког
просека по Извештају УЈН о јавним набавкама у Републици Србији за период 1.1.2016 – 30.6.2016.
године.
Број поништених поступака је 0,18% у 2016. години, а број делимично поништених 1,10%. Број
делимично поништених поступака се смањио са 17 у 2015. године на 6 у 2016. години што је скоро
три пута боље него у 2015. години. Такође се и број обустављених поступака смањио за трећину.
Са повезаним привредним друштвима, на које се Закон о јавним набавкама не примењује у 2016.
години ЕМС АД је закључио уговоре у вредности од око 1,76 милијарди РСД.
У току 2016. године Сектор за набавке је извршио имплементацију SAP Sourcing решења за набавке.
Почев од 2017. године све набавке ће се покретати и пратити кроз SAP ММ модул и SAP Sourcing.
Ово је велики корак за ЕМС АД, обзиром да је имплементацијом овог решења ЕМС АД први у
Републици Србији у потпуности спреман за спровођење електронских јавних набавки, односно
електронских лицитација. Доказ овоме је и посета преставника Светске банке у оквиру пројекта
“Јачања јавних набавки у Републици Србији” који Управа за јавне набавке спроводи уз подршку
Светске банке. Представници Светске банке су се писано изјаснили да су изузетно импресионирани
како наше предузеће прати и примењује савремена управљачка решења у свом пословању, као и да
су прилично изненађени да је наша компанија толико „зрела“ у примени концепта пројектног
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управљања. Оно што је свакако оставило најјачи утисак јесте систем стратешког планирања у ЕМС
АД који пружа директну везу са таргетираним перформансама које се квартално прате (KPI).
Интерсовање је било посебно усмерено на таргетиране перформансе из области набавки.
Подаци о јавним набавкама могу се видети на сајту ЕМС АД:
http://www.ems.rs/public_procurement.php (Јавне набавке)
http://www.ems.rs/public_procurement_little.php (Јавне набавке мале вредности)
http://www.ems.rs/public_procurement_arhiva.php (Јавне набавке архива)
http://www.ems.rs/public_procurement_little_arhiva.php (Јавне набавке мале вредности архива)
На овим линковима налазе се сви поступци који су у току, као и архивирани подаци о закљученим
уговорима по јавним набавкама, обустављеним поступцима, уложеним захтевима за заштиту права
итд. Исти подаци могу се добити и на линку:
http://portal.ujn.gov.rs/Pretraga.aspx?tab=1
(За претрагу је потребно укуцати матични број - 20054182, или ПИБ ЕМС АД, податак који се
документ тражи и временски период)
План јавних набавки (без вредности) налази се на сајту ЕМС АД:
https://ems.rs/page.php?kat_id=22
Квартални извештаји ЕМС АД налазе се на линку:
http://portal.ujn.gov.rs/Izvestaji/IzvestajiGlavna.aspx
(У поља за претрагу се уноси матични број – 20054182 и тражени временски период)
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15. Подаци о државној помоћи

000 дин
Р.б.

1
I

Опис
1
Спонзорство, донаторство и хуманитарне
активности
Укупно

Остварење
2017
2

План
2018
3

Остварење
I-VI 2018
4

Индекс

Индекс

4/3*100

4/2*100

17.850

18.176

7.060

38,84

39,55

17.850

18.176

7.060

38,84

39,55

ЕМС АД, сагласно општем акту, Правилнику о донаторству, спонзорству и хуманитарној помоћи
Акционарског друштва "Електромрежа Србије" Београд број 000-00-ROU-21/2017-006 од
13.06.2017.године у сагласности са ГПП, одобрава средства донације и хуманитарне помоћи.
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16. Подаци
примањима

о

исплаћеним

Назив врсте послова

платама,

Предложени распон
коефицијената у
складу са важећим
КУ

зарадама

и

другим

Основна зарада бруто у рсд

Основна зарада нето у рсд

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

Послови помоћног радника

1,7

2,3

36.117

48.864

26.497

35.433

Оперативни послови

1,8

3,06

38.242

65.011

27.986

46.752

Послови референта

2,5

3,29

53.114

69.897

38.412

50.177

Послови техничара и техничке интервенције

2,3

3,47

48.864

73.722

35.433

52.858

Послови возача

2,5

3,04

53.114

64.586

38.412

46.454

Послови монтера

2,5

3,2

53.114

67.985

38.412

48.837

Послови организатора рада

3

3,8

63.736

80.733

45.858

57.772

Послови сарадника

3

4,09

63.736

86.894

45.858

62.091

Послови оперативног инжењера

3

4,07

63.736

86.469

45.858

61.794

Послови стручног сарадника

3,66

5,69

77.758

120.886

55.687

85.920

Послови инжењера

3,5

6,15

74.359

130.659

53.305

92.771

Послови координатора Одељења/групе послова

3,5

5,11

74.359

108.564

53.305

77.282

Послови шефа службе

4,4

6,8

93.480

144.469

66.708

102.452

Послови стручњака

5,15

7

109.414

148.718

77.878

105.430

Послови организатора рада НДЦ

5,9

6,34

125.348

134.696

89.048

95.601

Послови главног диспечера

7,7

8,09

163.590

171.875

115.855

121.664

Послови директора дирекције, сектора/погона,
руководиoца, помоћника директора, саветника
директора

