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Поштовани,

RS•
АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

у прилогу Вам достављамо Мишљење а Предлог Одлуке 10 утврђивању цена за приступ и
коришћење система за дистрибуцију природног гаса који сте нам д~ставили дописом од 18.02.2009.
ГОflине(заведена у Агенцији под бројем 791/2008 0-0211 од 18.02.2001. године)

Молимо Вас да хитно донесете Одлук о ценама и упути~е је Министарству рударства и
енергетике како би Влада Републике Србије дал сагласност.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
«:":

CLс..л.....
убо Маћић

. , .

11000 БЕОГРАД, Теразије 5/V
тел: (011) 30 33 890 & 30 33 884

факс: (О11) 32 25 780
Email: aers@aers.rs • URL: www.aers.rs
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На основу члана 36. став 3. Закона о енеРГ1ИЦИ ("Службени глаоник РС", број 84/2004) и члана
12. тачка 8. Статута Агенције за енергетик Републике Србије ("Службени гласник РС", број
52/2005), Савет Агенције за енергетику Репу rике Србије, на 103. еецници од 19.02.2009. године,
разматрао је Предлог одлуке о утврђивању цене за приступ и коришћење система за
Д~СТРИБУЦИјУприродног гаса "Интерклима", AlO. о., Врњачка Бања iИ даје следеће:

МИ ЉЕЊЕ

1.:·"Интерклима", д. о. о., Врњачка Бања - оператор дистрибутивног система за природни гас,
доставило је својим дописом од 18.02.200~. године (допис заведен у Агенцији под бројем
791/2008-0-02/1 од 18.02.2009.) на мишљеЊr предлог Одлуке о утврђивању цена за приступ и
коришћење система за дистрибуцију природног гаса које износе

I
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Категорије Групе Тарифни став Тарифни став
.енергент" "капацитет"корисника корисника (дин/mЗ) (дин/mЗfдан/година)

Категорија 1 _.Домаћинства
-

5,78 _._--_._--_._._ ..•.__ .._.,.- ...-
. Р < 6 Ьаг Остали корисници 3,75 404,28

. У поступку оцене оправданости трошкова г ословања, као и висине планиране стопе повраћај
а регулисана средства који се, сагласно За ону о енергетици и Методологији за одређивањ
арифних елемената за израчунавање цеНе приступа и коришћења система за дистрибуциј, . .

а
е

т у
нриродног гаса ("Службени гласник РС", 68/2е06 и 1/2007) признвју енергетским суБЈектима при
образовању цена, Агенција је на основу приrожене документациј!~ и података достављених уз
Flредлог одлуке, утврдила да је "Интерклим~", д. о. о., Врњачка Вања при образовању цене за
приступ и коришћење система за ДИСТРИБУЦИјrприродног гаса:

- обрачунао максимално одобрен~ приход за енергегску делатност дистрибуције
природног гаса и максимално одобрени приход за енергетску делатност управљања
дистрибутивним системом за прироцни гас и ИЗЕфШИОалокацију максимално
одобрених прихода на тарифне e~eMeHTeприменом КРl1теријума и мерила утврђених
Методологијом за одређивање тарифних елемената за, израчунавање цена приступа
и коришћења система за ДИСТ~БУЦИјУ природног гаса ("Службени гласник РС",
68/2006 и 1/2007);
исказао цене за приступ и кори ћење система за ДИР...трибуцију природног гаса по
тарифним ставовима на начин ут рђен Тарифним системом за приступ и коришћење
система за дистрибуцију природног гаса ("Службени глаеник РС", 1/2007);
стопу повраћаја на регулисана средства обрачунало у висини ОД3,50% за енергетску
делатност дистрибуције природ~ог гаса и за енергегску делатност управљања
дистрибутивним системом за природни гас, и то применом реалне цене сопственог
капитала пре опорезивања од ',00%, пондерисане' просечне цене позајмљеног
капитала од 5,10%, учешћа со ственог капитала у финансирању регулисаних

. r



средстава од 40,00%, учешћа озајмљеног капитапа у финансирању регулисаних
средстава од 60,00% и стопе пореза на добит од 10,00%.

