
На основу члана 39. став 1. и члана 50. став 1. тачка 7) Закона о енергетици ("Службени гласник РС",
бр. 145/14, 95/18-др.закон и 40/21), а у вези са чланом 83. Уредбе о условима испоруке и снабдевања
природним гасом (.Службени гласник РС", број 49/22), Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 198.
седници од 7. јула 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса

1. У Методологији за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник
РС", бр. 105/16 и 29/17)-у даљем тексту, Методологија, у поглављу III. ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ, У ставу
1. мења се тачка 2. тако да гласи:

.2. kWh - означава испоручену енергију природног гаса која се обрачунава у складу са уредбом која
ближе уређује услове испоруке и снабдевања природним гасом;".

2. У одељку IV.2. Обрачун максимално одобреног прихода, у ставу 3. ознака у загради ,,(у mЗ)" мења се тако
да гласи: II(У kWh)".
У истом одељку, мења се став 4. тако да гласи:
.МК -максимална количина природног гаса у времену коришћења (у kWh) и израчунава се:

МК=ПКД "Т* К

где је:

ПКД - сума максималних пројектованих капацитета на улазима у дистрибутивни систем из пројектне
документације на основу које је дистрибутивна мрежа изграђена, утврђена на дан 1. јануар последње
завршене календарске године, односно за оператора који започиње делатност на основу података који су
важили на дан почетка обављања делатности (у mЗfh);

Т- обрачунско време коришћења система, које износи 2920 h, и

к -10,26 (у kWh/mЗ)."

3. У пододељку IV.2.6. Трошкови за надокнаду губитака, у ставу 1. речи: ,,(у динарима/mЗ)", замењујусе речима:
.(у динарима/kWh)", а у ставу 1. и 2. истог пододељка ознака: ,,(у mЗ)", замењују се ознаком: п(уkWh)".

4. У поглављу VI.ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ, у ставу 11. речи: "у mЗ/дан"lгодина", замењују се речима: .у
kWh/дан/година", а у ставу 13. истог поглавља ознака 11т3", замењује се ознвком "kWh".



5. У поглављу VII. ТАРИФЕ, у ставу 5. речи: "у динаримаЈmЗ/дан/година", замењују се речима: "у
динарима!kWh/дан/година", а у ставу 6. речи које гласе: "у динарима!m3", замењују се речима: "у
динарима!kWh".

6. Агенција објављује на својој интернет страници (wV'lW.aers.rs) инфо правила из поглавља XI.i. Методологије,
која су усклађена са овом одлуком.

Оператор дистрибутивног система који примењује одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију
природног гаса која је била на снази на дан доношења ове одлуке, подноси Агенцији, најкасније до 1. августа
2022. године, захтев за давање сагласности на одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног
гаса коју примењује од 1. октобра 2022. године, а у којој тарифе прописане Методологијом одређује тако
што износе важећих тарифа подели бројем 10,26.

Оператор дистрибутивног система у одлуци из става 2. ове тачке прописане тарифе за "капацитет" исказује
у ,,динаримаЈkWh/дан/годину", а тарифе за "енергент" у ,,динаримаЈkWh", у складу са уредбом која ближе
уређује услове испоруке и снабдевања природним гасом и овом одлуком.

7. Ова одлука се објављУЈе у .Спужбеном гласнику Републике Србије" и ступа на снагу 1. октобра 2022. године,
осим тачке 6. ове одлуке која се примењује осмог дана од дана објављивања ове одлуке.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије

Број: 806/2016-Д-О2/4
У Београду, 7. јула 2022. године
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