5,43

10

115.363

212.454

82.048

150.109

Послови корпоративних директора, извршних
директора, оперативног директора и директора
ЕМС АД Београд

10

12

212.454

254.945

150.109

179.895
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17. Подаци о средствима рада
Основна делатност ЕМС АД је пренос електричне енергије до електродистрибутивних предузећа и
великих индустријских потрошача и управљање преносним системом.
Капацитети ЕМС АД су трансформаторске станице и далеководи. Делатност преноса електричне
енергије обавља Дирекција за пренос електричне енергије на територији Републике Србије.
Капацитете за пренос електричне енергије од произвођача до потрошача, односно за потребе
прекограничне размене, обезбеђују далеководи и трансформаторске станице напона 400 kV, 220 kV
и 110 kV. У следећим табелама дати су прегледи капацитета далековода и капацитета постројења
ЕМС АД на дан 31.12.2017. године, као и поређење са претходним годинама.
Преглед капацитета водова ЕМС АД
Далеководи ЕМС АД
400 kV
220 kV
110 kV
110 kV

Број далековода
Дужина далековода (км)
Број далековода
Дужина далековода (км)
Број далековода
Дужина далековода (км)
Број каблова
Дужина каблова (км)
Број далековода

<110 kV
УКУПНО
УКУПНО
СА КиМ*

РазликаРазлика

31.12.2017.

Дужина далековода (км)
Број далековода
Дужина далековода (км)
Дужина далековода (км)

2015

2014

2013

36

2

34

34

33

32

1766,06

136,66

1629,4

1.630,04

1.613,72

1.613,72

47

1

46

46

48

48

1844,59

0

1844,59

1.845,51

1.884,47

1.884,47

358

-1

359

353

341

332

5805,23

16,06

5821,29

5.785,78

5.641,47

5.578,68

9

9

0

0

0

0

36.58

36.58

0

0

0

0

10

-1

11

12

12

15

220,63

0

220,63

231,85

235,03

245,50

460

10

450

445

434

427

9675.87

159,97

9515,90

9.493,18

9.374,69

9.322,37

509

Број далековода

2016

2017-2016

КиМ* према тренутно расположивим подацима

10728.09

Преглед капацитета постројења ЕМС АД
Постројења ЕМС АД
400/x
kV/kV
220/x
kV/kV
110/x
kV/kV

2015

2014

2013

18

0

18

18

17

16

Број трансформатора

29

0

29

29

24

23

9.450

0

9.450

9.450

7.850

7.550

14

0

14

14

14

14

Инсталисана снага (MVA)
Број постројења
Број трансформатора
Инсталисана снага (MVA)
Број постројења
Број трансформатора
Инсталисана снага (MVA)
Број трансформатора
Инсталисана снага (MVA)

УКУПНО
СА КиМ*

2016

Број постројења

Број постројења
УКУПНО

Разлика
2017-2016

31.12.2017

30

0

30

30

31

31

5.631,5

200

5.431,5

5.331,5

5.481,5

5.431,5

6

0

6

6

6

58

14

0

14

14

13

120

625

0

625

625

595

3.922

38

0

38

38

37

36

73

0

73

73

68

67

15.706,5

200

15.506,5

15.406,5

13.926,5

13.678

Број постројења

45

Број трансформатора

85

Инсталисана снага (MVA)

КиМ* према тренутно расположивим подацима

16.989,5
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До промена капацитета је дошло због изградње двоструког ДВ 400 kV 463АБ ТС Панчево 2 – граница
Румуније/ТС Решица.
Приликом миграције података у нову техничку базу IPS уочени су одређени недостаци који су
фигурисали у претходној техничкој бази који су отклоњени.
У току 2017 године извршена је примопредаја надлежности између ОДС ЕПС Дистрибуција и ЕМС
АД над кабловским водовима 110 kV у складу са Законом о Енергетици. Пошто до ове године нисмо
имали каблове 110 kV нема података за претходне године.
Мала промена капацитета постројења ЕМС АД у односу на 2016. годину је настала услед замене
енергетских трансформатора на ТС Крушевац 1. Током реконструкције ТС Крушевац 1 извршена је
замеа старих енергетских трансформатора снаге 2 Х 150МVА, новим енергетским
трансформаторима снаге 2Х250МVА. У 2017. години није било других промена капацитете у
постројењима ЕМС АД нити пуштања нових објеката.
На следећим сликама дата је структура преносних капацитета ЕМС АД на дан 31.12.2017. године.

