
На основу члана 39. став 1. и члана 50. став 1. тачка 8) Закона о енергетици ("Службени гласник
РС", бр.145/14, 95/18-др.закон, и 40/21), а у вези са чланом 83. Уредбе о условима испоруке и снабдевања
природним гасом ("Службени гласник РС", број 49/22), Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 207.
седници од 15. септембра 2022. године донео је

ОДЛУКУ
о изменама Методологије за одређивање цене приступа складишту природног гаса

1. У Методологији за одређивање цене приступа складишту природног гаса (..Службени гласник
РС", бр. 143/14,4/16 и 4/19), у поглављу III. ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ, у ставу 1:

- мења се тачка 1) тако да гласи:
"1) Гасни дан - временски период који почиње од 5:00 UTC до 5:00 UTC следећег дана код

зимског рачунања времена, односно од 4:00 UTC до 4:00 UTC следећег дана код летњег
рачунања времена;",

- мења се тачка 4), тако га гласи:
,,4)kWh - означава испоручену енергију природног гаса која се обрачунава у складу са уредбом

која ближе уређује услове испоруке и снабдевања природним гасом;";

- мења се тачка 7), тако да гласи:
,,7) Складиштна година - временски период који почиње у 04:00 часова UTC 1. априла једне

године и завршава се у 04:00 часова UTC 1. априла следеће године код летњег рачунања
времена;";

- у тач. 10) и 11), речи "у mЭ/дан"замењују се речима "у kWh/дан";

- у тачки 12) ознака "mЭ",замењује се ознаком "kWh".

2. У пододељку IV.2.1. Оперативни трошкови, у ставу 4. ознака у загради која гласи: ,,(у пг)",
замењује се ознаком ..(у kWh)", а речи у загради које гласе: ,,(у динарима'пт')", замењују се речима ,,(у
динарима/kWh)".

3. У поглављу V. ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ, у ст. 4. и 5, речи које гласе: "у mЭ/дан",замењују се речима
..у kWh/дан", а у ст. 6. и 7. истог поглавља ознаке лп", замењују се ознакама"kWh".

4. У одељку VII.1. Годишња тарифа за непрекидни капацитет, у ст. 2. и 3. речи у заградама које
гласе: ,,(у динарима/m3/дан)", замењују се речима: ,,(у динарима/kWh/дан)", а речи у заградама које гласе: .(у
mЭ/дан)",замењују се речима: "(у kWh/дан)".

У истом одељку у ставу 4., речи у загради ..(у динарима/mЭ)", замењују се речима: ,,(у
динарима/kWh)", а ознака у загради .(у пт')", замењује се ознаком ..(у kWh)".



6. У одељку VII.6. Тарифа за природни гас за рад складишта, речи у загради које гласе: ,,(у
динарима! пт')", замењују се речима ,,(у динарима/kWh)", а ознака у загради ,,(у пт')", замењује се ознаком ,,(у
kWh)",

7. Агенција својој интернет страници (www.aers.rs) објављује инфо табеле из поглавља IX.1.
Методологије усклађене са овом одлуком.

8. Ова одлука објављује се у .Спужбеном гласнику Републике Србије" и ступа на снагу од 1. октобра
2022. године,

Савет Агенције за енергетику Републике Србије

Број: 817/2014-Д-1/4

у Београду, 15. септембра 2022. године
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