
На основу члана 39. став 1. и члана 50. став 1. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС".
бр. 145/14. 95/18-др.закон и 40/21). Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 221. седници одржаној
дана 22. децембра 2022. године. донео је

Одлуку
о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије

1. У Методологији за одређивање цена приступа систему за пренос електричне енергије ("Службени гласник
РС". бр. 93/12. 123/12. 116/14. 109/15.98/16. 99/18.4/19. 158/20,71/21 и 130/22), одредба поглавља VII. ТАРИФЕ
која је испред одељка VII.1. Тарифе за тарифни елемент "активна снага". мења се тако да гласи:

.Тарифе се утврђују за сваки од тарифних елемената из поглавља VI. ове методологије и исказују се
заокружено на четири децимална места.".

2. Мења се одељак VIII.1. Израчунавање тарифа за тарифни елемент "активна снага", тако да гласи:

"Тарифа "одобрена снага" се одређује на основу дела максимално одобреног прихода и тарифног елемента
"активна снага". према следећој формули:

ТаС = 0,25 * MOnT I (АСт + РОДпс.ос*ПСТ)

где су:

ТаС - тарифа "одобрена снага" (у динарима по kW);
MOnT - максимално одобрени приход оператора преносног система (у динарима);
АСт - тарифни елемент .активна снага" (у kW);
ПСт - износ прекомерне снаге, када је измерена месечна максимална активна снага већа од

одобрене снаге у периоду т (у kW), и
РОДnc.ос- релативни однос тарифа "прекомерна снага" и .обрачунска снага".

Тарифа "прекомерна снага" за категорију Потрошња на ниском напону се одређује према формули:

ТПС = РОДnc.ос* ТаС

где је:

ТПС - тарифа ..прекомерна снага" (у динари ма по kW).

Релативни однос тарифа "прекомерна снага" и .обрачунска снага" је 4.".

з. Мења се и допуњава одељак VIII.3. Израчунавање тарифа за тарифни елемент ..реактивна енергија". тако
да гласи:

"Тарифа ..реактивна енергија" се одређује на основу дела максимално одобреног прихода и тарифног елемента
"реактивна енергија". према следећој формули:



ТРЕ = 0,10 * MOnT I(РЕт + РОРЕпре.ре* ПРЕт)

где су:

ТРЕ - тарифа "реактивна енергија" (у динарима по kvarh);
- максимално одобрени приход оператора преносног система (у динари ма);
- тарифни елемент "реактивна енергија" (у kvaгh);
- износ позитивне разлике измерене реактивне енергије и реактивне енергије која одговара

фактору снаге 0,95 у периоду т (у kvarh) и
РОРЕпре.ре- релативни однос тарифа .прекомерна реактивна енергија" и "реактивна енергија".

моп.
РЕт
ПРЕт

Тарифа "прекомерна реактивна енергија" за категорију Потрошња на ниском напону одређује се према
формули:

ТПРЕ = РОРЕпре,ре* ТРЕ

где је:

ТПРЕ - тарифа "прекомерна реактивна енергија" (у динарима по kvarh).

Релативни однос тарифа "прекомерна реактивна енергија" и "реактивна енергија" је 2.".

4. У поглављу XII. ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ, мења се ст. 6. и 7. тако да гласе:

"На захтев корисника система из поглавља V. тачка 2), 3) и 4) ове методологије, до 31. децембра 2024. године
тарифа "одобрена снага" обрачунава се активна снага која је мања од одобрене снаге утврђене у складу са
одељком VI.1. ове методологије, при чему ће се свако прекорачење те захтеване мање снаге обрачунавати по
тарифи "прекомерна снага". Нова промена тако захтеване снаге се може поново тражити тек по истеку 12
месеци од претходне промене и тада захтевана снага не може бити већа од одобрене снаге утврђене у складу
са одељком VI.1 ове методологије. Од 1. јануара 2025. године овим корисницима ће се по тарифи "одобрена
снага" обрачунавати активна снага која је једнака одобреној снази утврђеној у складу са одељком VI.1 ове
методологије.

Изузетно од одредбе става 6. овог поглавља, корисник система коме је до 31. децембра 2022. године
обрачунавана активна снага на начин и под условима утврђен тим ставом, може до 28. фебруара 2023. године
захтевати обрачун активне снаге у износу одобрене снаге утврђене у складу са одељком VI.1. ове методологије,
без обзира да ли је протекло 12 месеци од претходне промене.".

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службе нам гласнику Републике Србије".

Савет Агенције за енергетику Републике Србије

Број: 479/2012-Д-1I22
У Београду, децембра 2022. године
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