
На основу члана 66. став 5. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 84/2004) и члана 12. 
тачка 8. Статута Агенције за енергетику Републике Србије („Службени гласник РС“, број 52/2005), 
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на  ванредној седници од 20.02. 2008. године, 
разматрао је Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун електричне енергије за тарифне купце 
Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, и даје следеће 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ - Београд, као енергетски субјект који, поред 
осталих, обавља делатност од општег интереса – трговина електричном енергијом ради 
снабдевања тарифних купаца, доставило је, на мишљење Агенцији за енергетику Републике 
Србије Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун електричне енергије за тарифне купце. 

Предлогом одлуке из става 1. овог мишљења, утврђени су базни тарифни ставови за обрачун 
цена електричне енергије за тарифне купце који износе: 

 

Категорија потрошње 
Обрачунски 
елементи 

Јединица 
мере 

Дневни 
тарифни 
став 

Динара за 
јединицу 

мере 

Све категорије потрошње Обрачунска снага kW  365,382 

Потрошња на високом, 
средњем и ниском напону 

Активна енергија kWh нижи 0,965 

Широка потрошња 
Активна енергија – 
за зелену зону 

kWh нижи 0,903 

Јавно осветљење 
Активна енергија – 

јавна расвета 
kWh  4,007 

Потрошња на високом, 
средњем и ниском напону 

Реактивна 
енергија 

kvarh  0,125 

Цена тарифног става „накнада за мерно место“ за све категорије тарифних купаца износи  
88,62 динара по мерном месту, за сваки календарски месец. 

 

2. Цене из тачке 1. овог мишљења, исказане су по базним тарифним ставовима у складу са 
Тарифним системом за обрачун електричне енергије за тарифне купце. 

3. Максимално одобрени приход је утврђен и алокација максимално одобреног прихода на 
тарифне елементе је извршена у складу са Методологијом за одређивање тарифних елемената 
за обрачун цена електричне енергије за тарифне купце (Службени гласник РС“, број 68/2006 и 
18/2007), с тим што је у вези са обрачуном амортизације и регулисаних средстава Агенција 
прихватила да се неопходне корекције тих средстава изврше приликом следећих промена цена, 
а на основу извршене нове процене вредности основних средстава. 

4. По оцени Агенције, део предложеног максимално одобреног прихода који се односи на покриће 
оперативних трошкова и трошкова амортизације је исказан реално и може се сматрати 
оправданим. 

5. Предложене стопе повраћаја су на знатно нижем нивоу од уобичајених стопа у земљама са 
сличним условима и ризицима пословања за делатности производње и дистрибуције 
електричне енергије. 
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6. Агенција даје позитивно мишљење на цене електричне енергије за тарифне купце утврђене по 
тарифним ставовима, предложене Предлогом одлуке Јавног предузећа „Електропривреда 
Србије“ од 20. фебруара 2008. године, које би се примењивале на обрачун цена почев од 1. 
марта 2008. године,  чиме се просечна цена на годишњем нивоу повећава за 7,6%  у односу на 
садашњи ниво цена. 

7. Агенција заснива наведено мишљење, пре свега, на анализи енергетско–техничких 
карактеристика производног и дистрибутивног  система и економско–финансијских показатеља 
садржаних у документацији достављеној уз Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун 
електричне енергије за тарифне купце коју је доставило Јавно предузеће „Електропривреда 
Србије“ јула месеца 2007. године, а у вези које није окончан поступак  прибављања сагласности 
од стране Владе. У том поступку Агенција је сагледала све елементе од којих зависи начин 
утврђивања нивоа цена електричне енергије за тарифне купце, којом приликом је, као оправдан 
проценат повећања предложила 4,6% - просечно. У прилогу овог мишљења су дати 
образложени ставови Агенције у вези са овим процентом повећања.  

Поред наведеног, Агенција је узела у обзир и прихватила као разлог за додатно повећање цена  
и део (2,9% колико је укалкулисао ЈП ЕПС приликом предлагања цена) од остварене инфлације 
у периоду  август 2007 - јануар 2008. године која износи 5,9%.  

ЈП „Електропривреда Србије“ је обрачун цена извршила на бази величина из 
Електроенергетског биланса за 2008. годину, усвојеном од стране Владе. Агенција је имала у 
виду да нема промена у Електроенергетском билансу за 2008. годину у односу на биланс за 
2007. годину, које би битно утицале на промене цена електричне енергије. 

У овом моменту, Агенција не располаже другом документацијом изузев овде наведене. 

 

Број: 157/2008-Д-I/2 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Београд, 20.02. 2008. године Љубо Маћић 
 


