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Уважени,

У прилогу Вам достављамо Одлуку о давању сагласности на Одлуку о цени природног
гаса за јавно снабдевање и Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног
гаса (са Образложењима) које је Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео
на седници од 23. октобра 2015. године.

с поштовањем,

11000 БЕОГDАД, Тероэые ьн
тел: [011) За ЗЗ 890 & ЗА 33 884

фQ.<C; [О11) 32 25 780
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На основу члана 39. став 1, а у вези са чланом 88. став 2. тачка 8) и чланом 92. став 1. Закона о
енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 311. седници од 23. октобра 2015. године,
донео је

ОДЛУКУ

Даје се сагласност на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање број 388-2/2015, коју је
донела СкупштинаЈАС" Д.О.О. Бечеј, Бечеј, на седници од 8. октобра 2015. године.

II

Ову одлуку објавити у .Спужбеном гласнику Републике Србије" и на сајту Агенције за енергетику
Републике Србије (www.aers.rs).

Број 702/2015-Д-1/9
У Београду, 23. октобра 2015. године

Савет Агенције за енергетику Републике Србије



Број: 688/2015·Д·02/1
Датум: 15.10.2015.
ГТlCJ/ДM

ОБРДЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку "Гас" доо, Бечеј

о цени природног гаса за јавно снабдевање

"Гас" дао, Бечеј, доставила је 1510.2015. године Агенцији за енергетику Републике Србије
захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање (допис заведен
у Агенцији под бројем 688/20151-Д-О2/1 од 15.10.2015. године).

"Гас" дао, Бечеј је, у претходном поступку, пре достављања поменутог захтева, извршио
више корекција обрачуна и доставио Агенцији сва тражена образложења, документацију и додатне
податке.

у захтеву су утврђене следеће цене природног гаса за крајње купце исказане према
утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени
гласник РС", број 75/14) и то:

Категорије
купаца

Групе Тарифа Тарифа Тарифа
"енергент" "капацитет" "накнада по месту испоруке"

купаца (дин/mЗ) (дин/mЗ/дан/година) (дин/место испоруке/година)

Категорија 1
Р < 6 Ьаг

_~ала потрошња 45,7} __ . .J:~_~~~3_
8анвршна потрошња __К1__ ...__._.._.__.__.._i.?!.~?__. __._. .._....?~.~..!.!~. ._...... .__________1.946,53

_?.§вно мерна потрошња К1 . . ._E~т._._______. ___~_?1,~~ ._. 1.!~ 5]
Неравномерна потрошња К1 42,57 378,27 1.946,53

ЕНЕРГЕТСКО-ТЕХНИЧКА АНАЛИЗА

Тарифни елемент енергент за јавно снабдевање

Тарифни елемент "енергент" - 1.605.649 mЗ је укупна количина природног гаса планирана
за испоруку купцима који остају на јавном снабдевању у 2015. години. Тарифни елемент .енергент"
је правилно израчунат и износи:

Категорија 1:

Мала потрошња 1.354.319 mЗ (1.141.278 mЗ домаћинства и 213.041 mЗ остали );

32.451 mЗ;

58.767 mЗ;

160.112 mЗ;

Ванвршна потрошња К1

Равномерна потрошња К1

Неравномерна потрошња К1



Тарифни елемент "капацитет" -14.226 mЗfдан/год. је укупни капацитет за 2015. год. који је
утврђен на основу података о испорученим месечним количинама из 2014. године за старе купце и
увећан за максималне дневне потрошње нових купаца који започињу да троше гас у току 2015.
године. Тарифни елемент капацитет је правилно израчунат и износи::

Категорија 1:

Мала потрошња

Ванвршна потрошња К1

Равномерна потрошња К1

Неравномерна потрошња К1

11.355 m3/дан/год.

809 m3/дан/год.

21Оm3/дан/год.

1.852 m3/AaH/rOA.

Тарифни елемент "место испоруке" - 1.627 за јавно снабдевање је правилно израчунат,
као средња вредност броја активних прикључака на почетку и на крају 2015. године и износи по
групама:

Категорија 1:

Мала потрошња 1.607 (1.511 домаћинства и 96 остали);

Ванвршна потрошња К1

Равномерна потрошња К1

Неравномерна потрошња К1

3',

2;

15;

Може се констатовати да је подносилац захтева тарифне елементе обрачунао у складу са
Методологијом.

