
НАЦРТ 
 

 На основу члана 39. став 1. и члана 50. став 1. тачка 6) Закона о енергетици („Службени гласник РС“, 
бр. 145/14, 95/18-др.закон и 40/21), а у вези са чланом 83. Уредбе о условима испоруке и снабдевања 
природним гасом („Службени галсник РС“; број 49/22), Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 
седници од _____2022. године, донео је  
 
 
 

ОДЛУКУ 
 

о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса 
 
 

 

1. У Методологији за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса („Службени гласник РС“, 
бр. 93/12, 123/12, 5/14,116/14, 30/15, 62/16, 111/17 и 4/19))-у даљем тексту, Методологија, у поглављу III. 
ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ, у ставу 1. : 

         -  у подтачки 6) речи: „m3/дан“, замењују се речима: „kWh/дан“; 

   - мења се подтачка 7), тако да гласи:  

      „7) kWh – означава испоручену енергију природног гаса која се обрачунава у складу са уредбом која 
ближе уређује услове испоруке и снабдевања природним гасом;“ и 

         -  у подтачки 12) речи: „m3/дан“, замењују се речима: „kWh/дан“.   

2.  У одељку IV. 2.  Обрачун максимално одобреног прихода, мења се ст. 2. и 3. тако да гласе: 

„Када је степен искоришћености капацитета транспортног система мањи од 35%, обрачунава се усклађени 
максимално одобрени приход према формули: 

УМОПт = (МОПт - ТГт - Нт) * (2,28 * СИТСт + 0,20) + ТГт + Нт 

где су: 

УМОПт – усклађени максимално одобрени приход по основу обављања делатности транспорта и 
управљања транспортним системом за природни гас у периоду т (динара); 

Нт - оправдани износ накнаде власнику транспортног система када је оператор транспортног система 
организован као независни оператор система, у периоду т (у динарима); 

СИТСт – степен искоришћености капацитета транспортног система у периоду т, који се израчунава на основу 
формуле: 

СИТСт = ИКТт /(К * ПКТт) 

где су: 

ИКТт – искоришћени капацитет транспортног система утврђен на дан 1. јануара регулаторног периода т (у 
kWh/h); 

К – 10,26 (у kWh/m3)  и 

ПКТт – пројектовани капацитет транспортног система на улазним тачкама у транспортни систем (у m3/h). 



 

     Искоришћени капацитет транспортног система у периоду т се израчунава према формули:  

ИКТт= ЗУКт / 24, (у kWh/h) 

     где је: 

ЗУКт – збир уговорених непрекидних годишњих капацитета на улазним тачкама у транспортни систем у 
периоду т (у kWh/дан).“ 

 
3. У пододељку IV.2.1. Оперативни трошкови, у ставу 5., речи у загради: „(у m3)“ замењују се речима: „(kWh)“ , 

а речи у загради: „(у динарима/m3)“, замењују се речима: „(у динарима/kWh)“. 

4. У пододељку IV.2.6. Трошкови за надокнаду губитака, у ставу 1., речи у загради: „(у m3)“ замењују се речима: 
„(kWh)“, а речи у загради: „(у динарима/m3)“, замењују се речима: „(у динарима/kWh)“. 

5.  У поглављу V. ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ, у ставу 5. речи: „у m3/дан“, замењују  се речима: „у kWh/дан“, а у ставу 
8. истог поглавља ознака „m3“ замењује се ознаком: „kWh“. 

 6. У поглављу VII. ТАРИФЕ, у ставу 4. речи: „у динарима/m3/дан“, замењују се речима: „у динарима/kWh/дан, 
заокружено на три децимална места“, а речи у ставу 5: „у динарима/m3“ замењује се речима: „у 
динарима/kWh, заокружено на три децимална места“. 

7. У пододељку VII.1.1. Годишње тарифе за непрекидни капацитет, у целом тексту речи у заградама: „(у 
динарима/m3/дан)“ замењују се речима: „(у динарима/kWh/дан)“, а речи у заградама: „(у m3/дан)“, замењују 
се речима: „(у kWh/дан)“. 