З. Полазећи од наведених констатација и веобухватне анапиэв приложене документације и
података, Агенција је закључила:

да су сви елементи релевантни а утврђивање оправданих трошкова пословања и
максимално одобреног прихода зf енергетску делатност дистрибуције природног гаса
и за енергетску делатност узрввљања дисгрибугивнам системом за природни гас,

• I •реално исказани и стога Је мишљења да се могу смат~ати оправданим;
- да су предложене стопе повраћај~ на нивоу уобичајен~~ стопа у земљама са сличним
. условима и ризицима пословањ~ за енергетске делатности дистрибуције природног

гаса и управљања дистриБУТИВНИј системом за природни гас.

4. Ставови Агенције изнети у овом мишгьењу, детаљније су образпожени у анализи енергетска -
техничких карактеристика система за дист lибуцију природног гаса и система за управљање
дистрибутивним системом за природни гас, као и економско - финансијских показатеља и као
аналитичка основа су прилог овог мишљења.

Број: 66/2009-Д-1I2
Београд, 19.02.2009. године
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИТ ЧКА ОСНОВА
за оцену и давање мишљења о цен ма за приступ ијкоришћење система за

дистрибуц~ природноггаса

1. уводне напомене

У складу са чланом 36. став 3. Закона енергетици (IIСЛУЖ,бенигласник РС", 84/2004),
lI~нтерклима", д. о. О., Врњачка Бања као ОЕтратор цистрибутмввог система за природни гас,
доставио је Агенцији за енергетику Репу лике Србије (Агенщија) на давање мишљења
предлог акта о ценама за приступ и кори ћење система за .щистрибуцијуприродног гаса
(допис заведен у Агенцији под бројем 791/2008-О-02 од 31.11,2.2008.године). У поступку
додатног услаглашавања података између Агенције и подносиоца захтева, извршене су
одређене корекције у подацима а на основуtОјИХ је подн.осилацзахтева поднео нови предлог
цена за приступ и коришћење система за дистриБУЦИЈУприрqДНОГгаса (допис заведен у
Агенцији под бројем 791/2008-О-02/1 од 18.0 .2009. године).

, I

у прилогу наведеног дописа достављен је ~редлог цена за присгуп и коришћење система за
дистрибуцију природног гаса, попуњене таб1ле по захтеву АгеНЦL1јеи пратећа документација.

,;Интерклима",д. о. О., Врњачка Бања је, у ~peTXOДHOMпоступку, пре достављања поменутог
предлога, извршио више корекција обрачуна и доставио Агенциј\i1сва тражена образложења,
документацију и додатне податке.

. ,"

(.

2. Полазне основе

Све енергетско - техничке и економско - фи I ансијске табеле притожене уз Предлог одлуке на
захтев Агенције, за енергетску делатност дистрибуције прирецног гаса и за енергетску
делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас предметни подносилац
предлога је формално - технички правилlно попунио. Економжо - финансијска анализа
предложеног акта о ценама односи се на а~ализу сваког поједи~ачног елемента формуле за
израчунавање максимално одобреног прихрда, као и на формrрлно - техничку исправност
алокације предметних максимално одобрених прихода на тарифне елементе (односно
израчунавање цена по тарифним ставовима).

;, I
у ,поступку оцене оправданости планираних трошкова посгювэња у 2008.години и начина
~сkазивања њихове вредности, Агенција је "rала у виду следеће:

; . Подносилац захтева има правну форму друштва са ограниченом одговорношћу,
• Подносилац захтева је ималац лиценц~ fa обављање три eH~.ргетске делатности издатих

од стране Агенције, при чему обавља и 1~eHepгeTCKeделатнопги,
• Подносилац предлога је у складу са чланом 43. Зqкона извршио раздвајање

књиговодствених рачуна по делатност~ма и саставио је и. Агенцији доставио билансе
стања и билансе успеха по делаТН09тима, као и ИзвеЩrгај независног ревизора о
извршеној ревизији финансијских извештаја подносиоца эахтева за 2007. годину. С тим у
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.. вези, сви подаци који су у економско - финансијским табелама наведени за 2007. годину,
усклађени су са подацима из биланdа стања и биланса успеха за 2007. годину за
предметне енергетске ~елат~ости. Т~Ko~e, алокација заједн~чких позиција биланса стања
и биланса успеха, а КОЈеимаЈУ утицаЈа Нlaформирање маКС~i'Aално одобрених прихода за
предметне енергетске делатности изврiliена је коректно, односно подносилац предлога је
коректно дефинисао кључеве за распоl елу заједничких трошкова, средстава и осталих
прихода у регулаторном периоду и доставио Агенцији· прихватљива образложења
(рачунице) одабраних кључева.