ЕКОНОМСКО· ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

Економско - финансијска анализа предметне одлуке о цени природног гаса за јавно
снабдевање односи се на анализу сваког појединачног елемента максимално одобреног прихода за
енергетску делатност јавног снабдевања природним гасом а према Методологији за одређивање
цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", број 75/14).

Регулаторни период је 2015. година.

Јавни снабдевач је у складу са чланом 18. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14)
У својим рачучноводственим интерним обрачунима исправно извршио раздвајање рачуна по
делатностима за претходне регулаторне периоде (закључно са 2014. годином) и сачинио годишње
билансе стања и билансе успеха за сваку делатност појединачно.
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Оперативни трошкови

Економско - финансијска анализа оперативних трошкова уважила је пројектовану стопу
инфлације за 2015. годину од 4,0%, као и да је планирана продаја количина природног гаса у
регулаторном периоду мања у односу на остварење у претходној години за 38,7%, а што све има
утицаја на планиране оперативне трошкове у регулаторном периоду.

Укупни оперативни трошкови у регулаторном периоду планирани су у износу од 3.045.000
динара (за 5,5% више у односу на остварење у 2014. години). Структура оперативних трошкова је
приказана у следећој табели:

6

(\ 000 динара)

Рlб Позиција
Остварено Оправдано Остварено Оправдано Остварено Оправдано Остварено I Оправдано

2 345

2009 2010 2011 2012

7 8 9 10
1·lр()':II~О ..В.И ..'-iа~еiJ~ј.il~а~Ii~!..Иј~ ..~ ~__ -...:.1.0::.~ .19..L _ __1~~__..............~~__ !~5_. ._j.Q~ ~ __ 1~5::_-+----'1-'-14.

... .1: ..~ !.РО'.~.~..I3..~...м..9!.~~.~~~..~'!..!1з а,ц.. о 2 2
.._.ч. _IР~.~..i<9..13..Иосталог MaTep~~~jCKOГ} 66 .~~-:::::.:==~=.==:~=:=:~It··········.·····О'~:..~: ••j:.:.:..=~:~:.. ·.·.g5~·.66-..·~.~ :..::.~~:=.~:~=.~..-=6376::-+·-_- 1-0,06=.+ -0,73=-57..__..!..}.,-._Iр'QI,U_~..I3..~~~ива И~!!~I!.!:~је 41 __ .__ . ~1__ ?5 ј и~. _ _ 57

1.4. Трошкови резервних делова
....- - ---..-.---- ..----~------c-~---- ----.-..-~. - - -- -.···········-····..·· ·- -----·ј---·--I-- - --

1.5. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

292 314 314 344 344
..............- __ - ---- - -- -- ..--.-1-----
..........................._ _- .~-----j-----j---

..........................._ _- _ -- ~·I~--

б. Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 2.834 2.820 3.015 2.815 3.338 3.113 3.578 З.З7б

з



- (уООО динара)

Рlб Оправдан
о Остварено Оправдано

16 (15/
14)

Планирано
20152013 2014 Индекс

Позиција
Остварено

12 1311 14 15

_____ ~!:i~_eHTapa ..._._
Трошкови зарада, накнада зарада и2. 2.624 2.354 2.459 2.156 2.216

---+------- -.--.-------1----- -- -- ---.------.----..-.---..-.-.-..- - -----..-.-..

6. Укупно (1 + 2 + з+ 4 + 5) 3.533 3.165 3.294 2.885 3.045 105,6%

4



Као полазна основа за оцену оправданости оперативних трошкова у регулаторном периоду
коришћени су остварени оперативни трошкови у претходним годинама а чију оправданост је ценила
Агенција. У односу на остварене оперативне трошкове који су исказани у годишњим билансима
успеха за енергетску делатност јавног снабдевања природним гасом за претходне године,
кориговани су следећи оперативни трошкови који нису У директној функцији обављања предметне
енергетске делатности или чији се износ не може оценити као оправдан:

2009. година:
• .Трошкови рекламе и пропаганде" су умањени за износ од 10.000 динара;
• .Трошкови репрезентације" су умањени за износ од 4.000 динара.

2010. година:
• .Трошкови материјала за израду» су умањени за износ 30.000 динара;
• .Троџкови горива и енергије» су умањени за износ од 29.000 динара;
• .Трошкови транспортних услуга" су умањени за износ од 100.000 динара;
• .Трошкови рекламе и пропаганде" су умањени за износ од 25.000 динара;
• .Трошкови репрезентације" су умањени за износ од 16.000 динара.

