
На основу члана 29. став 1. тачка 15) а у вези са чланом 33. став 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа
.Епектроприереда Србије", Београд са Законом о јавним предузећима и на основу члана ЗО. став 1. тачка 15) а у вези са
чланом З3. став 2. Статута Јавног предузећа .Епеитропривреда Србије", Београд (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 25. јуна
2019. године), а у вези са чланом 88. став З. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14 и 95/18-други
закон), доносим

ОДЛУКУ
о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање

1.
Овом одлуком утврђује се регулисана цена електричне енергије за гарантовано снабдевање на територији Републике Србије.

2.
Цена електричне енергије исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене електричне енергије за
гарантовано снабдевање ("Службени гласник РС", бр. 84/14, 109/15, 105/16 и 99/18) и то:

Јединица
Динара

Категорија купаца Тарифе за јединицумере
мЩ!,е

1 2 З 4
"трошак гарангованог снабдевача" 142.62
"сбрачунска снага' kW 948.372
'прекомерна снага" kW 1.896,744

1. Потрошња на ниском напону 'виша дневна тарифа за активну енергију' kWh 7,644
"нижа дневна тарифа за активну енергију" kWh 2.548
"реактивна енергија (cosq>~0.95)" kvarh 1,З64
'прекомерна реактивна енергија" (cosljI<0,95) kvarh 2,728
'трошак гаоантоеаног снабдевача' 142.62
'обрачунска снага' kW 52.158
Активна енергија~

1eДHOT~HO м~ење-зепена зона" kWh 5,607
једнотарифно мерење 'једнотарифно мерење-ппава зона" kWh 8,410

'једнотарифно мерење-црвена зона" kWh 16.821
'виша дневна тарифа-зепена зона" kWh 6,408
'нижа дневна таоифа-зегена зона' kWh 1,602

двотарифно мерење 'виша дневна тврифа-ппава зона" kWh 9,612
"нижа дневна т~а·ппава зона" kWh 2,403

2. Широка потрошња "виша дневна тарифа-црвена зона" kWh 19.224
"нижа,gневна тар~ф_а-ljQВеназона" kWh 4,806
"виша дневна тарифа-зелена зона' kWh 6,408
'нижа дневна тарифа-зелена зона" kWh 1,602
'виша дневна тарифа-ппава зона" kWh 8,170управљана потрошња 'нижа дневна тарифа-плава зона' kWh 2.042
'виша дневна тарифа-црвена зона' kWh 16,340
'нижа дневна тарифа-црвена зона" kWh 4,085

управљана потрошња 'нижа~евна та~а-зелена зона" kWh 1,602
са посебним мерењем 'нижа дневна тарифа-плава зона' kWh 2,403

(ДУТ) 'нижа дневна тарифа-црвена зона' kWh 4.806
'трошак гарантованог снабдевача" 142,62

З. Јавно осветљење 'активна енергија-јавна расвета" kWh 6,918
'активна енергија-светлеће рекламе" kWh 10,377

З.
Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се у .Службеном гласнику
Републике Србије", а примењује се од 1. фебруара 2021. године.

ЈП ЕПС, Београд
Број J)01-6215 I
У Београду, Эа 1. 2 о
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