
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 477/2022-Д-02/1..
Датум: 21. јули 2022. године
Београд, Теразије 5
ИС/СЈ

На основу члана З9. став 1. и члана 92. став 1, а у вези са чланом 88. став 2. тачка З) Закона о
енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр.145/14, 95/18-др. закон и 40/21) и члана 12. Статута
Агенције за енергетику Републике Србије ("Службе ни гласник РС", број 52105), Савет Агенције за енергетику
Републике Србије, на 200. седници од 21. јула 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса

1. Даје се сагласност на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса број: 01-02-2/8-1 коју
је донела Скупштина .Грансвортгас Србија" Д.О.о. Нови Сад на дан 15. јула 2022. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у .Спужбеном гласнику Републике Србије".

Савет Агенције за енергетику Републике Србије

Број: 477/2022-Д-02l1

У Београду, 21. јула 2022. го.дине
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Број: 477/2022·Д·О2
Датум: 15.07.2022.
СЈ/ИС

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку "Транспортгас Србија!! Д.О.О. Нови Сад

о цени приступа систему за транспорт природног гаса

.Транспорггас Србија" д.о.о. Нови Сад, доставило је 15.07.2022. године Агенцији за
енергетику Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о цени приступа
систему за транспорт природног гаса (допис заведен у Агенцији под бројем 477/2022-Д-02 од
15.07.2022. године).

Члановима 38-45 Уредбе о условима испоруке и снабдвања природним гасом
("Службени гласник РС", бр. 49/2022) предвиђен је другачији начин мерења испорученог
природног гаса и уведена је као обрачунска величина испоручена енергија изражена у kWh
уместо досадашњих m3. Како Уредба предвиђа обрачун испоручене енергије у новим
јединицама, који се примењује почев од От.октобрв 2022., спроведено је усаглашавање
предметне Методологије и Савет Агенције за енергетику РС донео је Одлуку о изменама и
допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса
("Службени гласниј РС" бр.78/22).

Сви трошкови који улазе у обрачун максимално одобреног прихода, на основу којих је
оператор транспортног система израчунао постојеће тарифе нису промењени, односно у
висини су претходно одобрених и приказани су у следећој табели:
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Оператор транспортног система .Транспортгас Србија" Д.О.О Нови Сад је доставило
Агенцији захтев за давање сагласности на одлуку о цени приступа систему за транспорт
природног гаса, а у којој су су утврђене цене приступа систему за транспорт природног гаса
применом коефицијента 10,26 на износе важећих тарифа према утврђеној Методологији за
одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса ("Службени гласник РС", бр.
93/12,123/12,5/14,116/14,30/15,62/16,111/17,4/19 и 78/22) и то:

Непрекидни Прекидни Повратни
тарифе за капацитет капацитет капацитет капацитет

(динара/kWh/дан) (динара/kWh/дан) (динара/kWh/дан)

"улазни капацитет из транспортног система" 13,303 13,303 2,661

Годишња
"улазни капацитет производња" 17,548 17,548 3,510
"улазни капацитет складиште" 10,661 10,661 2,133

тарифа
"излаз ни капацитет домаћа потрошња" 7,619 7,619 1,523
"излазни капацитет интерконектор" 28,853 28,853 5,771
"улазни капацитет из транспортног система"
јануар, фебруар, децембар 4,257 4,257 0,852
март, новембар 3,193 3,193 0,638
април, октобар 2,129 2,129 0,426
мај, јун, јул, август, септембар 1,064 1,064 0,212
"улазни капацитет производња"
јануар, фебруар, децембар 5,615 5,615 1,123
март, новембар 4,212 4,212 0,842
април, октобар 2,808 2,808 0,561
мај, јун, јул, август, септембар 1,404 1,404 0,281
"улазни капацитет складиште"

Месечна
јануар, фебруар, децембар 3,411 3,411 0,682
март, новембар 2,558 2,558 0,512тарифа
април, октобар 1,706 1,706 0,341
мај, јун, јул, август, септембар 0,853 0,853 0,171
"излазни капацитет домаћа потрошња"
јануар, фебруар, децембар 2,438 2,438 0,487
март, новембар 1,828 1,828 0,365
април, октобар 1,219 1,219 0,244
мај, јун, јул, август, септембар 0,609 0,609 0,122
"излазни капацитет интерконектор"
јануар, фебруар, децембар 9,233 9,233 1,847
март, новембар 6,925 6,925 1,385
април, октобар 4,617 4,617 0,923
мај, јун, јул, август, септембар 2,308 2,308 0,462
"улазни капацитет из транспортног система"
јануар, фебруар, децембар 0,266 0,266 0,054

Дневна
март, новембар 0,200 0,200 0,040

тарифа април, октобар 0,133 0,133 0,026
мај, јун, јул, август, септембар 0,066 0,066 0,014
"улазни капацитет производња"
јануар, фебруар, децембар 0,351 0,351 0,070
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март, новембар 0,263 0,263 0,053
априп, октобар 0,175 0,175 0.035
мај, јун, јул, август, септембар 0,088 0,088 0,018
"улазни капацитет складиште"
јануар, фебруар, децембар 0;213 0,213 0,043
март, новембар 0,160 0,160 0,032
април, октобар 0,106 0,106 0,021
мај, јун, јул, август, септембар 0,054 0,054 0,011
'иэпазни капацитет домаћа потрошња"
јануар, фебруар, децембар 0,152 0,152 0.030
март, новембар 0,114 0,114 0,022
април, октобар 0,076 0,076 0,016
мај, јун, јул, август, септембар 0,03В 0,038 0,008
"иэпазни капацитет интерконектор"
јануар, фебруар, децембар 0,577 0,577 0,115
март, новембар 0,433 0,433 0.087
април, октобар 0,288 0,288 0,058
мај, јун, јул, август, септембар 0,144 0,144 0,029

Тарифе за енергент (динара/kWh)
"домаћа потрошња" 0,044

"ингерконекгор" 0,050

Сектор за економско-финансијске послове
РУ.ководилац Сектора

~~~l+-.
Небојша Деспотовић, дипл.екон.
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