
На основу члана 47. тачка 10а) Статута Јавног предузеhа .Електроприареда Србије", Београд (Пречиwhен текст, ЈП ЕПС
број 12.01.192621/30,16 од 25. маја 2016. rодине), а у вези са чпаном 88. став 3. тачка 1) Закона о енерrетици (hСлужбени
гласник РС', број 145/14), доносим

ОДЛУКУ
о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање

1.
Овом одлуком утврђује се регулисана цена електричне енергије за гарантовано снабдевање на територији Републике
Србије.

2.
Цена епектричне енергије исказана је по тарифама утврђеним МеТОДОЈlOгијомза одређивање цене епектричне енергије за
гарантовано снабдевање (,Службени rnасник РС, бр. 84/14 и 109/15) и то:

Динара
Категорија КYllдцa Гврифе Јединица за једи ицумере

Мере
1 2 3 4

'грошак гарантоваког сивбдевача' 130,31
'обрачуне><а снага: kW 865,964
'пре-оверна снага . kW 1.731,928

1, Потрошња на нис ом напону 'виша цнеенв тарифа за активну енергију' k'Nh 6.981
'нижа дневна тарифа за аКТИ81!t etleprlill" kWh 2,327

l'peaKТl1BHa енергија (соsф~0,95)' kvarh 1.263
'прsкомерна реапивна енерги,lа" (co~<0,9~ kvarh 2,526
"трошак гарантованог снабдевача" 130,31
'обрачунска снага kW 47,628
Активна енергија

'једнотарнфно мерење,зелеllа зона' kWh 5,110
једнотарифно мерење '[едногарифно мереlbе·пnава зона' kWh 7,666

једнот~ифНО Mepeњe·~oeHa зона . kWh 15,330
'виша дневна тарифа-зепена зона" kWh 5.840
'нижа дневна гарифа-зепена зона' kWh 1.450
'виша дневна тарифа-апава зона kWh 8,760

пвогарифно мерење
'ника дневна гарафа-плаяа зонв' kWh 2,190

2. Шарока ло грошња "виша циевна тарифа-црвена зона" kWh 17.520
'нижа дневна тарифа-црвена зона" kWh 4,3БО
'ввшв днеана тарифа-зепена зона" kWJl 5,840
'нижа дневна т~·зелена зона' kWh 1,460
"ввша дневна тарифа-плава зона kWh 7.446

упра вљвна потоошња
'нижа дневна гаряфв-ппа ва зон а' kWh 1,862
'ввша дневна тарифа-џрвена зона' kWh 14,892
'ниха дневна rЭРII<!->ај\јЈэеllа зона' kWh 3.72З

упра вгьена потрошња 'НI1I!(а дневна гарвфа-зепена зоне kWh 1,460
са посебним мерењем 'нижа дневна Т~l1фа,плава зона' kWh 2,190

(АУТ) 'нижа дневна тарифв-црвена зона" kWh 4,380
"грошак гарантованог снабпевача' 130.31

3. Јавно освепьење 'апввна енвргчја-јавна рвсвета kWh 6.455

'апиана енеРГ'1ја-светлеhе рекламе' k\'IIh 9,683

З.
Оаа одлука, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се у .Спужбеном гласнику
Репубпике Србије", а примењује се од 1. октобра 2016. године. d f'. ::~': ',у ~

.:' 7.~~K~~
Мипорад Грчи~
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