2011. година:
• .Трошкови материјала за израду» су умањени за износ од 29.000 динара;
• .Трошкови горива и енергије» су умањени за износ од 20.000 динара;
• "Остали лични расходи и накнаде" су умањени за износ од 13.000 динара;
• .Трошкови транспортних услуга" су умањени за износ од 113.000 динара;
• .Трошкови рекламе и пропаганде" су умањени за износ од 29.000 динара;
• .Трошкови репрезентације" су умањени за износ од 21.000 динара.

2012. година:
• .Трошкови материјала за израду» су умањени за износ од 31.000 динара;
• .Трошкови горива и енергије» су умањени за износ од 20.000 динара;
• "остали лични расходи и накнаде" су умањени за износ од 3.000 динара;
• .Трошкови транспортних услуга" су умањени за износ од 107.000 динара;
• .Трошкови рекламе и пропаганде" су умањени за износ од 23.000 динара;
• .Трошкови репрезентације" су умањени за износ од 18.000 динара.

2013. година:
• .Трошкови горива и енергије» су умањени за износ од 44.000 динара;
• .Трошнови зарада и накнада зарада (бруто)" су умањени за износ од 199.000 динара;
• .Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца" су умањени за

износ од 35.000 динара;
• .Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора" су умањени за

износ од 8.000 динара;
• "Остали лични расходи и накнаде" су умањени за износ од 28.000 динара;
• .Трошкови рекламе и пропаганде" су умањени за износ од 18.000 динара;
• .Трошкови репрезентације" су умањени за износ од 36.000 динара.
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2014. година:
• .Трошкови горива и енергије» су умањени за износ од 44.000 динара;
• .Троџкови зарада и накнада зарада (бруто)" су умањени за износ од 185.000 динара;
• .Троџкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца" су умањени за

износ од 33.000 динара;
• .Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора" су умањени за

износ од 8.000 динара;
• "Остали лични расходи и накнаде" су умањени за износ од 77.000 динара;
• .Грошкови рекламе и пропаганде" су умањени за износ од 27.000 динара;
• .Трошкови репрезентације" су умањени за износ од 35.000 динара.

Економско - финансијска анализа појединачних оперативних трошкова у регулаторном
периоду нарочито је фокусирана на трошкове код којих је предвиђена значајнија промена у односу
на остварења у претходним годинама и који су планирани у значајнијем апсолутном износу, а то су:

• .Грошкови услуга одржавања" планирани су у регулаторном периоду у износу од 6.000 динара
(за 200% више у односу на остварење у 2014. години). Планирани раст трошкова резултат је
раста планираних трошкова одржавања рачунарске опреме у регулаторном периоду.

• "Нематеријални трошкови" планирани су у регулаторном периоду у износу од 658.000 динара (за
18,2% више у односу на остварење у 2014. години). Планирани раст трошкова резултат је раста
планираних трошкова адвокатских услуга услед већег броја судских спорова, као и раста
планираних трошкова премија осигурања и пореза.

На основу свега напред наведеног, предложени оперативни трошкови у регулаторном
периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим.

Трошкови амортизације

трошкови амортизације у регулаторном периоду планирани су у износу од 123.000 динара
(за 0,1% мање у односу на остварење у 2014. години) и У целини се односе на планиране трошкове
амортизације постојећих средстава.

На основу свега напред наведеног, предложени трошкови амортизације у регулаторном
периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим.

План улагања

Улагања нису планирана у регулаторном периоду. У претходним регулаторним периодима
нису реализована улагања.

Трошкови набавке природног гаса

трошкови набавке природног гаса, укључујући и све зависне трошкове набавке, у
регулаторном периоду планирани су у износу од 52.277.060 динара.
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Трошкови набавке природног гаса у регулаторном периоду планирани су на основу планске
набавне цене природног гаса за јавно снабдевање у износу од 32,23 дин/тЗ.

На основу свега напред наведеног, предложени трошкови набавке природног гаса у
регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим.

Трошкови коришћења дистрибутивног система природног гаса

Трошкови коришћења дистрибутивног система природног гаса у регулаторном периоду
планирани су у износу од 17.898.398 динара.

Трошкови коришћења дистрибутивног система природног гаса у регулаторном периоду
планирани су по основу коришћења дистрибутивног система на који су прикључени купци које
снабдева јавни снабдевач.

На основу свега напред наведеног, предложени трошкови коришћења дистрибутивног
система природног гаса у регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим.

