На основу члана 56. тачка 7) и члана 39. став 1., а у вези са чл. 18. и 57. став 1. тач 1) и 2) Закона о
енергетици ("Службени гласник РС", бр. 125/14 и 95/18-др.закон),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 139. седници од 15.априла 2021. године, донео је

Одлуку
о начину, поступку и роковима за вођење књиговодствених евиденција за потребе регулације и
спровођење поступка раздвајања рачуна по делатностима

1. Предмет и циљ уређивања
Овом одлуком ближе се утврђује начин, поступак и рокови за вођење пословних књига као
књиговодствених евиденција за потребе регулације, спровођење раздвајања рачуна енергетских субјеката по
делатностима и одређује врста података и документације неопходних за рад и праћење ефикасности
раздвајања рачуна од стране Агенције за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција) у смислу
закона који уређује област енергетике (у даљем тексту: Закон).
Вођењем пословних књига и спровођењем раздвајања рачуна по делатностима сагласно Закону и
овој одлуци обезбеђује се:
1) састављање истинитог и поштеног прегледа финансијског положаја енергетског субјекта и
успешности његовог укупног пословања и пословања по делатностима;
2) спречавање дискриминације учесника на тржишту;
3) спречавање међусобног субвенционисања између више делатности које енергетски субјект
обавља;
4) подстицање економске и енергетске ефикасности;
5) услов за правилно одређивање висине регулисаних цена услуга, енергије и енергената и праћење
њихове оправданости од стране Агенције.

2. Опште одредбе
2.1. Енергетски субјект који обавља енергетску делатност применом регулисане цене на коју Агенција
даје сагласност (у даљем тексту: енергетски субјект), организује рачуноводство, води пословне књиге,
саставља финансијске извештаје и обезбеђује њихову ревизију у складу са законом који уређује
рачуноводство, законом који уређује ревизију и законом који уређује положај привредних субјеката, при чему,
за потребе одређивања и праћења регулисане цене (у даљем тексту: за потребе регулације), у својим
интерним обрачунима истовремено води и посебне књиговодствене евиденције и спроводи раздвајање
рачуна по делатностима и доставља податке и документацију Агенцији у року и на начин утврђен Законом и
овом одлуком.
Енергетски субјект који је оператор затвореног дистрибутивног система електричне енергије
спроводи активности из става 1. ове тачке и раздваја рачуне по делатностима у складу са Законом и овом
одлуком, а податке и документацију доставља Агенцији када она то захтева за потребе праћења примене
методологије и провере начина утврђивања цене приступа затвореном дистрибутивном систему.

2.2. Обавезу вођења пословних књига и спровођење раздвајања рачуна по делатностима као и
обавезу припреме и доставе података и документације сагласно Закону и овој одлуци има енергетски субјект
из тачке 2.1. ст. 1. и 2. ове одлуке (у даљем тексту: енергетски субјект) који обавља:
1) најмање две енергетске делатности применом цена које се одређују на основу методологија које
доноси Агенција (у даљем тексту: регулисане енергетске делатности), или
2) најмање једну регулисану енергетску делатност и:
- најмање једну енергетску делатност чија се цена слободно формира на тржишту,
и/или
- најмање једну делатност која није енергетска делатност у смислу Закона.
Енергетски субјект који обавља само једну делатност а та делатност је регулисана енергетска
делатност, води пословне књиге и припрема и доставља Агенцији податке и документацију у складу са
прописима који уређују област рачуноводства, ревизије и овом одлуком.

З. Вођење пословних књига по делатностима
3.1. Вођење пословних књига и спровођење раздвајања рачуна по делатностима за потребе регулације
у смислу Закона обухвата:
1) организовање рачуноводства и вођење пословних књига на начин којим се свака од делатности
третира као посебан сегмент пословања, при чему се збирно књиже све пословне промене
настале у обављању делатности које нису енергетске у смислу Закона;
2) признавање и вредновање имовине, обавеза и капитала, прихода и расхода у складу са законом
који уређује област рачуноводства, осим ако за потребе регулације овом одлуком није друкчије
прописано;
3) састављање биланса стања и биланса успеха за сваку делатност појединачно;
4) ревизију редовних годишњих финансијских извештаја у складу са законом која потврђује
поштовање начела избегавања дискриминације и међусобног субвенционисања;
5) припрему и достављање података и документације Агенцији, у роковима и на начин прописан
тачком 11. ове одлуке.
3.2. Енергетски субјект из тачке 2.2. став 1. ове одлуке води пословне књиге раздвојене по делатностима
на основу веродостојних рачуноводствених исправа, систематски током пословне године која је једнака
календарској, осим у случајевима предвиђеним законом који уређује област рачуноводства.
Енергетски субјект књижи пословне промене у законом прописаном року, рачунајући од дана
настанка пословне промене, односно дана пријема рачуноводствене исправе, а нарочито:
1) екстерне пословне приходе (рачуни група 60 до 65);
2) екстерне пословне расходе (рачуни група 50 до 55);
3) нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема (рачуни група 01 без 013 и 02 без
024);
4) резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (рачун 404) и
5) одложене приходе и примљене донације (рачун 495).
Енергетски субјект може да књижи накнадно, по истеку пословне године, следеће пословне промене
и то:
1) интерне пословне приходе (рачуни група 60 до 65)
2) интерне пословне расходе (рачуни група 50 до 55).
Трошкови за надокнаду губитака у преносном, дистрибутивном,
односно затвореном
дистрибутивном систему електричне енергије, систему за транспорт и дистрибуцију природног гаса, и
приходи по основу продаје вишкова природног гаса у систему за дистрибуцију природног гаса, књиже се
за сваки обрачунски период у пословној години, односно без пребијања.
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4. Регулаторни контни оквир
Енергетски субјект књижи пословне промене у пословним књигама на одговарајућим рачунима
прописаним контним оквиром за привредна друштва, задруге и предузетнике донетим у складу са законом
који уређује област рачуноводства.
Енергетски субјект основне (троцифрене) рачуне прописане контним оквиром из става 1. ове тачке на
којима књижи пословне промене у складу са законом који уређује рачуноводство, за потребе регулације
рашчлањује на посебне аналитичке рачуне како су они дати у Прилогу 1 који чини саставни део ове одлуке, и
сваком од регулаторних аналитичких рачуна из Прилога 1 додељује ознаку (четвороцифрену или са више
цифара).
Када енергетски субјект развија енергетски систем (гради/реконструише мрежу и прикључке,
односно мрежу и резервоаре у функцији транспорта нафте или деривата нафте) у властитој режији, он
отвара и води посебне регулаторне аналитичке рачуне за сваку врсту пословног расхода (трошкови
материјала, услуга, зарада и др.) који се директно укључује у вредност преносног система електричне
енергије, дистрибутивног система електричне енергије, односно затвореног дистрибутног сиситема
електричне енергије, система за транспорт природног гаса, дистрибутивног система природног гаса,
складишта природног гаса, односно система за транспорт нафте нафтоводима и система за транспорт
деривата нафте продуктоводима.