З. Опис дистрибутивног система

"Интерклима" обавља делатност дистрибуц је природног гаса ИI,управљања дистрибутивним
системом који чине градска гасоводна чел~чна мрежа, дужине *,25km, са три МРС; Центар,
Руђинци, Врњци и 55,11 km погиетипенске дистрибутивне мреже, (Наведени подаци су из
лиценце 081/О7-ЛГ-20 од 15.05. 2007. гoд~~e, а није било эахгева за проширење лиценце).
Мреже су грађене током 2005. и 2006. гdдине. Са испоруком гаса је започето у априлу
2007.год.

4. Количине природног гаса планиранеlдистрибуцију у 20Ц~.г,

Трошкови који улазе у обрачун максима~но одобреног прих~да се утврђују на основу
података о планирани м количинама природаог гаса које ће се исhоручити са дистрибутивног
система.

Тарифни елемент .енергент" - 2.307.000т3 је укупна ппанирана количина природног гаса за
испоруку тарифним купцима у 2008. год ни. Тарифни елемент .енергент" је правилно
израчунат и износи 1.530.000 т3 за .домећ нства" и 777.000 т3 ~a "остале купце". Планиране
К,Df.l.ичинеза 2008. годину су 4,45 пута в ће од реапиаованих у 2007, с обзиром да је
"ИнтеркЛима" започела са испоруком гаса у прилу 2007. године.

тарифни елемент "капацитет" - 9.168 mtдан/год. је за 200~. годину усвојен на основу
података из 2007. године. Тарифни елемен "капацитет" је праВИ[1НОизрачунат и износи 7.694
т3fданlгод. за "домаћинства" и 1.474 m3/AaНtIГOA,за "остале купце".

Губици природног гаса у дистрибутивном систему планирани за2008.годину износе 1 %, док
је еквивалентна стопа губитака у 2007. год ни износила 4.37%. IVзроци због којих су настали
губици у 2007. години су делимично уклоње и, испоручене коли~ине се мере преко коректора
у ГМРС Врњачка Бања (ова станица је у власништву ЈП Срб~јагас, а представља једино
место преузимања гаса са транспортног истема). Губици гаса у 2008. год. настали због
испуцлэња гаса због заостале воде у си тему, настале при испитивању гасовода, нису
признати дистрибутеру и дистрибутер их је искључио из претходно предложене стопе
губитака (2,98%), тако да је за 2008. го . предложена конзчна стопа губитака од 1%.
До.:стављен је План за смањење губитак~1 Предложена стопа губитака од 1% се сматра
riрихватљивом и користиће се за преДВ~ђене губитке за следећи регулаторни период
2009.год. Потребно је, чим се створе услови, да цистрибутер уклони воду из градског и
Дистрибутивноггасовода.
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Планирана је потрошња природног гаса за грејање сопствених просторија у 2008. години , У
И,)3носу2.000 mЗ ,а ранијих година је није б ло.

~. Оперативни троwкови за енергетску д1атност дистрибуц~ју природног гаса

Е Ф. [ . .
кономско- инансиска анализа оперативних трошкова уважипа Је прсјектовану стопу

инфлације за 2008. годину од 6,0% (OД~OCHO7,1% просечно), као и да је планирана
дистрибуирана количина природног гаса у регулаторном пер~оду у односу на претходну
годину за 344,5% већа, а што све има утицаја на планиране оперативне трошкове у
регулаторном периоду.

