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*НАПОМЕНА – За правна лица обједињене примедбе слати преко кабинета 

законског заступника правног лица 

ОПШТЕ И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПРИМЕДБЕ 
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Члан II, став I, тачка 10) 

АЕРС  -  Јавна консултација о предлогу акта 

Документ:  
Одлукa о изменама и допунама 
Методологије за одређивање трошкова 
прикључења 
на систем за транспорт и дистрибуцију 
природног гаса 

Примедбе даје*:  
Јавно предузеће „СРЕМ-ГАС“ 
Сремска Митровица 
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1. 

 

ПРИМЕДБЕ ПО ЧЛАНОВИМА 

 

Р.б. 
Примедба на 

члан/тачку/став 
(страна) 

Треба да гласи 
Напомена предлагача  

(шта се постиже предложеном променом) 

1 Члан II, став I, тачка 10) 
10) Тржишна цена - цена постигнута под 
најповољнијим условима у прописаном поступку 
набавке добара, услуга и радова, исказана без ПДВ-а 
(осим цена моторних горива које се исказују са ПДВ-
ом). Тржишна цена елемента структуре трошкова 
прикључења типским прикључком је цена добијена 
под најповољнијим условима у прописаном поступку 
набавке која је по физичком обиму највеће 
прибављање добара, услуга и радова у години у којој 
оператор система доноси акт о висини трошкова 
прикључења типским прикључцима, односно у 
години у којој је вршио последње овакво 
прибављање, а на основу испостављених рачуна и 
ситуација добављача или на основу прикупљених 
информатовних понуда добављача на тржишту. 

АЕРС: Примедба се не прихвата. Методологија је 
заснована на стварним трошковима (било да су 
настали у властитој режији или су прибављени на 
тржишту) а не на процењеним или планираним 
трошковима. Међутим, наглашавамо да је проблем 
временског размака између оствареног прибављања 
на тржишту и примене одлуке о висини трошкова 
прикључења решен изменом и допуном става 3. у 
поглављу VI. (брише се обавеза оператора да 
најкасније до 30. новембра сваке године доставља 
Агенцији одлуку о висини трошкова прикључења). 

Обзиром да се вредности робе и услуга током периода између 
спровођења две набавке интензивно мењају није рационално да се 
у новембру или децембру одређује цена за наредну годину по 
набавкама тј. ценама које су у том тренутку старе скоро годину 
дана. Такође упориште за овакав став налазимо и у Закону о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, бр,91/2019) члан 89. где пре 
спровођења поступка јавне набавке наручилац може да спроведе 
испитивање тржишта ради припреме поступка јавне набаке и 
информисања привредних субјеката о својим плановима и 
захтевима у вези са набавком. Само испитивање тржишта је 
неопходно и прилилком израде Планова пословања за наредну 
годину.  
Оваква измена не би била ни у супротности са чланом III.1 став 2 
ове Методологије који гласи Трошкови прикључења утврђују сe 
према тржишној цени уређаја, опреме, материјала, радова, услуга 
и др. прибављених у поступку набавке добара, услуга и радова у 
складу са законом, односно према њиховој цени коштања, када их 
оператор система обезбеђује у властитој режији, где поступак 
набавке добара, услуга и радова подразумева и прибављање 
информативних понуда на тржишту. 

2 Члан VI, став III Одлуку из става 2. ове тачке оператор доставља 
Агенцији за енергетику Републике ради провере њене 

Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр.88/2021) члан 87. је 
изричит у томе да је трговац дужан да, када измене методологије 



2. 

 

усклађености са овом методологијом, најкасније до 
30. новембра сваке текуће године, с тим да се она 
примењује 30 дана од дана добијања Одлуке о 
давању сагласности на Одлуку о висини трошкова 
прикључења на систем за дистрибуцију природног 
гаса од Савета Агенције за енергетику републике 
Србије и сагласности Оснивача за јавна предузеће. 

АЕРС: Примедба се не прихвата,  јер је предложеним 

изменама Методологије  већ уважено. Наиме, 
изменом методологије у ставу 3. поглавља VI. брише 
се обавеза оператора да најкасније до 30. новембра 
сваке текуће године доставља Агенцији одлуку о 
висини трошкова прикључења па самим тим и датум 
примене одлуке није више одређен методологијом. 

формирања цене и промене цена услуга од општег економског 
интереса подлежу добијању претходних одобрења или сагласности 
носиоца јавинх овлашћења, најкасније 30 дана пре почетка 
примене промењених цене и измењене методологије формирања 
цена обавести потршача о изменама... 
Такође поједина Јавна предузећа по налогу Државне ревизорске 
институције имају обавезу да поред Одлуке добијене од Савета 
Агенције за енергетику републике Србије исходују и сагласност 
Оснивача, те у складу са тим рокови обавештавања потрошача теку 
од тог датума. 

 

3 Члан VI, став IX Утврђени трошкови изградње типских прикључка могу 
се кориговати и у току године, у случају  промена 
добављачких цена за више од 10% у односу на цене 
одобрене и то за период од доношења одлуке о 
утврђивању трошкова прикључења типским 
прикључцима до кориговања висине тих трошкова, o 
чему оператори извештавају Агенцију. 

АЕРС: Примедба се не прихвата, јер је предложеним 
изменама методологије обрисан став 9. поглавља VI. 
па самим тим и услов за кориговање трошкова 
изградње типских прикључака није више одређен 
методологијом. 

Обзиром да се вредности робе и услуга током периода између 
спровођења две набавке интензивно мењају није рационално да се 
у новембру или децембру одређује цена за наредну годину по 
набавкама тј. ценама које су у том тренутку старе скоро годину 
дана, на овај начин се даје могућност Енергетском субјекту да у 
току године предложи измену висине трошкова прикључења.  

 
 