5. Кључеви за распоређивање заједничких 6илансних позиција
Енергетски субјект за потребе регулације обезбеђује књижење насталих пословних промена на
рачун има имовине, обавеза и капитала, приходима и расходима њиховим директним распоређивањем на ону
делатност на коју се настала пословна промена односи.
Када се настала пословна промена не може директно распоредити на једну делатност јер се односи
на две или више делатности које енергетски субјект обавља, такву промену енергетски субјект евидентира
као заједничку. По истеку пословне године, енергетски субјект распоређује заједничке билансне позиције у
складу са правилима за распоређивање заједничких билансних позиција (у даљем тексту: кључеви) која је
утврдио у свом општем акту о организацији рачуноводства и рачуноводственим политикама које доноси у
складу са Законом и законом који уређује област рачуноводства.
Кључеви за заједничке оперативне трошкове, заједничка средства, заједничке трошкове
амортизације и заједничке остале приходе утврђени методологија ма за одређивање регулисаних цена које
доноси Агенција обавезујући су за све енергетске субјекте из тачке 2.2. став 1. ове одлуке.
Преглед кључева за заједничке оперативне трошкове, заједничка средства, заједничке трошкове
амортизације и заједничке остале приходе дат је у Прилогу 2 ове одлуке и чини њен саставни део.
Агенција може усвојити образложени захтев енергетског субјекта за отпочињање примене друкчијих
кључева од оних који су утврђени овом одлуком.
Кључеве за распоређивање свих осталих заједничких билансних позиција енергетски субјект утврђује
самостално, уважавајући при том природу ових заједничких билансних позиција.

6.Регулаторна номенклатура некретнина, постројења и опреме са годишњим стопама амортизације
Енергетски субјект књижи пословне промене на рачун има некретнина, постројења и опреме
раздвојено по делатностима и примењује годишње стопе амортизације које је, у складу са законом који
уређује област рачуноводства, утврдио у свом опште м акту о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
а које исказује и у својим годишњим финансијским извештајима.
Ако вредност појединих некретнина, постројења и опреме и њихове годишње стопе амортизације
одређене у складу са овом одлуком одступају од оних које енергетски субјект примењује на основу општег

з

акта о рачуноводству и рачуноводственим политикама који доноси у складу са законом који уређује
рачуноводство, енергетски субјект, за потребе регулације, обезбеђује вођење посебне евиденције о бруто,
исправци и нето вредности ових некретнина, постројења и опреме применом годишњих стопа амортизације
утврђених овом одлуком, уколико су оне ниже од оних које је одредио у складу са законом који уређује
рачуноводство.
у случају из става 2. ове тачке енергетски субјект припрема и обезбеђује податке у писаној и у
електронској форми.
Преглед номенклатуре одређених некретнина, постројења и опреме са припадајућим годишњим
стопама амортизације дат је у Прилогу З ове одлуке и чини њен саставни део.
Годишње стопе амортизације некретнина, постројења и опреме из Прилога З ове одлуке одређују се
као највише, с тим да за потребе регулације енергетски субјект може применити и ниже годишње стопе
амортизације.
Трошкови амортизације обрачунавају се на начин прописан овом одлуком применом
пропорционалног метода, односно метода једнаких годишњих квота у процењеном корисном веку трајања
средстава, односно прописаном корисном веку трајања одређених некретнина, постројења и опреме.
у случају из става 2. ове тачке, трошкови амортизације за сваку појединачно одређену некретнину,
постројења и опрему обрачунавају се применом годишњих стопа амортизације у складу са овом одлуком.

7. Регулаторни третман одређене пословне имовине
Када пословну имовину енергетског субјекта који је оператор система у смислу Закона чини и:
1) систем за пренос електричне енергије,
2) систем за дистрибуцију електричне енергије,
З) затворени дистрибутивни систем за електричну енергију,
4) систем за транспорт природног гаса, односно
5) систем за дистрибуцију природног гаса,
оператор система за потребе регулације евидентира ову пословну имовину у пословним књигама, у складу са
законом којим се уређује област рачуноводства и овом одлуком.
Оператор система за потребе регулације евидентира у својим пословним књигама као посебно
средство мерни уређај, мерно разводни орман, кућни мерно-регулациони сет (са ормарићем), регулациони
сет заједно са кућним мерним сетовима код групних прикључака, компресорске станице, примопредајне
станице, главне мерно регулационе станице, мерно регулационе станице, мерне станице, регулационе
станице, систем за даљински надзор и управљање као и телекомуникациону мрежу за потребе система
даљинског надзора, без обзира на начин на који је у свом општем акту о рачуноводству и рачуноводственим
политикама уредио критеријум за разврставање средстава на некретнине, постројења и опрему.
Оператор система улагања у прикључке изузев улагања у посебна средства из става 2. ове тачке, у
својим пословним књигама евидентира као улагања у мрежу.

8. Регулаторни третман повезаних правних лица
Енергетски субјект који се у смислу прописа сматра повезаним лицем, повезаном страном
придруженим ентитетом или лицем на које друго лице самостално или са другим лицима која са њим
заједнички делују има право или могућност контроле у смислу одлучујућег утицаја на пословне одлуке у
смислу Закона и прописа који уређују рачуноводство, положај привредних субјеката, односно порез на добит,
у складу са тачком 11. ове одлуке обавештава Агенцију о следећим трансакцијама са повезаном страном,
лицем односно ентитетом, и то:
1) набавци нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме која се у смислу методологија
које доноси Агенција за одређивање регулисаних цена сматрају регулисаним средствима;
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2) набавци робе и услуга које се у смислу методологија из
трошковима, а нарочито услуга на изградњи и одржавању
транспорт природног гаса, дистрибутивног
система
дистрибутивног система електричне енергије, дистрибутивног
природног гаса и закупа пословног простора.