Укупни оперативни трошкови планирани су у регулаторном периоцу за енергетску делатност
дистрибуције природног гаса у износу од 6.703.000 динара (ва 40,0% мање у односу на
претходну годину). За енергетску цепатвост управљања ДL1стрибутивним системом за
природни гас нису планирани оперативни tWКDВИ у регупаторном периоду.

ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ ДИСТРИБУЦИЈЕ,

у 000 динара

Редни
Позиција 2007 2008 Индексброј

1. Трошкови материјала 42,861 25,717 60
1.1. Трошкови материјала за израду 36,383 21,830 60
1.2. Трошкови осталог материјала (режијског) 2,178 1,307 60
1.3. Трошкови горива и енергије I 4,300 2,580 60

2. I 28,115 16,869 60•1 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) I 23,143 13,886 60

>2.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и н кнаде зарада на 4,260 2,556 60терет послодавца
. 2.3. Трошкови накнада по уговору о делу I

·2.4. Трошкови накнада по ауторским уговорима I

2.5. Трошкови накнада по уговору о привремени и повременим
пословима

2.6. IТрошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора

2.7. Трошкови накнада члановима управног и на~зорног одбора

2.8. Остали лични расходи и накнаде I 712 427 60

3. Трошкови производних услуга I 1,888 1,133 60

3.1. Трошкови услуга на изради учинака

3.2. Трошкови транспортних услуга I 476 286 60

З.3. Трошкови услуга одржавања 1,221 733 60
, 3.4. Трошкови закупнина

3.5. Трошкови сајмова
. 3,6. Трошкови рекламе и пропаганде 32 19 60

3.7. Трошкови истраживања

З.8. Трошкови развоја који се не капитализују

3.9. Трошкови осталих услуга 159 95 60

4. Нематеријални трошкови 4,975 2,985 60
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4.1. Трошкови непроизводних услуга 482 289 60
4.2. Трошкови репрезентације 622 373 60

·4.3. , Трошкови премија осигурања 343 206 60
: 4.4. Трошкови платног промета 2,976 1,786 60
4.5. Трошкови чланарина

4.6. Трошкови пореза 552 331 60
4.7. Трошкови доприноса

4.8. Остали нематеријални трошкови

5. Укупно (1 + 2 + З + 4) 77,839 46,703 60
6. Број запослених (стање крај године) 23 23 100,

,

Економско - финансијска анализа ПОјЈ~иначних оперативвих трошкова нарочито је
фокусирана на трошкове код којих је прецвиђено значајниј~ повећање у регулаторном
периоду у односу на претходну годину и KOj~[су планирани у знаЧ,.ајНИјемапсолутном износу, а

. то су:
.:. .Трошкови материјала за израду" пла~ирани су у регупаторном периоду У износу од

. . 21.830.000 динара (за 40,0% мање у о,щносу на претходну фдину). Према образложењу
. . подносиоца захтева планирано CMaњeњ~ пр.едметних ТРОШК~,вау регулаторном периоду у

..... односу на претходну годину последи~а Је смањених тр~шкова репроматериапа за
изградњу система за дистрибуцију прир?дног гаса, па се пл~нирана висина овог трошка у
регулаторном периоду може сматрати Ојравданом и прихвачьивом.

• «Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи» планирани су У
регулаторном периоду у износу од 1Ф.869.000 динара (з$ 40,0% мање у односу на
претходну годину). Према образло~ењу подносиоца захтева планирано CMaњe~e
предметних трошкова у регулаторном периоду у односу на претхоцну годину последица Је
смањених активности запослених на из[радњи система за дистрибуцију природног гаса,

. па се планирана висина овог трошка у Рlегулаторном периоду." може сматрати оправданом
" и прихватљивом .

.; «Трошкови производних услуга» план рани су у регулатqрном периоду у износу од
. r 1.133.000 динара (за 40,0% мање у oд~ocy на претходну грдину). Према образложењу
'. ' I 1,. подносиоца захтева планирано смањеЊr предметних трошкq,ва у регулаторном периоду у

.' односу на претходну годину послеДИцr је смањених троцкова производних услуга на
изгрвлњи система за дистрибуцију прир?дног гаса, па се планирана висина овог трошка у
регулаторном периоду може сматрати o~paBдaHOM и прихвапьивом.

