
 

 

На основу члана  39. став 1.  и члана  50. став 1. тачка 9) Закона о енергетици („Службени гласник 
РС“, број 145/14),  

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на  357. седници од 26. децембра  2016. године, 
донео је 

ОДЛУКУ  

о изменама и допунама Методологије за одређивање цене  природног гаса за јавно снабдевање 

1. У Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, број 
75/14), поглавље I. ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈЕ   мења се и гласи: 

„.Овом методологијом се одређује метод регулације цене природног гаса за јавно снабдевање који je 
заснован на оправданим трошковима пословања и одговарајућој пословној добити за ефикасно обављање 
енергетске делатности, елементи за које се утврђују тарифе (у даљем тексту: тарифни елементи) и начин 
израчунавања регулисаних цена, односно тарифа, начин обрачуна природног гаса за јавно снабдевање, 
категорије и групе  купаца, дужина регулаторног периода као временског периода за који се израчунава цена 
јавног снабдевања, начин утврђивања оправданости трошкова, као и начин, поступак и рокови за 
достављање документације и врста документације коју јавни снабдевач 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 природног гаса за јавно снабдевање применом методе“,  замењују се речима: „ заснива на методи“. 

3. У поглављу III. ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ,  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, у уводном  делу, у ставу 1,  на крају 
тачка се замењује запетом и додају речи: “и одговарајуће пословне добити за ефикасно обављање 
енергетске делатности.“  

5. У поглављу VIII. РАСПОДЕЛА МАКСИМАЛНО ОДОБРЕНОГ ПРИХОДА И НАЧИН ИЗРАЧУНАВАЊА 
ТАРИФA,  у одељку VIII.1,  у ставу 1. прва реченица мења се и гласи: 
 
“На тарифни елемент „капацитет“ се распоређује део максимално одобреног прихода јавног снабдевача 
који чине трошкови набавке природног гаса који се не исказују по m3 и трошкови коришћења другог 
дистрибутивног система по тарифном елементу „капацитет“.“ 
 
У ставу 3. истог одељка  у тачки 3),   број: „0,70“ замењује се бројем: “0,40“. 
 
У одељку VIII.2, у ставу 1. прва реченица мења се и гласи: „На тарифни елемент „енергент“ се 
распоређује део максимално одобреног прихода јавног снабдевача који чине трошкови набавке 
природног гаса који се исказују по m3 , трошкови коришћења другог дистрибутивног система по тарифном 
елементу „енергент“, пословна добит јавног снабдевача, остали приходи и корекциони елемент.“ 

 
        У одељку VIII.4, на крају, додају се  нови ст. 4, 5. и 6. који гласе: 

„Тарифа „енергент“ за групу купаца утврђену овом методологијом која у поступку давања сагласности на 
одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање, односно израчунавања тарифа нема ни једног купца 
разврстаног у тој групи, се одређујe тако што је за купцe у „Категорији 1“,  једнака  тарифи „енергент“ 
утврђеној за било коју од група купаца „Ванвршна потрошња К1“, „Равномерна потрошња К1“, или 
„Неравномерна потрошња К1“, а у „Категорији 2“, тарифа „енергент“ је једнака  тарифи „енергент“ утврђеној 
за било коју од група купаца у тој категорији.  



 

 

Тарифа „капацитет“ за групу купаца утврђену овом методологијом која у поступку давања сагласности на 
одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање, односно израчунавања тарифа нема ни једног купца 
разврстаног у тој групи, се израчунава на основу тарифе „капацитет“ за било коју од група купаца из те 
категорије и вредности коефицијената ефикасности искоришћења система из тачке VIII.1 ове методологије. 

Тарифа „накнада по месту испоруке“ за групу купаца утврђену овом методологијом која у поступку давања 
сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање, односно израчунавања тарифа нема ни 
једног купца разврстаног у тој групи, је једнака тарифи „накнада по месту испоруке“  за било коју од група 
купаца из те категорије.“ 

6. У поглављу IX. НАЧИН ОБРАЧУНА ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА КРАЈЊЕ КУПЦЕ, у ставу 2. после речи: 
“капацитет“ додају се речи: “и место испоруке“. 

У ставу 4. речи: „природног гаса тог купца у обрачунском периоду.“,  замењују се речима: “у обрачунском 
периоду, заокружену на цео број.“. 

Додаје се нови став 6. који гласи: 

“Када купац у току обрачунског периода промени снабдевача, јавни снабдевач ће обрачунати купцу део 
износа за капацитет и накнаде по месту испоруке за обрачунски период сразмерно броју дана у обрачунском 
периоду у којима је јавни снабдевач снабдевао тог купца.“. 

Досадашњи ст. 6. до 8. постају ст. 7. до 9. 

7. У поглављу X. НАЧИН, ПОСТУПАК И РОКОВИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ПРОМЕНА ЦЕНЕ, у одељку  X.3. Измена цене за јавно снабдевање, став 4. мења се и гласи: 

„Цена природног гаса за јавно снабдевање може се образовати и на основу последњег примењеног 
максимално одобреног прихода јавног снабдевача за одговарајућу регулаторну годину коригованог по 
основу трошкова за набавку природног гаса, трошкова коришћења дистрибутивног система, пословне 
добити и обрачунатог корекционог елемената, с тим  што се тај приход, као основ за образовање нове 
цене природног гаса за јавно снабдевање примењује најдуже 36 месеци од дана његове прве примене.“.   

8. Јавни снабдевач подноси захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно 
снабдевање са одлуком о цени, у складу са одредбама ове методологије, најкасније до 1. априла 2017.       
године. 

Основ за прво образовање цена природног гаса за јавно снабдевање  у складу са одредбама ове 
методологије је максимално одобрени приход јавног снабдевача, коригован по основу трошкова 
коришћења дистрибутивног система и пословне добити и тарифни елементи који су постојали  и били  
примењени на дан ступања на снагу ове методологије. 

До првог образовања цене природног гаса за јавно снабдевање у складу са одредбама ове 
методологије, примењиваће се цена енергетског субјекта – јавног снабдевача која је,  образована и била 
примењена за тарифе „капацитет“, „енергент“ и “накнада по месту испоруке“ за одговарајућу категорију, 
односно групу купаца, на дан ступања на снагу ове методологије.  

9. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и она ступа на снагу и примењује се од 1. 
јануара 2017. године.  

Број: 452 /2014-Д-II /1  

                                                                                              У Београду,  26. децембра  2016. године  

      Савет Агенције за енергетику Републике Србије       

Председник Савета, 

Љубо Маћић 