подтачке 1) сматрају оперативним
система, као и закупа система за
електричне енергије, затвореног
система природног гаса, складишта

9. Регулаторни интерни односи
Регулаторни интерни однос је интерни однос који може настати у оквиру енергетског субјекта из
тачке 2.2. став 1. ове одлуке када он поводом више делатности које обавља интерно обрачунава извршену
услугу или испоручену робу.
Регулаторни интерни однос настаје у оквиру истог субјекта из става 1. ове тачке када он, поводом
обављања:
1) дистрибуције електричне енергије и друге делатности која није регулисана енергетска делатност,
интерно обрачунава коришћење система за дистрибуцију електричне енергије;
2) снабдевања електричном енергијом и/или снабдевања на велико електричном енергијом и
гарантованог снабдевања електричном енергијом, односно поводом обављања снабдевања
природним гасом и јавног снабдевања природним гасом, интерно обрачунава продату електричну
енергију, односно природни гас;
З) дистрибуције и управљања дистрибутивним системом за природни гас и јавног снабдевања
природним гасом, интерно обрачунава коришћење система за дистрибуцију природног гаса и
интерно обрачунава разлике у мерењу испорученог природног гаса (вишкови у систему за
дистрибуцију природног гаса);
4) дистрибуције и управљања дистрибутивним системом за природни гас и друге делатности која
није регулисана енергетска делатност, интерно обрачунава коришћење система за дистрибуцију
природног гаса као услова за обављање других делатности и интерно обрачунава разлике у
мерењу испорученог природног гаса (вишкови у систему за дистрибуцију природног гаса);
5) регулисане енергетске и друге делатности, интерно обрачунава робу и услугу применом
регулисане цене одређене на основу методологија Агенције, а такво обрачунавање Агенција
прати за потребе регулације.
Када је регулаторни интерни однос у смислу ове одлуке формиран у једном енергетском субјекту
интерним обрачунавањем роба и услуга по основу обављања више делатности, енергетски субјект га
посебно исказује за потребе регулације и праћења правилности спровођења раздвајања рачуна.
Пословне промене по сваком од наведених регулаторних интерних односа књиже се на
регулаторним аналитичким рачунима из Прилога 1 у складу са овом одлуком.
Књижење пословних промена по основу наведених регулаторних интерних односа енергетски
субјект је дужан да спроведе на основу писаног документа - интерног рачуна (обрачуна).

10. Специфични регулаторни захтеви
Оператор транспортног система за природни гас у својим пословним књигама исказује природни гас
за потребе балансирања система као робу и обрачунава га применом методе просечне пондерисане цене.
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11. Достављање података и документације
11.1.Енергетски субјект,за потребе праћења ефикасности раздвајања рачуна у смислу Закона,
припрема и Агенцији доставља податке и документацију потребну за рад Агенције у роковима како следе, и
то:
1) биланс стања, биланс успеха и статистички извештај најкасније до
априла текуће за претходну
пословну годину, односно кориговани биланс стања и биланс успеха најкасније у року од осам
дана од дана њиховог састављања, односно усвајања;
2) биланс стања и биланс успеха за сваку делатност појединачно, најкасније до
априла текуће за
претходну пословну годину, као и кориговане билансе стања и билансе успеха за сваку делатност
појединачно најкасније у року од осам дана од дана када су биланси састављени, односно
усвојени;
з) ревизорски извештај о обављеној ревизији редовних годишњих финансијских извештаја за
енергетске субјекте који су обвезници ревизије у складу са законом којим се уређује област
ревизије, најкасније у року од осам дана од дана када је извештај усвојен;
4) аналитички закључни лист (са 4 или више цифара) на нивоу енергетског субјекта и за сваку
делатност појединачно, најкасније до
априла текуће за претходну пословну годину;
5) евиденција (регистар) о бруто, исправци и нето вредности нематеријалних улагања, некретнина,
постројења и опреме на дан З1. децембар и обрачун трошка амортизације на нивоу енергетског
субјекта и за сваку делатност појединачно, најкасније до
априла текуће за претходну пословну
годину;
6) годишњи извештај о пословању за енергетске субјекте који су дужни да га састављају у складу са
законом којим се уређује област рачуноводства, најкасније у року од осам дана од дана када је
извештај састављен, односно усвојен;
7) годишњи програм пословања за енергетске субјекте који имају обавезу да га донесу у складу са
законом, најкасније у року од осам дана од дана усвајања;
8) извештај о трансферним ценама сачињен у складу са законом који уређује порез на добит
правних лица и правилником о трансферним ценама, најкасније до З1. јула текуће за претходну
пословну годину;
9) преглед начина обрачуна висине кључ а "Директно распоређени запослени на дан З1. децембар
пословне године" - табела број 1 дата у Прилогу број 2 ове одлуке (заједно са списком свих
запослених на дан З1. децембар, називима њихових радних места и организационих јединице у
које су распоређени, са јасним ознакама делатности коју сваки од запослених обавља у смислу
ове одлуке) и кључ ,Директно распоређени пословни приходи у пословној години" - табела број 2
у Прилогу 2 ове одлуке, односно обрачун кључа из тачке 5. став 5. ове одлуке, најкасније до
априла текуће за претходну пословну годину;
1О)порески биланс у року од осам дана од дана подношења надлежном пореском органу;
11) евиденција (регистар) о бруто, исправци и нето вредности транспортног система који није у
власништву независног оператора система на дан З1. децембра и обрачун трошка амортизације
транспортног система који није у власништву независног оператора система, најкасније до
априла текуће за претходну пословну годину у случају да је оператор транспортног система
природног гаса организован као независни оператор система.

за.

за.

за.

за.

за.

за.