• .Нематеријвпни трошкови" планирани cr у регулаторном пе:риоду у износу од 2.985.000
динара (за 40,0% мање у односу на пр~тходну годину). Преry,а образложењу подносиоца
захтева планирано смањење предметн х трошкова у регул~~орном периоду у односу на
претходну годину последица је смањен х нематеријалних трошкове на изградњи система
за дистрибуцију природног гаса, па се планирана висина овог трошка у регулаторном
периоду може сматрати оправданом и прихвапъивом.

• .Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског qригурања", .Трошкови услуга
за хуманитарне, научне, спортске и к~лтурне циљеве" и ,,1рошкови заштите животне
средине" нису планирани у регулаторном периоду.

На основу свега напред наведеног, предложени оперативни трошкови у регулаторном
периоду се могу сматрати оправданим и при ватљивим.

4



6. Трошкови амортизације

Трошкови амортизације планирани су у регулаторном пеРИQду за енергетску делатност
.r\,истрибуције природног гаса у износу од 12.633.000 динара (~a 20,3% мање у односу на
претходну годину). За енергетску делат ост управљања ДI,~стрибутивним системом за
природни гас нису планирани трошкови амортизације у регулаторном периоду.

Према правилнику о .рачуноводству ~ ра~уноводственим погитикама подносиоца захтева,
трошкови амортизецие се обрачуневау пропорционално м меТQдом у процењеном корисном
веку трајања средстава, а процењени кориdни век трајања гасовода као грађевинског објекта
је 40 - 50 година. Међутим, подносилац kaxTeBa у својим пословним књигама целокупан
систем за дистрибуцију природног гаса у фтпуности третира K~O постројења и опрему а не
као грађевинске објекте. У складу са инотрукцијама које су поцносиоцу захтева дате од
стране Агенције, подносилац захтева је трошак амотризације система за дистрибуцију
природног гаса као постојећег средства планирао у регупаторном периоду применом
годишње стопе амортизације од 2,5%.

Трошкови амортизације постојећих средстава планирани су у ре,!улаторном периоду У износу
од . 12.103.000 динара. Трошкови аморт~зације средстава која ће бити активирана у
регулаторном периоду планирани су у изноЬу од 530.000 динарС\ и правилно су обрачунати у
скЛаду са планираним активирањем cpe!ICTaBa у регупаторном периоду и дефинисаним
~р6цењеним корисним веком средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду.

На основу свега напред наведеног, пред ожени трошкови аl:Y10ртизације у регулаторном
периоду се могу сматрати оправданим и пр~хватљивим.

7. Стопа повраћаја на регулисана средства

П . [ .. б .односилац захтева Је у регулаторном т~риоду за енергетску делатност дистри УЦИЈе
природног гаса применио стопу повраћаја ~a регулисана средогва у висини од 3,50% и то
применом реалне цене сопственог капит~ла пре опорезивања од 1,00%, пондерисане
просечне цене позајмљеног капитала од 5,10%, учешћа сопствевог капитала у финансирању
регулисаних средстава од 40,00%, учешћа п зајмљеног капигапау финансирању регулисаних
средстава од 60,00% и стопе пореза на ДОб~Т од 10,00%.

гr~:овом основу у максимално одобреномl приходу за енергетску делатност дистрибуције
природног гаса укључен је износ од 6.896.00f динара.

'На основу свега напред наведеног, предпожена стопа повраћеја на регулисана средства од
3,50% се може сматрати оправданом и прихватљивом.

8. Регулисана средства

Регулисана средства у регулаторном периоду планирана су за енергетску делатност
дистрибуције природног гаса у износу од! 196.773.000 динара. За енергетску делатност
хправљања дистрибутивним системом за природни гас нису пленирана регулисана средства
у регулаторном периоду.
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Приликом економско - финансијске анализе регулисаних средстава у регулаторном периоду
треба имати у виду следеће: I
• Вредност регулисаних средстава на почетку регулаторног периода износи 187.406.000
. ' динара. Износ нето вредности средстава на почетку регупаторног периода, а која је основ

за утврђивање вредности регулисани~ средстава на почетку регулаторног периода
одговара збирном износу исказаном I~Билансу стања поцносиоца захтева на дан

.. 31.12.2007. године за енергетску делат~ост дистрибуције прироцног гаса и за eHepГ~TCKY
, делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас. Према информаЦИЈама

подносиоца захтева није вршена прdцена фер врецности нематеријалних улагања,
некретнина, постројења и опреме.