Структура дужине далековода и инсталисане снаге трансформатора ЕМС АД
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ПОДАЦИ О ВОЗНОМ ПАРКУ
Путничка возила у ЕМС АД се користе у сврху обављања основне делатности. Наведено
подразумева обезбеђивање довољног броја возила у циљу реализације великог броја
инвестиционих пројеката, као што су: послови надзора изградње објеката електро - енергетског
система који се финансирају из кредита Европске Инвестиционе Банке, учествовање и надзор у
инвестиционим пројектима изградње и реконструкције трафостаница и разводних постројења,
учествовање у инвестиционим пројектима изградње и реконструкције далековода, обилазак
телекомуникационе инфраструктуре која је од виталног значаја за прикупљање података и
одржавање електроенергетског система, што подразумева прелазак великог броја километара,
одржавање информационих система за ефикасно функционисање електро – енергетског система.
ЕМС АД на дан 31.12.2017. године поседује возни парк са укупно 315 моторна возила.
На следећим дијаграмима дата је структура возног парка по врстама возила на дан 31.12.2017.

Специјална возила су: теретна возила са надградњама (ауто – дизалице), ХТП возила,
специјална возила за електро-водове, моторне санке и виљушкари.
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18. Чување носача информација у ЕМС АД
Информације којима располаже ЕМС АД, које су настале у његовом раду или у вези са његовим
радом чувају се у изворном облику у коме су сачињена или у коме су примљене.
Све информације којима располаже ЕМС АД сагласно позитивним прописима, сврставају се у
културна добра и као регистратурски материјал и архивска грађа, а сагласно општем акту ЕМС АД
се класификују на основу Листе категорија регистаратурског материјала са роковима чувања. На
основу те листе, која садржи различите типове докумената који настају у оквиру делатности ЕМС
АД, утврђени су рокови чувања (1, 2, 3, 5, 10, 20 и више година или трајно), након којих се безвредни
регистратурски материјал сходно законској регулативи издваја и уништава.

19. Информације које поседује ЕМС АД
Електромрежа Србије поседује информације о општим правним актима из своје надлежности,
записнике са седница органа управљања, регистре са документацијом, управно-правне списе,
мишљења дата у вези са применом аката које доноси, одлуке, решења, закључке и друге
појединачне правне акте који се доносе у извршавању законом утврђеног делокруга ЕМС АД.

20. Информације којима ЕМС АД омогућава приступ
Све информације којима располаже, а које су настале у раду или у вези са радом ЕМС АД, ЕМС АД
ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију
или му издати копију документа у складу са одредбама Закона о енергетици и Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се, према овим законима, стекли услови за
искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.
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21.
Информације
информацијама

о

подношењу

захтева

за

приступ

Право на приступ информацијама од јавног значаја у ЕМС АД се остварује на начин и по поступку
предвиђеном одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“ бр.120/04,54/07,104/09 и 36/2010) и Упуством за израду и објављивање информатора о
раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/2010).
Свако може да поднесе захтев за приступ информацијама од јавног значаја. Захтев се подноси
писаним путем и предаје непосредно у архиви ЕМС АД на адреси Београд, Кнеза Милоша 11, или
поштом, препорученом или обичном пошиљком. Захтев се може поднети и електронским путем на
адресе tamara.crvenica@ems.rs i milos.bogicevic@ems.rs. Захтев треба да садржи све битне
елементе прописане законом, а нарочито што прецизнији опис информације која се тражи, затим
податке о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), као и назив
органа власти коме се подноси захтев. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге подношења
као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. ЕМС АД по захтеву
поступа у роковима утврђеним чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја (који је 15 дана од дана пријема захтева, односно због изузетно оправданих разлога може
бити 40 дана од дана подношења захтева, с тим што је ЕМС АД дужан да о томе одмах по добијању
захтева обавести тражиоца. За информације од значаја за заштиту живота или слободе неког лица
или угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, рок за поступање органа је
48 сати). Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Право на приступ се
поред увида у документ који садржи тражену информацију може остварити и издавањем копије
документа који садржи тражену информацију, у ком случају подносилац захтева плаћа нужне
трошкове умножавања који се обрачунавају по важећим тржишним ценама у Београду. Ако ЕМС АД
одбије да обавести подносиоца захтева о томе да ли поседује информацију коју је тражио захтевом,
односно да ли му је она доступна, да му стави на увид документ који садржи тражену информацији
или да му изда или упути копију документа, или то не учини у општем прописаном року од 15 дана,
подносилац има право жалбе Поверенику. Право жалбе подносилац има и на закључак ЕМС АД,
којим се његов захтев одбацује као неуредан.
Формулар захтева и жалбе односно пожурнице може се преузети са интернет презентације
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
са
адресе:http://poverenik.org.rs/sr/formulari, као и са сајта ЕМС АД: http://www.ems.rs/korisnickastrana/dokumenta/.
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Контакт подаци
Назив органа: Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд
Директор: Јелена Матејић
Адреса:

Кнеза Милоша 11, 11 000 Београд , Република Србија

Телефон: + 381 (0)11 3330 700
+ 381 (0)11 3241 001
Факс:
+ 381 (0)11 3239908
E – mail:

kabinet@ems.rs; pr@ems.rs

Интернет презентација ЕМС: www.ems.rs
Овлашћенo лице за слободан приступ
информацијама од јавног значаја:
Тамара Црвеница
Телефон: тел: +381 11 3330-645
E–mail:

tamara.crvenica@ems.rs
milos.bogicevic@ems.rs
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