На основу члана 50. став 1. тачка 6), а у вези са чланом 39. став 1. Закона о енергетици ("Службени
гласник РС", број 145/14),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 36. седници од 17. јануара 2019. године, донео је

ОДЛУКУ
о изменама 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, 62116 и 111/17), У поглављу IV. ОДРЕЂИВАЊЕ МАКСИМАЛНО
ОДОБРЕНОГ ПРИХОДА у одељку IV. 2. Обрачун максимално одобреног прихода, пододељак IV. 2. 1.
Оперативни трошкови, мења се и гласи:
"Оперативни трошкови представљају оправдане трошкове настале по основу обављања делатности
транспорта и управљања транспортним системом за природни гас и чине их:
1) набавна вредност природног гаса за балансирање;
2) трошкови материјала;
3) трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи;
4) трошкови производних услуга;
5) нематеријални трошкови и
6) део резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, а који се исплаћују у регулаторном
периоду.
У овим оперативним трошковима садржан и су и:
- оперативни трошкови средстава прибављених без накнаде;
- регулаторна накнада која чини део цене за приступ систему за транспорт природног гаса;
- трошкови набавке природног гаса за погон компресора и
- накнада власнику транспортног система када је оператор транспортног система организован као
независни оператор система.
Регулаторна накнада се утврђује на основу формуле:
РНт

= 1% * (УОТт+

Ат + ППЦКт * РСт)

где је:
РНт - регулаторна накнада у периоду т (у динарима);
УОТт - оперативни трошкови утврђени пре укључивања набавне вредности природног гаса за
балансирање и трошка регулаторне накнаде у периоду т (у динарима);

Ат - трошкови амортизације у периоду т (у динарима);
ППЦКт - стопа приноса на регулисана средства у периоду т (у %) и
РСт - регулисана средства у периоду т (у динарима).

Обрачун регулаторне накнаде када се обрачунава усклађени максимално одобрени приход, утврђује се на
основу формуле:
УРНт

= 1% *((УОТт

- Нт + Ат + ППЦКт * РСт) * (2,28 * СИТСт + 0,20) + Нт)

где је:
УРНт - регулаторна накнада у случају усклађено г максимално одобреног прихода у периоду т (у
динарима), а остале скраћенице у формули имају значење, употребљено у овом пододељку.
Трошак набавке природног гаса за погон компресора се утврђује на основу формуле:
ТГКт

= ГКт * ЦКт

где су:
ТГКт - трошкови набавке природног гаса за погон компресора у периоду т (у динарима);
ГКт - количина природног гаса неопходна за погон компресора у периоду т (у т3) и
ЦКт - оправдана пондерисана просечна набавна цена природног гаса за погон компресора
укључујући и све оправдане зависне трошкове набавке природног гаса у периоду т (у динарима/m3).
Накнада власнику транспортног система, када је оператор транспортног система организован као независни
оператор система, се сматра оправданим оперативним трошком и утврђује се применом формуле:
Нт = (ВАт + ППЦКт * ВПНВСт), а када је степен искоришћености капацитета транспортног система
мањи од 35%, накнада власнику транспортног система утврђује се применом формуле:
НТ = (ВАт + ППЦКт * ВПНВСт) * (2,28 * СИТСТ + 0,20)
где су:
Нт - оправдани износ накнаде власнику транспортног система у периоду т (у динарима);
ВАт - трошкови амортизације транспортног система који није у власништву независног оператора
система у периоду т (у динарима);
ППЦКт - стопа приноса на регулисана средства оператора транспортног система у периоду т (у %);
ВПНВСт - нето вредност транспортног система који није у власништву независног оператора
система на почетку периода т (у динарима);
СИТСт - степен искоришћености

капацитета транспортног система у периоду т (у %).

Трошкови амортизације и нето вредност транспортног система који није у власништву независног оператора
система утврђују се у складу са одлуком којим се уређује начин, поступак и рокови вођења књиговодствених
евиденција, спровођења раздвајања рачуна по делатностима и доставе података и документације за потребе
регулације.

2. Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије" и она ступа на снагу и примењује се од 1.
фебруара 2019. године.
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