8. У пододељку VII.2.3. Дневна тарифа за прекидни капацитет речи у заградама: „(у динарима/m3/дан)“, 
замењују се речима „(у динарима/kWh/дан)“. 

9.   У одељку VII.3 .Тарифе за повратни капацитет, речи у заградама: „(у динарима/m3/дан)“, замењују се речима 
„(у динарима/kWh/дан)“. 

10. У пододељку VII.4.1.Тарифа „енергент домаћа потрошња“ и пододељку VII.4.2. Тарифа „енергент 
интерконектор“, речи у заградама: „(у динарима/m3/дан)“, замењују се речима „(у динарима/kWh/дан)“, а 
речи у заградама: „(у m3)“ замењују се речима: „(у kWh)“. 

11.У пододељку VIII.2.1. Обрачун услуге транспорта природног гаса по тарифама за годишњи прекидни 
капацитет, у ставу 1., речи у загради: „(у динарима/m3/дан)“, замењују се речима: „(у динарима/kWh/дан)“, а 
речи у загради: „(у m3/дан)“, замењују се речима „(у kWh/дан)“. 

12. У пододељку VIII.2.2. Обрачун услуге транспорта природног гаса по тарифама за месечни прекидни 
капацитет, у ставу 1. речи у загради: „(у динарима/m3/дан)“, замењују се речима: „(у динарима/kWh/дан), а 
речи у загради: „(у m3/дан)“, замењују се речима „(у kWh/дан)“. 

13. У пододељку VIII.2.3. Обрачун услуге транспорта природног гаса по тарифама за дневни прекидни 
капацитет, речи у загради: „(у динарима/m3/дан)“, замењују се речима: „(у динарима/kWh/дан)“, а речи у 
загради: „(у m3/дан)“, замењују се речима „(у kWh/дан)“. 

14. У пододељку VIII.3.1.Обрачун накнаде за прекорачење уговореног капацитета једног корисника система, у 
ставу 1. речи у загради: „(у динарима/m3/дан)“, замењују се речима: „(у динарима/kWh/дан)“, а у ст. 1. и 2. 
истог пододељка речи у заградама: „(у m3/дан)“, замењују се речима „(у kWh/дан)“. 

15. У одељку VIII.5. Умањење обрачуна услуге транспорта, у ставу 2. речи у загради: „(у динарима/m3/дан)“, 
замењују се речима: „(у динарима/kWh/дан)“, а речи у заградама: „(у m3/дан)“, замењују се речима „(у 
kWh/дан)“. 

 



16. Агенција објављује на својој интернет страници (www.aers.rs) инфо табеле из поглавља IX.1. Методологије, 
које су усклађене са овом одлуком. 

   
     Оператор транспортног система који примењује одлуку о цени приступа систему за транспорт природног 

гаса која је била на снази на дан доношења ове одлуке, подноси Агенцији најкасније до 1. августа 2022. 
године захтев за давање сагласности на одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса коју 
је донео и коју примењује од 1. октобра 2022. године, а у којој је тарифе прописане Методологијом одредио  
тако што је износе важећих тарифа поделио бројем  10,26. 

  
     Оператор система у одлуци из става 2. ове тачке прописане тарифе за „капацитет“ исказује у 

„динарима/kWh/дан/годину“, а тарифe за енергент у „динарима/kWh“, у складу са  уредбом која ближе 
уређује услове испоруке и снабдевања природним гасом и овом одлуком. 

 
     Оператор транспортног система подноси Агенцији захтев за давање сагласности и одлуку о цени приступа 

систему за транспорт природног гаса на начин описан у поглављу IX.2. Методологије. 
 
  
17. Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и ступа на снагу 1. октобра 2022. године, 

осим тачке 16. ове одлуке која се примењује осмог дана од дана објављивања ове одлуке. 
 

Савет Агенције за енергетику Републике Србије 
 
Број:  
У Београду 

 

 

http://www.aers.rs/

