На основу члана 39. став 1. и члана 50. став 1. тачка 8) Закона о енергетици („Службени гласник
РС“, број 145/14),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 321 . седници од 14. јануара 2016. године, донео
је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа складишту природног гаса
1. У Методологији за одређивање цене приступа складишту природног гаса („Службени гласник РС“,
број 143/14), поглавље I. ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈЕ, мења се и гласи:

„Овом методологијом се одређује метод регулације цене приступа складишту природног
гаса, који је заснован на оправданим трошковима пословања и одговарајућем приносу на средства
уложена у ефикасно обављање енергетске делатности, елементи за које се утврђују тарифе (у
даљем тексту: тарифни елементи) и начин израчунавања регулисаних цена, односно тарифа, начин
обрачуна услуге складиштења и управљања складиштем природног гаса, дужина регулаторног
периода као временског периода за који се израчунава цена приступа систему за складиштење
природног гаса, начин утврђивања оправданости трошкова, као и начин, поступак и рокови за
достављање документације и врста документације коју оператор складишта природног гаса
доставља Агенцији за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција).“.
2. У поглављу II. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП, у уводној реченици, речи: „базира на механизму контроле
цене приступа складишту природног гаса применом методе“, замењују се речима: „ заснива на методу“.
У тачки 1) речи: „ ,као и одговарајући принос на ангажована средства и инвестиције у обављању“
замењују се речима: „и одговарајућег приноса на ефикасно уложена средства у обављање“.
После тачке 1. додаје се нова тачка 2) која гласи:
„2) безбедност рада система;“.
Досадашње тач. 2) до 4) постају тач. 3) до 5.).
3. У поглављу III. ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ, у ставу 1, у објашњењу значења појма: „Максимално
одобрен приход“, речи: „принос на ангажована средства и инвестиције“, замењују се речима: „принос на
ефикасно уложена средства“.
Став 2. мења се и гласи:
„Остали појмови употребљени у овој методологији имају исто значење као у закону којим се уређује
област енергетике.“.
4. У поглављу IV. ОДРЕЂИВАЊЕ МАКСИМАЛНО ОДОБРЕНОГ ПРИХОДА, уводни део, у ставу 1. речи:
„приноса на ангажована средства и инвестиције“, замењују се речима: „приноса на ефикасно уложена
средства“.
У пододељку IV.2.3. Регулисана средстава, у ставу 3. реч: „ангажована“, замењује се речима:
„ефикасно уложена“.

У пододељку IV.2.6. Корекциони елемент, у ставу 6. речи: „тог енергетског субјекта за приступ
складишту“, замењују се речима: „приступа складишту природног гаса“.

5. У поглављу IX. НАЧИН ПОСТУПАК И РОКОВИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА И
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОМЕНА ЦЕНЕ ПРИСТУПА СКЛАДИШТУ ПРИРОДНОГ ГАСА, у одељку IX.1.
Документација и рокови за достављање, додаје се нова тачка 2) која гласи:

„2) план развоја складишта;“.
Досадашње тач 2) до 4), постају тач. 3) до 5).
6. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и она ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања.
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