
 

 

На основу члана 50. став 1. тачка 6), а у вези са чланом 39. став 1. Закона о енергетици („Службени 
гласник РС“, број 145/14), 

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 292. седници од 27. марта  2015. године, донео је 

 

ОДЛУКУ  

 

о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса 

 

  

1. У Методологији за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса („Службени гласник 
РС“, бр. 93/12, 123/12, 5/14 и 116/14), у поглављу  VIII. НАЧИН ОБРАЧУНА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА  
ПРИРОДНОГ ГАСА,   у пододељку  VIII.2.3. Обрачун услуге транспорта природног гаса по тарифама за 
дневни прекидни капацитет, у ставу 1. после речи: „одговарајуће дневне тарифе за“, реч: „прекидни“ се 
замењује речју: „непрекидни“. 

У пододељку  VIII.3. 1. Обрачун накнаде за прекорачење уговореног  капацитета једног корисника система, 
на крају, после става 2.  додаје се став 3. који гласи:  

„Накнада за коришћење капацитета већег од уговореног у обрачунском периоду се обрачунава само за један 
дан у месецу за излазну тачку из транспортног система у којој нема аутоматског бележења испоручених 
дневних количина на мерном уређају, a дневне количине природног гаса одређују се на начин и под условима 
утврђеним правилима којима се уређује рад транспортног система.“ 

У пододељку VIII.3.2. Обрачун накнаде за прекорачење уговореног капацитета више корисника система на 
једној улазној или излазној  тачки транспортног система, тач. VIII.3. 2.1. и VIII.3.2.2, бришу се. 

Пододељци: VIII.4.1. Одређивање капацитета, VIII.4.2. Одређивање прекорачења уговореног капацитета 
када нема дневног мерења и VIII.4.3. Одређивање испоручених количина природног гаса када нема мерења 
у периоду дужем од 60 дана,  бришу се. 

2. У Поглављу IX. НАЧИН, ПОСТУПАК И РОКОВИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ПРОМЕНА ЦЕНЕ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА, одељак IX.1. мења се и гласи: 

„IX.1. Документација и рокови за достављање 

Оператор транспортног система Агенцији доставља: 

1) податке и документацију у складу са прописом којим се утврђује начин, поступак и рокови вођења 
књиговодствених евиденција, спровођење раздвајања рачуна по делатностима и достава података и 
документације за потребе регулације; 

2) план развоја транспортног система (најкасније до 30. септембра текуће године); 

3) попуњене табеле инфо правила за израчунавање цене приступа систему за транспорт природног 
гаса које се објављују на сајту Агенције (www.aers.rs) (уз захтев за давање сагласности на одлуку о 
цени приступа систему за транспорт природног гаса и на захтев Агенције); 

4) попуњене табеле инфо правила за редовно извештавање које се објављују на сајту Агенције у 
складу са динамиком дефинисаном у табелама и 

5) друге податке и документацију на захтев Агенције, у складу са Законом.“ 



 

 

3. Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије" и она  ступа на снагу  и примењује  се од 1. 
априла 2015. године. 

 
 

Број: 199/2015-Д-I/2 

У Београду, 27. марта 2015. године  

 

       Савет Агенције за енергетику Републике Србије       

                                                                                                          

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

                                             

                                                                                                          Љубо Маћић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