11.2. Енергетски субјект доставља податке и документацију из тачке 11.1. ове одлуке потписане од
стране овлашћеног лица у писаној форми на адресу Агенције или у електронској форми на е-тај! адресу
Агенције "infocode@aers.Гs".
Енергетски субјект нема обавезу да достави доказ из тачке 11.1. подтач. 1), З) и 6) ове одлуке ако
су они доступни на интернет страници органа надлежног за објављивање финансијских извештаја.
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11.3. Подаци и документација из тачке 11.1. ове одлуке сматра се да није поднета Агенцији, ако
енергетски субјект не достави прописане податаке и Докуметацију на начин и у роковима прописаним овом
одлуком.
12. Завршне одредбе
12.1. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о О· начину, поступку и роковима
вођења књиговодствених евиденција, спровођења раздвајања рачуна по делатностима и доставе података и
документације за потребе регупације ("Службени гласник РС", број 65/14).
12.2. Одредбе ове одлуке почеће да се примењују почев од финансијских извештаја који се састављају
на дан 31. децембра 2021. године.
Ова одлука се објављује на интернет страници Агенције
(www.aers.rs) и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

за енергетику

Републике

Србије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије

Број: 109/2021-Д-1
у Београду, 15. априла 2021. године
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Прилог 1
Преглед регулаторних аналитичких рачуна

1,1, Енергетска делатност: Пренос електричне енергије и управљање преносним системом
Рачун
(ознака и назив)
50 - Набавна вредност
продате робе

513 - Трошкови горива и
енергије

532 - Трошкови услуга
одр)i{авања
533 - Трошкови закупа

Ознака и назив регулаторног аналитичког рачуна
ознака по избо
гетског с бјекта, са 4 или више ци
Ознака
Назив
Набавна вредност електричне енергије за балансирање
Трошкови за надокнаду губитака у систему за пренос
електричнеен~р~~Ј.~ ...
Трошкови електричне енергије - сопствена потрошња у
електроенергет~~~~()бјектима
Трошкови електричне енергије - сопствена потрошња у
пословним објект~~сзи објектима ОКВИРУЈРсзФос!ан~ч~
Трошкови услуга одржавања система за пренос електричне
. eH~pr~jt7 .
..ТР()LU.~().в.и..~~~У~9.Q()~!l()~~()Г.ПР()СТ9РCl... ..
тр()~Кs>.в.и~Clку~9.~~~Т~~а зClпр~носе!l~ктР~~.~е. eH~pг~j~ .....

539 - Трошкови осталих
услу~а
550 - Трошкови
непроизводних услуга

552 - Трошкови премија
осигурања
559 - Остали нематеријални
ТРОLUкови
БО:::Ориходи од~родај~рg~~

61 - Приходи од продаје
производа и услуга

-.----_

-,

""

Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са
стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) И
трошкови часописа и стручне литератур~
рошковиадвока!~~и.)( YCJlyra ..

т

...Тр()llJк()ви.пре~~ј9()~~Турсзн,аи~овин~
.
Трошкови додатног пензијског и инвалидског осигурања
Трошкови регулаторне накнаде
Лри.~()ДИП9 o~~()~Y!5C1JlCl~c~pa~a
Приход по осн()~у.т.Clрифе,,()д()брена снага"
Приход по основу тарифе "прекомерна снага"
Приход по основу·Тарифе "виша дневна тарифа за активну
енергију"
Приход по основу тарифе .нижа дневнэтэрифаэа
активну
енергију"
Прих(),цQ() ОСН()ВЕ§рифе "ре§!<Iив.~а..e~~p~l-1j9" ..
Приход. по основу тарифе"прекомернареактивна
енергија"
ђРИХ9АГl()lтс~~ј289hогији___
. ....._..
. .. ..

пРИХ9f1.од. аЛО~ClчиЈепре КОГРCl~~чни.х.пР~!i().СIiИХка пацит.ет.а
ПРИХОДИПООСНО~У.Ii~стандарднихуслуг.а
. Приход по основу фактурисања трошкова изградње
инди.~и.дУалних при.i<f1:>УЧ9ка
Приход по основу фактурисања дела трошкова система
индивидуалних прикључака
670 - Добици од продаје
н~~§!~ријалне имовине,
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некретнина, постројења и
o~petv1~
._
679 - Остали непоменути
приходи

При~оди поо~нову~?~нађенихштета
__
Приходи по основ наплаћених т ошкова С дских спорова

1,2, Енергетска делатност):
а) Дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом
б) Дистрибуција електричне енергије и управљање затвореним дистрибутивним

системом

Ознака и назив регулаторног аналитичког рачуна
ознака по избо ене гетског с бјекта, са 4 или више ци

Рачун
(ознака и назив)

Трошкови за надокнаду губитака у систему за дистрибуцију

~J"1~~p~~~~_~~~p~~1~_
513 - Трошкови горива и

.._

_

.. .__

_

Трошкови електричне енергије - сопствена потрошња у
~Jl~~pq~~~P~~!~~~tv1_q~j~I5!~tv1?__ ...____ ... _
Трошкови електричне енергије - сопствена потрошња у
ГlО~Jlgвним (?§Јектиtv1а..иобј~к:г~ма уg~ви РУ.трафо станица
Трошкови услуга одржавања система за дистрибуцију
eI1~~p~~H~~~~pr~j~
._
P'qLUKOB~з?купа ng~I1()BH()rQPOCTopa_....
Трошкови закупа система за дистрибуцију електричне
енергије
Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са
стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и
ТЕО_I!I~()~_и_~?~()~иса_~_~тру~~~ли!~ра.туре

енергије

532 - Трошкови услуга
OAP)j{aBi:1I?i:1_

т

533 - т рошкови закупа
550 - Трошкови
непроизводних услуга

IP.()LU_K()B~a.8~_()~a!~~_~~YCJ"1Y~a._
552 - Трошкови премија
осигурања

61 - Приходи од продаје
производа и услуга
(алтернативно рачун групе 74
за интерне приходе)

I!..o=~

I

~

__

=--J

..-..
-.- _...