Пословна добит

Пословна добит у регулаторном периоду планирана је у износу од 1.535.558 динара.

Проценат пословне добити у регулаторном периоду планиран је у висини од 2%, а што је у
складу са Методологијом.

На основу свега напред наведеног, предложена пословна добит у регулаторном периоду се
може сматрати оправданом и прихватљивом.

Остали приходи

Остали приходи у регулаторном периоду планирани су и износу од 200.000 динара и односе
се на приходе од наплате судских трошкова. У претходним регулаторним периодима остали приходи
исказани су у 2014. години У износу од 937.000 динара и односе се на наплаћене судске трошкове.

Корекциониелемент

Корекциони елемент обрачунат у складу са Методологијом за претходне регулаторне
периоде (закључно са 2014. годином) износи 2.099.872 динара и потиче из трошкова набавке
природног гаса (у појединим месецима 2014. године реализована набавна цена природног гаса за
јавно снабдевање била је виша од планске набане цене на основу којих су обрачунава не цене за
јавно снабдевање).

На основу свега напред наведеног, корекциони елемент за претходне регулаторне периоде
обрачунат је у складу са Методологијом и може се сматрати оправданим и прихватљивим.
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МАКСИМАЛНО ОДОБРЕНИ ПРИХОД

Максимално одобрени приход подносиоца захтева за енергетску делатност јавног
снабдевања природним гасом приказан је у следећој табели:

(у 000 динара)

2. Трошкови амортизације 122

6.
.-.-.. . ------ ..~ ,--- -... .. - -~-.'-, ..- -- ..r------- ..- - -.---. ------ ..- -.-.-.--.-.- ---- .-.-.-,..-., ,-,----

оо т ~

2010 2011 2012 2013 2014

7. Корекциони елемент
....-....... ,.- ....... "._" ..... _. ._· __ ·,__ ·_.и_._._ _ •• _, __ " •• ,,_,_. __ ._ .м

КЕт 1.310 835 398 -511 -493 2.100

моп, 113.044 122.206 119.099 124.031 126.803 76.778

Скраћенице
Остварено Планирано

2015

ОТт
_ _ , ,_ _ .._ _--_ .._ _ _----_._ _ _ _ - _-_._-- -----_ _ _ .._'_.--:::- ---_ '_ ' .., -:-::- ---- '.

Ат 82 73 107 152 123

1. Оперативни трошкови 2.815 3.113 3.375 3.164 2.884 3.045

Редн
и Позиција

број

3. Трошкови набавке природног гаса НПГт 90.763 98.645 95.713 100.590 106.256 52.277
-~. ..- - , -.-- ..-- ..--~- ..,..,..- ,- , -..----.--- ,..- - --.--- 1----..-- --.- -..-- ---- ..---- -..- -..- --- --- -- -..-..- -..-..--

тд' 15.814 17.095 17.125 18.155 16.434 17.898

...........-......-....--.-----.--- ..--.".......'-...-..--------.- ......-..-..........·--·---2:2 ..61"--"--2-.444 2.38i·
Пословна добит ПДr

4. трошкови коришћења дистрибутивног
система ;:-~I---;;:-;:;;-;;-i ....-......_........- ..--- .--

2.481 2.536 1.5365.

Остали ПРИХОДИ

8. Максимално одобрен и приход:

ЦЕНА ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ

Ради сагледавања економско - финансијских ефеката који су последица промене цене
природног гаса за јавно снабдевање, у наставку је приказан упоредни преглед постојећих и нових
просечних цена природног гаса за јавно снабдевање:

Категорије
купаца

Групе Просечнепост~еће Просечненове
купаца цене у дин1mЗ цене.l...дин1m3 Индекс

Категорија 1
Р < 6 Ьаг

....,!У.19..!:l.9._~_~шОшњ~_ ,'"'."..,.. __ __, .._.__ , __4..1&L .. ..__~ 8,04 _ .._.~J..4!~..
8анвршна потрошња К1 38,12 49,35 129,5·.·.·Р..?~_~~~~Н-а-~~~~а..ю.:•..,..._..,_..__==~_=.=...'..':.,..~.~:=~~..~~ ===.••~::.:'•.•:.:•.:.:~~~---ТЙ:Т.
Неравномерна потрошња К1 39,23 47,13 120,1

Просечна цена у дин1m3 40,72 47,82 117,4
Напомена: Просечна цена прерачуната у дин/mЗ која је приказана у табели има искључиво информативни карактер
(ради упоредивости података).
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