На основу члана 39. став 1. и члана 50. став 1. тачка 1) Закона о енергетици („Службени гласник
РС“, број 145/14),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 34. седници од 13. децембра 2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
1. У Методологији за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије

(„Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 116/14, 109/15 и 98/16), у поглављу X. ПОСЕБНЕ
ОДРЕДБЕ ЗА ОБРАЧУН, у одељку X.3. Прерасподела оптерећења у систему корисника, додаје
се став 4. који гласи:
„У случају када корисник система из поглавља V. тач. 2) и 3) ове методологије услед извођења
радова на његовој електричној инсталацији, а непосредно пре отпочињања тих радова обавести
оператора преносног система да ће у одређеном периоду прерасподелити оптерећење на друге
кориснике система чији су објекти повезани у истој трансформаторској станици, месечна
максимална активна снага тим корисницима система се утврђује као измерена вредност уколико
не прелази одобрену снагу, односно као одобрена снага уколико измерена вредност прелази
одобрену снагу у периоду трајања радова.”
2. У поглављу XII. ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ, у ставу 6. речи: “до 31. децембра 2018. године“,

замењују се речима: “до 31. децембра 2020. године“, а речи: “од 1. јануара 2019. године“,
замењују се речима: “од 1. јануара 2021. године“.
У истом поглављу став 7. мења се и гласи:
„Изузетно од одредбе става 6. овог поглавља, корисник система коме је до 31. децембра 2018.
године обрачунавана активна снага на начин и под условима утврђен тим ставом, може до 28.
фебруара 2019. 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.“
3. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и она ступа на снагу и примењује

се од 1. јануара 2019. године.
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