тРо.~к()~~~р~М~ј~()~_~гурСЈ~СЈ~tv1()~и~~.. ..._ .._
..
Тро.~_~ови ,IJ.(),цатн().г~_е_нз_иј~~()~~_
~Н~СЈ!2~,цСК()~_()СИГУРСЈfi:,а
Екстерни приход по основу тарифе "одобрена снага" по
кат~горијаtv1?'Q()ТРО_llJl?~.
.
Интерни приход по основу тарифе "одобрена снага" по
Ka.!~~()p~ja.tv1?,Q()!p()_llJl?~__..
..ш. ......._ ...
Екстерни приход по основу тарифе "прекомерна снага" по
кат~горијаМ?ПОТРО_l!Il?е .__
Интерни приход по основу тарифе "прекомерна снага" по
K.a_T~_~()p~jCltv1_?'_Q()!P.9_llJl?~____
_
.._ _ _
Екстерни приход по основу тарифе .виша дневна тарифа за
?к:r_~~~Y.~~~pr~jY"Q()_~CJT~E9p~jCltv1C1~~PY~.Cltv1C1_Q()
Tp()':I:IfI:,_~
Интерни приход по основу тарифе .виша дневна тарифа за
.ClКТ!'1.~.~.у.~~~.рс~јУ"Q()~Clт~гgЕ~јCltv1С1ш~хру~а.tv1а._П()ТРОllJl?~
Екстерни приход по основу тарифе .нижа дневна тарифа за
.а.кт~в.ну.~~~ргијУ"П()_Кi:1теГОр'~јамаИЈрупаtv1i:1_Q()!РО.llJ~~ .
Интерни приход по основу тарифе .нижа дневна тарифа за
_а_КТIil_в.~У~~~РГl1ју"п()_~а.!~Г9Е~Ј.Cltv1а_I1~РУQi:1tv1а.~о!р()':I:I':Ь_~

Енергетски субјект који обавља енергетску делатност дистрибуције електричне енергије и управљање дистрибутивним
сиситемом и енергетску делатност дистрибуције електричне енергије и управљање затвореним дистрибутивним
системом попуњава табелу под 1.2. посебно за сваку делатност коју обавља.
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Екстерни приход по основу тарифе lIједнотарифно мерење"
по кат~гориј~~9П9ТР91l:1н:>е_
.. __
Интерни приход по основу тарифе "једнотарифно мерење" по
.кате,~9риј9~?~9ТРQl1}Н:>~_.._
_
.
Екстерни приход по основу тарифе "реактивна енергија" по
..к.?те.~9р_ија/.!?~9Ш~l1}Ii:>~.._
....
....
_.
Интерни приход по основу тарифе "реактивна енергија" по
катеГ9ријама ПОТРОLUfb~
Екстерни приход по основу тарифе "прекомерна реактивна
..~~e.pг~j?" П9_к?те.Г9Р~Ј?~С1
ПОТР()LUгье __ ..
Интерни приход по основу тарифе "прекомерна реактивна
.е~е.рг.~ја"П9_КС1те.г()Р~Ј?lv1а
потр() Ш ње
..ПрИХQFИno ()~~9ву~е.~!?нда.рд~ихуслуга.
Приход по основу фактурисања трошкова изградње
....~<?је.н~.н.а.ЧН~~!~~~~~~'!Р_ИКЈЬУ~i:1_ка..
.
_
Приход по основу фактурисања дела трошкова система
..~Оје.Д.~_Н_?~НИХ_Т.~~СК~~'!РИКЈЬу~ака
Приход по основу фактурисања трошкова изградње групних
ТИПСКИХПрИКЈЬуча.к<з__
Приход по основу фактурисања дела трошкова система
групних ТИПСКИХПр~КЈЬучака
Приход по основу фактурисања трошкова изградње
индивидуалних прикгьучака
Приход по основу фактурисања дела трошкова система
иНДИвиА.УЭ!l~.~.~
..ПрИКЈЬучака
фф_

.

-

-

-

--

.•..

_

670 - Добици од продаје
нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и
опреме
679 - Остали непоменути
приходи

1,3, Енергетска делатност:

Рачун
(ознака и назив)

50 - Набавна вредност
продате робе

Добици од продаје регулисаних средстава

Снабдевање електричном енергијом у функцији јавне услуге гарантованог
снабдевања
Ознака и назив регулаторног аналитичког рачуна
ознака по избо ене гетског с бјекта, са 4 или више ци
Екстерни трошкови набавке електричне енергије
Интерни трошкови набавке електричне енергије (набавка од
снабдевача у оквиру истог правног лица, односно
.предузетника}_
.
ТР()LJJКОВИК()Р~l1}ђе.fi>?~~~те~аза '! ре~<?~е.!"lе.К!Р~~не.e~e. ргије ....
Трошкови коришћења система за дистрибуцију електричне

He.Hepг~je. _...._ . .
~З~:ТРОLlJ_к().~изаКУQа.
550 - Трошкови

I Р().LJJ.~.о_ви
за.~у'!а.~<?~!l()~~()ГQр()~!()ра....
.IРОLlJ.К.ОВИ
СТРУ~fj9Г9?Рi:1зов?њ?_~а.поgЈ1е._~!'1Х,
УСЈ1УГе.
YBe~~ __
~a_
_ф

•.••

__

••

_

10

-"..

непроизводних услуга

552 - Трошкови премија
осигурања

-

--.•... -

стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и
Tp()llJ~()B~~?~()~~.~? ..~~TPY~.~.~Jl.~.!~р?!уре .
Т ро LUко.~и.9A~OKa!~K~~.y~flyr9._
.
Трошкови примљених услуга по СЛА уговорима од ПД за
Д~~!Р~~УЦ~јУ~fl~I\ТР~~~~~н.~р~~је .....
Т РОLUковипр_~мија.о~игураf-b?ИМОВV1Н~
. _
T.P~.LU.~().~.V1.PP[J,?T.~().~
...~.~.~~.V1j~~()~
...V.1...V1.H~?~.V1ДСК()~.()~ИГУР?_f-b.?
..
Приход по основу тарифе .обрачунска снага" по категоријама
и гpy~aMa п()_трошн,~
.... _...
.._..___
.
_
Приход по основу тарифе "прекомерна снага" по категоријама
.~()!.P.()~~~._.. ..

......._....

..

