На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (1) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67.
став 2, а у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11 –
исправка , 93/12 и 124/12),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 245. седници од 13. децембра 2013.
године, донео је

ОДЛУКУ
о изменама Методологије за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање

1. У Методологији за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање („Службени
гласник РС“, број 52/13), у Поглављу III. ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ, дефиниција појма
„Купци“ која гласи: „Крајњи купци јавног снабдевача којима је место испоруке на
дистрибутивном систему“ замењује се дефиницијом: „Домаћинствo и мали купци електричне
енергије“.
2.

У Поглављу IV.ОДРЕЂИВАЊЕ МАКСИМАЛНО ОДОБРЕНОГ ПРИХОДА, у одељку IV.2.
Обрачун максимално одобреног прихода, став 1. мења се и гласи:

„Максимално одобрени приход јавног снабдевача по основу обављања делатности јавног
снабдевања електричном енергијом, обрачунава се применом следеће формуле:
МОПт = ОТт + Ат + НЕЕт + ТДт + ПДт + КЕт
где су:
МОПт
ОТт
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– максимално одобрени приход по основу обављања делатности јавног снабдевања
електричном енергијом у периоду т (у динарима);
– оперативни трошкови у периоду т (у динарима);
– трошкови амортизације у периоду т (у динарима);
– трошкови набавке електричне енергије, укључујући и све зависне трошкове набавке
електричне енергије у периоду т (у динарима);
– трошкови коришћења дистрибутивног система електричне енергије којим су обухваћени
и трошкови преноса за купце чији су објекти прикључени на дистрибутивни систем
напонског нивоа нижег од 1 kV у периоду т (у динарима);
– пословна добит јавног снабдевача у периоду т (у динарима);
– корекциони елемент у периоду т (у динарима).“
Пододељак IV.2.4. Трошкови коришћења преносног система електричне енергије, брише се.
Пододељак IV.2.5. Трошкови коришћења дистрибутивног система електричне, постаје
пододељак IV.2.4.

У пододељку IV.2.6. Пословна добит јавног снабдевача, који постаје пододељак IV.2.5, у
формули, брише се сабирак:“ТПт“.
Пододељак IV.2.7. Корекциони елемент, постаје пододељак IV.2.6.
3. У Поглављу V. КАТЕГОРИЈЕ И ГРУПЕ КУПАЦА, одељак V.1.
пододељцима мењају се и гласе:
„V.1.

Категорије

купаца, са

Категорије купаца

Категорије купаца се одређују у зависности од врсте мерних уређаја, односно начина
мерења електричне енергије и других критеријума утврђених овом методологијом (у даљем
тексту: категорије купаца).
Категорије купаца су:
1) Потрошња на ниском напону;
2) Широка потрошња и
3) Јавно осветљење.
V.1.1. Потрошња на ниском напону
У категорији Потрошња на ниском напону су купци чији су објекти прикључени на
дистрибутивни систем напонског нивоа до 1 kV и којима се испоручена активна снага,
активна и реактивна енергија утврђују мерењем.
V.1.2. Широка потрошња
У категорији Широка потрошња су купци чији су објекти прикључени на дистрибутивни
систем напонског нивоа до 1 kV којима се активна снага утврђује, у складу са овом
методологијом, према одобреној снази прикључка (највише 14,49 kW за монофазни
прикључак, односно 43,47 kW за трофазни прикључак), испоручена активна енергија се
утврђује мерењем, а реактивна енергија се не мери.
V.1.3. Јавно осветљење
У категорији Јавно осветљење су купци чији су уређаји повезани на дистрибутивни систем
напонског нивоа до 1 kV, који електричну енергију користе за осветљење улица, тргова,
тунела, пешачких пролаза, паркова, путева, историјских и других обележја, уређаја за путну
сигнализацију и друга потрошња за осветљење јавних површина и јавних објеката и купци
који електричну енергију користе за осветљавање рекламних паноа, којима се испоручена
активна енергија утврђује мерењем или обрачуном према трајању испоруке, а активна снага
и реактивна енергија се не мери.“
4. Одредбе поглавља: VI.ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ, VII. ТАРИФЕ, VIII.НАЧИН ИЗРАЧУНАВАЊА
ТАРИФА И ЊИХОВИ РЕЛАТИВНИ ОДНОСИ, IX.НАЧИН ОБРАЧУНА И НАПЛАТЕ, X.
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ ЗА ОБРАЧУН и XII. ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ ове методологије, од 1.
јануара 2014. године, неће се примењивати на категорију Потрошња на високом напону и
Потрошња на средњем напону.

5. Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије" и она ступа на снагу и
примењује се од 1. јануара 2014. године.

Број:770/2013-Д-I/6
У Београду,13. децембра 2013. године
Савет Агенције за енергетику Републике Србије
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Љубо Маћић