• Према подацима из пословних књига подносиоца эахтева, нето вредност средстава
прибављених без накнаде на почетку егулаторног периода износи 67.003.000 динара
(36,2% од нето вредности система за ди трибуцију природног гаса).

• Вредност регулисан~х средстава на ~~ajy регулаторног периода износи 206.1 39.0~0
динара и правилно је израчуната у cr lаду са планирани~ трошковима авортизэцие
(постојећих средстава и средстава која ће бити активиране у регулаторном периоду),
планираним променама вредности Iнематеријалних УЈ(агања (изузев goodwill-a),
некретнина, постројења и опреме у пlрипреми и аванса Датих за њихову набавку у

/ регулаторном периоду и планираним п~оменама вредности .;средстава прибављених без
накнаде у регулаторном периоду. Ј

На основу увида у. пословне књиге подноо1иоца захтева, одноон.о начина почетног Mepe~a
некретнина, постројења и опреме (ОДНОСНФу конкретном СЛУЧ~јУ система за дистриБУЦИЈУ
природног гаса изграђеног у властитој реж~ји) који за последиџ. у има већу књиговодствену
вреднЬст система за дистрибуцију природ~ог гаса од реалне вредности истог, Агенција се
уздржава од мишљења на предложену врецност регулисаних средстава у регулаторном
периоду.

9. Остали приходи

Остали приходи у регулаторном периоду ПЛrнирани су за енергегску делатност дистрибуције
природног гаса у износу од 40.227.000 динара (за 45,2% мање урдносу на претходну годину)
и односе се на планиране приходе од актив~рања властитих учинака и планиране приходе од
издавања техничких услова за прикључење на систем за д~стрибуцију природног гаса.
Приходи од активирања властитих учинака ~ регулаторном пери~ду планирани су у износу од
40.000.000 динара (за 45,4% мање у односу на претходну годину) и њихово смањење у
регулаторном периоду у односу на претхо~у годину последица је смањених активности на
изграцњи система за дистрибуцију ПРИРОДНО

1

гаса.

3а енергетску делатност управљања ДИGтрибутивним системом за природни гас нису
планирани остали приходи у регулаторном пЬриоду.

· , 6

На основу свега напред наведеног, предло ени остали приходVj. у регулаторном периоду се
могу сматрати оправданим и прихватљивим.



10. Трошкови за надокнаду губитака

На основу правилно преузетих података о количини прироцноп гаса која се дистрибуира у
регулаторном периоду и стопи губитака у Д стрибутивном систе~у у регулаторном периоду из
одговарајућих техничких табела, плани~ани су троwкови ••за надокнаду губитака у
регупаторном периоду за енергетску деЛ1ТНОСТуправљања дистрибутивним системом за
природни гас у износу од 673.000 динара.

Пондерисана просечна набавна цена природног гаса за покриће губитака у регулаторном
периоду (укључујући и све зависне троwкоф набавке природног гаса) исправно је исказана у
износу од 28,87 дин/m3, а што је заправо ~poдajHa цена прироџног гаса трговца природним
гасом ради снабдевања тарифних купаца ио[казана у дин/m3.

~:гу~~~~;~о:В~~~и;;уПРз~д е~:;~:r~~~Г'де~~~~~~е;пИра~~~~~В~~~т~и~~~~:~~~У си~~:~~~а з~
природни гас се могу сматрати оправданим прихватљивим.