__

_

Приход по основу тарифе .виша дневна тарифа за активну
енергију" по категоријама, групама и зонама потрошње

ћРИХОДПО-ОСНОВУТЭРИФ-ё;,ниж-адневнэ·тариф-азэактивну
60 - Приходи од продаје робе

..._е~.~рг.~ју"~().~~!~~()р~Ј~.~9.,..ЕРУ~9~9_~..~t:).н.9~9_~t:)!Р_ОLUн,_~.._.__
Приход по основу тарифе "једнотарифно мерење" по групама
и зонама П()!Р()lllf-b~.
....
Приход по основу тарифе "реактивна енергија" по
категоријама потрошње
Приход по основу тарифе "прекомерна реактивна енергија" по
к.ат~~()р~ј~~_С3:._~()!Р()lllн,~
Приход по основу тарифе .трошак гарантованог снабдевача"
п()..~~!~
~()р~ј~.~(3....
~t:)!Р()LU.н,.~
..._ ...
0_

,

"

"

,

.,,"'

_

-.,

••••••••••

Ш

••

670 - Добици од продаје
нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и
.опреме
679 - Остали непоменути
приходи

Добици од продаје регулисаних средстава
~.P~~()Д~
.~()_()~нову_н.?КН9ђ~н.ихшт~!?

п

иходи по основ наплаћених т ошкова с дских спорова

1,4, Енергетска делатност: Транспорт нафте нафтоводима
Рачун
(ознака и назив)
513- Трошкови горива и
.~н.~ргиј~..._
532 - Трошкови услуга
_.СЈАржаВ(з_I?<З
..~~~ ..= Јр().1:I:JКО~И
~<З!<У~(3
550 - Трошкови
непроизводних услуга

Ознака и назив регулаторног аналитичког рачуна
ознака по избо
ене гетског с бјекта, са 4 или више цифара)
Ознака
Назив
Трошкови технолошке паре

_ТР()LU~()~~~§~У~(З~.СЈ_9._fl()~н.()г._~Е()~!()Р§_ш........_....
.
Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са
стручним усавршавањем (семинари, еимпозијуми и сл.) и
!р()lll~()~.~ ~?~()~~~?~~!ру~н._~ ..fl.V1Т~Р?ТУР~.
Т P()LU~o~V1_?A~t:)~a!~~~~YC.[lY~C3:
..__
ТР()LИ~()~~_~р~~~ј(3()~~гур?н,(ЗV1м_ов.V1н.~
_ _ .._
.тР()LU~()в..V1.ш~р~~~ј9_,q()~РI?~t:)!?ногп~н.~~Ј~к()г_()~V1~Р(Зн,?
.
Р()LИKOBV1_~peM
ијадоБРОВОЈ?IiОГ. здр(3~~т вен..с>тОСИl)'р~ња

_т

11

61 - Приходи од продаје
производа и услуга

Прих.одпо ~~~.ОВУТ9р.ифе "eH~pгeHT".
QРи~(),[\по ()~~()~Y!P?~~~!a
.._
.._
Приходи по основу издавања одобрења са условима за
извођење р?довэу ~.9l1JТИТНОМ
појаСУЧЕ!~ОВО'[\9..

670 - Добици од продаје
нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и
опре~е

679 - Остали непоменути
приходи

Добици од продаје регулисаних средстава
При~(),gипо()~.~.()ву ~?к~ађеН~~.l1Jтет?..
..QР.И.~()ДИП()()~.~.()ВУФ?l<!урис?ноги~!~ч?~?~?фте
Приходи по основу наплаћених трошкова судских спорова

1,5, Енергетска делатност: Транспорт и управљање транспортним системом за природни гас
Рачун
(ознака и назив)
13 - Роба
50 - Набавна вредност
прсщате робе

т

513 - рош кови горива и
енергије

РОШКО",

Набавна вредност природног гаса за балансирање
Трошкови за надокнаду губитака у систему за транспорт
...~рир()дногга9?
.
Трошкови природног гаса за погон компресора
сви.дРУги Tp():l!J~()B~6p~poAHorraca··
..
Трошкови услуга одржавања гасоводног система

одржавања

1533 - т

Ознака и назив регулаторног аналитичког рачуна
ознака по избо ене гетског с бјекта, са 4 или више ци
Ознака
Назив
3алихаПРИРОДI-!е>гг?с.?за балансира~Е!

закупа

.IPC>l1JKC>B~
э?~у~?~<?с.!l().~~()г ~Р().СТС>Р?_.__.
.
ТРС>l1J.~.о.~из?~у~(3.~~~!~~_аза.Т~'::i~Q()PI.__
~Р~Р()Д~.().г.г?с:?__
Трошкови накнаде власнику транспортног система када је
оператор система организован као независни оператор
система
_.--_ ,Тр()l1J_~()ВИ~?Ку~9.9~?д~l1Jтэпр~Р()д~О~_г}39?
Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са
стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сп.) И
..ТР.Olu~ови час()~.и.с.?.~..с:.труч~е литератур~ .....
ТРОliJКОВИадвокэтск~~услуга
.
Трошкови премија осигураfbэ.имовине
ТР()l1J.~()в.и..ПР~r..1~ј?Д()9.Р()в.оЈЬНО~
пенз~јс:~()г()с:~гурања
Трошкови преr.1~ја добрС>вољног здравственог o.c~гypaњa
--

550· Трошкови
непроизводних услуга

трошкови
579 - Остали непоменути
рас.ХQДИ
9Q:Лриходиод
пр()даје.робе
61 - Приходи од продаје

-

.-._---_ ..

..•..

Трошкови регулаторне накнаде
Расходи по основу пенала за неодговарајући квалитет
..QP~p()AH()r гаса
_....'
..Qрихс>Д~ no основу~ал?нсираfbа
Приход по основу тарифе енергент по C:~9КOMт?рифном

12

,

производа и услуга

~~~~~.HTY
.
Приход по основу годишње тарифе за непрекидни капацитет
.п.qс!!9.К()~!ClрифнО~.~I1Е3Iv1Е3~ту.
.. . ...
. ... __
Приход по основу годишње тарифе за прекидни капацитет по
. ....~.~.а~9.Iv1:г?р~ф.~()Iv1.Е3Ј:!Е3Iv1Е3':!!.у.........
.
Л р~~()8.п.().().g':!()~уlv1Е3~Е3~~.~.Ј<.!ClР.и.фClЈ':!Е3ПР.Е3к~8':!~и
.п.ре~~дни) ..
.QЕ~~()дп.()()~':!()~уд':!Е3~':!~~!.CI.Р~фCl.(':!Е3.П'.РЕ3~.~8':!.~
...~...ПР.Е3~.~ДH
и) ..
Приход по основу тарифе за повратни капацитет (годишњи,
месечни и дневни)
Qр~~qд~пq:9gн().~.У ...П'.Р~.К~Р.~~:~~~.У~~~9.РЕ3~.()~:~~п..аЦ~!E3!?

.

~
.. .
..
621 - Приходи од активирања
или потрошње производа и
уg~у~CI.~CI.~9_П'~т.~~':!~.П'О.!
p'~g~.
670 - Добици од продаје
нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и
о.преме
_

"

"-"

,

,

,

,

,',.

""

674 - 8ишкови

679 - Остали непоменути
приходи

Qр~~()дип()()g~()ву':!Е3g!.?':!д?Р8н ихуgI1уга
.
Приход по основу фактурисања трошкова изградње
и':!8.~~идУClЈ:1':!ихпр"!l<I?
учака.
. .'ПР.~.~.()д
.п..().()g.~.()~у
..
..ф.?~!уР.~~§~.CI.дЕ3I1§.!Р()LlJ~()~?C~C!E3.Iv1§1
.
Приход по основу услуге транспорта природног гаса за
сопствене потребе

Добици од продаје регулисаних средстава
Вишкови природног гаса у систему за транспорт природног
гаса
Пр~~()Д~ п.()..()g':!()~У..~§I~нађЕ3':!.~.Ј<.LlJ!~!.?
.
Приходи по основу пенала за неодговарајући квалитет
п.р'~Р()Д':!()Г.~CI.g§l
.
.
....._.. ..
Пр~~?в.и.п.??~~?~у.Ф.§I<1".ур~.~~н..?г
..
~.с.!.и..4~Ii>.CI.~Р~РО.Ан.9~
~Clca
Приходи по основу наплаћених трошкова судских спорова

1,6, Енергетска делатност: Дистрибуција и управљање дистрибутивним
Рачун
(ознака и назив)
513 - Трошкови горива и
E3':!E3Pг~jE3
..
532 - Трошкови услуга

.()Ap~a~CI~a .
533 - Трошкови закупа

552 - Трошкови премија
осигурања

системом за природни гас

Ознака и назив регулаторног аналитичког рачуна
ознака по избо ене гетског С бјекта, са 4 или више ци ара)
Ознака
Назив
Трошкови за надокнаду губитака у систему за дистрибуцију
природног гаса
Трошкови услуга одржавања гасоводног система
.-

"

·' .•·-··0

.!р()LlJ~.()~~..~.CI~уП'.CI
..п.()gЈ:1()~':!.()~.П'Р.().~!().Р§I
.
!p().Ll1KO~~ ..~§I~Yn§l~~~!Е3.Iv1С1}§.А~gтри~учијУпр.~Е()А~()~.га.са
Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са
стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и
,.р().LlJ~()~~
..~.§.~()п..~~а.~.~!Р.у~l:!Е3
Јl.итЕ3р?!уре
!р()LlJКО~~с:Ј8ВоКа!g~~хус~уг.с:Ј..
ТРОLlJковип.реlv1ијс:Ј()~~гурс:Ј~?имовине
!p().LlJK().~~~p.~.~~i~AQ~e~~~~~~r~~~~~jcK()r. ().c.~гyp~њa.
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,

----

60 - Приходи од продаје робе
(алтернативно рачун групе 74
за интерне приходе)

--

- -

-----._._ ...,-.,..,., .•.... -. - •.._-,_ ...~,,-,.

Трошкови премијаД9~РОВОЉНОГздра~gтвеног осигурања
Екстерни приходи по основу продаје вишкова природног гаса
у си~!~t.1у ~~в~~тр~~уцију пр~рgдног гаса
Интерни приходи по основу продаје вишкова природног гаса у
систему зад.и~тр~§уч~јУПРИРQ.gног гаса
Екётерниприход по основу тарифе .внвргент" по групама
Me~Ta испору~~
шшш..
Интерни приход по основу тарифе .енергенг' по групама
мес!а~спору~~..
_........
Екстерни приход по основу тарифе "капацитет по групама
места испоруке. ..
.
Интерни приход по основу тарифв "капацитет" по групама
места испору~~ ..
..
Приходи ilO.Q~~9BY.~.~~!aHдapДHих. YCIlyr~
Приход по основу фактурисања трошкова изградње типских
прикључака
Приход по основу фактурисања дела трошкова система за
т~~g~~.приКf!:>У~~~ш.
.
.
Приход по основу фактурисања трошкова изградње
индивидуалНИ~.ПР~.КI?у'чака
Приход по основу фактурисања дела трошкова система за
индивидуалне~РИКfЪу~.ке
.
Приход по основу фактурисања трошкова изградње групних
прикључакэ.
.
.
Приход по основу фактурисања дела трошкова система за
II

61 - Приходи од продаје
производа и услуга
(алтернативно рачун групе 74
за интерне приходе)

.".~. py_~~,~
.QP~_I<!E.Y.~.~~".,
621 - Приходи од активирања
или потрошње производа и
.усIlу[?эасq.гl~т~~н~~g!Р~§~.ш
670 - Добици од продаје
нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и
опр~ме
679 - Остали непоменути
приходи

,,,,,,,._""',,._"
-о

__

, ••

'_

Приход по основу услуге дистрибуције природног гаса за
сопствене потребе

Добици од продаје регулисаних средстава
Пр~~оди по ОСНОВуиакнађених штета
.Приходи по ОсНО~уф~.~уриса~гистича.ња
ПР~Р9Ј:\НОГ
гаса
Приходи по основу наплаћених трошкова судских спорова

1.7. Енергетска делатност: Јавно снабдевање природним гасом
Рачун
(ознака и назив)
50 - Набавна вредност
продате робе (алтернативно
рачун групе 74 за интерне
трошкове)

Ознака и назив регулаторног аналитичког рачуна
(ознака по избору енергетског субјекта, са 4 или више цифара)
Ознака
Назив
Ек~терни трqLU.~ови.~?~авке npl1po.gHorr?~? ........................
Интерни трошкови набавке природног гаса (набавка од
оператора дистрибутивног система природног гаса и од
снабдевача у оквиру истог правног лица, односно
предузетника)

14

,
•

.---._ .._-

--

-

- ._~------ -

--_._-~-

.-