11. План улагања

"С,танком гас", нема усвојен петогодиwњи лан развоја, што отежава анализу оправданости
инвестиција. На почетку регулаторног периара је гас користило $06 корисника из категорије 1
(497 типских прикључака и 9 индивидуалних прикључака qд 1258 укупно изграђених
Пр,икључака). У 2008.години, предвиђена је I изградња још 192 прикључка ( 156 типских и 36
индивидуалних), односно активирање укупно 264 прикгьучка (253 типских и 11
fjl-ЩИВИДУалних)и изградња 1Зkm ДИСТРИбутrвног гасовода.

Укупна улагања у регулаторном периоду планирана су за енергегску делатност дистрибуције
природног гаса у износу од 40.300.000 [динара. 3а енергетску делатност управљања
дистрибутивним системом за природни гас тсу планирана упагања у регулаторном периоду.

У изворима финансирања планираних улагања у регулаторном периоду сопствена средства
учествују са 29.300.000 динара (или 72,7%) la средства потрошача са 11.000.000 динара (или
27,3%). Сопствена средства као извор финансирања планирених улагања у регулаторном
периоду (29.300.000 динара) већа су од пrанираног трошка а~ортизације у регулаторном
периоду (12.633.000 динара) али је према образложењу подаосиоцв захтева планирана
~потреба дела нераспоређеног добитка изl претходне године,па се извори финансирања
ппенирвних улагања у регулаторном периоду могу оценити као реални.

Аа основу свега напред наведеног, извори Јинансирања планираних улагања у регулаторном
гiериоду се могу сматрати оправданим и при ватљивим.

"/
12. Приходи од прикључака

Приходи од прикључака у регулаторном ~ериоду планирани r;:,y за енергетску делатност
дистрибуције природног гаса у износу од 1.1.642.000 динара (~a 40,0% мање у односу на
претходну годину) и њихово смањење у регулаторном периоду уiодносу на претходну годину
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је последица смањених активности на изрпадњи система за диртрибуцију природног гаса, а
што се може сматрати реалним и прихватљ вим.

13. Остали захтевани подаци

Остали економско - финансијски подаци за енергетску лелатност дистрибуције природног
гаса и за енергетску делатност управгьања дистрибутивнимl системом за природни гас
(.Додаци о запосленима у регулаторном пЬриоду", .Трошяови ваштиге животне средине" и
.Годишње стопе амортизације за средства ~Oja ће бити активир~на у регулаторном периоду")
у потпуности су усаглашене са подаЦИМ1 приказаним у оквиру .Оперативних трошкова"
(трошкови бруто зарада са доприносима послодавца и трошкови заштите животне средине) и
у оквиру "Регулисаних средстава у регулато нам периоду" (процењени корисни век средстава
која ће бити активирана у регулаторном пер оду) те су самим ТИf\{1у потпуности прихватљиви.

14. Предложени максимално одобрени п IИХОД,

Максимално одобрени приход у регулаrорном периоду о~рачунат је као усклађени
максимално одобрени приход а у складу са достављеним те~~ничким податком о степену
искоришћености система за ДИСТРИБУЦИј1природног гаса (gидст = 10,93%), и према
предлогу подносиоца захтева за енергетс у делатност дистрV)буције природног гаса и за
енергетску делатност управљања дистриб тивним системом зс\1природни гас приказан је у
спедећо] табели:
r

I .,

сrраћенице

i Износ (у 000 динар~,

Редни I УправљањеПозиција Дистрибуцијаброј
природнqггаса

дистрибутивним системом
за пр~одни гас

1. Оперативни трошкови ОТТ 46.703 -
2: Трошкови амортизације Ат 112.633 -._-
3. Стопа повраћаја на регулисана ППЦК ~,50% -средства
4. Регулисана средства РСТ 19,6.773 -

Износ повраћаја на регулисана
,

5. 16.896 -средства
Трошкови за надокнаду губитака у

6. систему за дистрибуцију природног Гт - 673
гаса

7. Остали приходи огь 4:0.227
8. Корекциони елемент КЕт - -
9. Максимално одобрени приход: моп. 46.005 673

Усклађени максимално одобрени 'ј

10" МОПут 111.682приход:,
, . I I

1ЛОКЕщија максимално одобреног прихода Hf тарифне елементе ~OДHOCHOизрачунавање цена
по тарифним ставовима) у потпуности је формално-технички исп~авна. ~~
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