~~~_~ТРО"l.IJ~Овизаl<Yпа
550 - Трошкови
непроизводних услуга

Троl.lJКОВИк()ришћења система за тр?~спорт~риродно!
гаса
Екстерни трошкови коришћења система за дистрибуцију
пр~рс>дног гаса
Интерни трошкови коришћења система за дистрибуцију
прирс>дног гаса
ТрОl.lJкови з?купаПО.СJl9ВНОГ~РОСТОР? _
_
Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са
стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и
ТРО_l.IJ~()~~~?~()~.и~а_~_~~РУ~~~Јl~!~Р?!УР~_.."0_ -оо....о0.0
Tp()l.IJK()~~?A~()~~~~~~~Y~JlY~?
0 ..00
0
тр()l.IJо~()~~~р~lv1~ј?()~_~.гурао~?_~1v10вин_е
__..._._ .. _..__
Iр().l.IJ.~О.~.~
..~Р~Iv1~ј?д().~р()~()!:l:>~()~шп~н.~и.ј~~ого.,~и.гуРо(3f?90
РО.l.IJ
..~().~~...~Р~Iv1и.ј?д()t:iР().~()!:l:>~()г~дР9~~т~е.н.().~.()~и.~Р.?f?a
Приход по основу тарифе "енергент" по групама крајњих

т

60 - Приходи од продаје робе

~
670 - Добици од продаје
нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и
- -

-,._~~--~----

Приход по основу тарифе "капацитет" по групама крајњих
купаца
Приход по основу тарифе "накнада по месту испоруке" по
rpYQ.aolv1KPo?jl:?~~KY.n?4a
a
_.
_
Добици од продаје средстава

()~Pe.Iv1e.
679 - Остали непоменути
приходи

Приход~ ~?_?cHOBy_~~~~~9~~o~o~
штет.~.о
Приходи по основу наплаћених трошкова судских спорова
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Прилог 2
Кључеви за распоређивање

2.1. Врсте кључева за распоређивање

заједничких

заједничких

билансних позиција

билансних позиција

За распоређивање заједничких билансних позиција користе се следећи кључеви:
1)"Директно распоређени запослени на дан 31. децембар пословне године" и
2) Директно распоређени пословни приходи у пословној години".

2.2. Кључеви

за распоређивање
заједничких
оперативних
трошкова,
заједничких трошкова амортизације и заједничких осталих прихода

заједничких

средстава,

За заједничке трошкове адвокатских услуга, заједничке трошкове платног промета и заједничке
трошкове такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.) примењује се кључ: "Директно
распоређени пословни приходи у пословној години".
За све остале појединачне заједничке оперативне трошкове примењује се кључ: ,Директно
распоређени запослени на дан 31. децембар пословне године".
За сва појединачна заједничка средства и заједничке трошкове амортизације примењује се кључ:
,Директно распоређени запослени на дан 31. децембар пословне године".
За све појединачне заједничке остале приходе примењује се кључ: "Директно распоређени пословни
приходи у пословној години".
За заједничке оперативне трошкове, средстава, трошкове амортизације и остале приходе који се не
односе на све делатности које обавља енергетски субјект примењују се исте врсте кључева, а њихова висина
се одређује само за делатности на које се односе те заједничке позиције.

2.3. Начин одређивања висине кључ ева
Висина кључ а ,Директно распоређени запослени на дан 31. децембар пословне године" утврђује се
на основу података из следеће табеле:

Редни

бро]

Опис
позици'е

2
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Број
запослених

3

Табела 1
Висина
кљ ча( %)

4

Директно распоређени запослени у делатности
-=-,......,-~====- наданЭ1·8еч~м(5ар.
Директно распоређени запослени у делатности
==."..",,==. === на да.~}1:А~ч~~9<:lР.
_
Директно распоређени запослени у делатности
,.--,-_-,.".,=..
=. ===
на Д~H 31. д~_ц~мбар.,", ,'..... __..._,
Укупно директно распоређени запослени на дан 31. децембар
(1+2 + 3).
..
Заједнички запослени на дан Э1.д~ц~мбар_
Ук пно запослени на дан 31. де ембар 4 + 5

100,0%
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Напомена:
1) Број редова позиција ,.директно распоређении запослени у делатности
на дан 31.
децембар" зависи од броја делатности које енергетски субјект обавља.
2) Проценти се заокружују на једну децималу.
З) Висина кључа "Директно распоређени пословни приходи у пословној години" утврђује се на основу
података из следеће табеле:

Табела 2
Редни
б ој

Опис
позиције

2
1.
2.
3.

Директно распоређени пословни приходи у делатности

..

. __Y_~QgJ]Q~~()jJQA~~
~...

.

Директно распоређени пословни приходи у делатности
...
.
y__
~.c>~J]Q~.Ho1
гОА~~и __
.
Директно распоређени пословни приходи у делатности
.. ..
.. у~qСЈ]QвноЈЕ<?А~НИ.
..
.
Укупни директно распоређени пословни приходи у пословној

EOA~~~J1
..+2 +~)
.зај~8н_~~.киП()~Ј]QвНи пР~~Q,D,ИУ ПQgл.Qвној.Г<?А~~
..И ..
Ук пни пословни приходи у пословно' години (4 + 5
Напомена:
1) Број редова позиција ,.директно распоређени пословни приходи у делатности
пословној години" зависи од броја делатности које енергетски субјект обавља.
2) Пословни приходи обухватају и интерне пословне приходе.
З) Проценти се эаокружују на једну децималу.

у
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Прилог З

Преглед регулаторне номенклатуре некретнина, постројења и опреме са
годишњим стопама амортизације

Редни
број
1

1.
2.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Назив
средства

Корисни
век трајања

2

Нафтоводи
Резервоари ..
Гасоводи
Кућни Mep~~Р~ГУ!1а.чиони сет
Главне мерно регулационе станице,
пр~мопре,D,а.јне~та.нице,.компрес()р~ке.ста~ице
Мерно регулационе станице, блок станице,
регулационе станице, мерне станице
Енергетски водови свих напонских нивоа
Опрема за трафостанице укључујући и
трансформаторе
Мерно раэв()дниормани
Мерни уређаји (електрична бројила, осигурачи и
др)

Годишња стопа
амортизације
%
4

2,5
2,5
2,5
5,0

25

4,0

40

2,5

35

2,8

40

2,5

20

5,0
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