
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број:424/2016-Д-02
Београд,23.06.2016.год.

Ј.П. за дистрибуцију природног гаса "Срем - Гас", Сремска Митровица

Сремска Митровица

У вези вашег захтева за давање сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
број 17-1-2116, коју је донео Надзорни одбор Ј.П. за дистрибуцију природног гаса "Срем - Гас",
Сремска Митровица, на седници од 20. јуна 2016. године, у прилогу достављамо Одлуку ове Агенције
број 424/2016-Д-02, од 23. јуна 2016. године, којом се даје сагласност на вашу одлуку, на даљу
надлежност, у складу са Законом о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14).



На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, а у вези са чланом 88. став 2. тачка 8) Закона
о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 340. седници од 23. јуна 2016. године,
донео је

ОДЛУКУ

о давању сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

Даје се сагласност на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање број 17-1-2116, коју
је донео Надзорни одбор Ј.П. за дистрибуцију природног гаса "Срем - Гас", Сремска
Митровица, на седници од 20. јуна 2016. године.

II

Ову одлуку објавити у .Службеном гласнику Републике Србије" и на сајту Агенције за
енергетику Републике Србије (www.aeгs.гs).

Број 424/2016-Д-02

У Београду, 23. јуна 2016. године

Савет Агенције за енергетику Републике Србије

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
~
~



Број: 424/2016-Д-02
Датум: 20.06.2016.
ТЋ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица

о цени природног гаса за јавно снабдевање

ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица, доставило је 20.06.2016. 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 424/2016-Д-02 од 20.06.2016.
године).

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 Групе Тарифа Тарифа Тарифа
.внергент" "капацитет" "накнада по месту испоруке"купаца купаца

(дин/m3) (дин/m3!дан/година) (дин/место испоруке/година)
МаП.~.!:1~е.ошња ____ 28,45_

_,~·и.__.··_,__.,_.·."","._~_,,__,_,,·".~,,.,....."..,",_...._, . •• _____ ' •••• н ••• н ••• ____ •• __ • ___ ._._._.
1.291,14

Категорија 1 8анвршна потрошња К1 26,12 __.___...__._............l~~.'.?~_ 1.291,14
р < 6 Ьаг Равномерна потрошња К1 26,12 __.152,14 1.291,14

Неравномерна потрошња К1 26,12 17~~~ _._. - 1.291,14

Категорија 2
..§анвршна потрошња К2 25,44 108,34 _._.__._---_ . 12.911,43--_ .._--_._._._. ____ ••___ •__ ._._.Н. __ '__ ._. ____ •_____ ._. __ •

6::; р::; 16 Ьаг PaBHOMe~Ha пот~ошња К2 .~!~4.__._._ ..............п_!..?.©_. --_ .._---- --'---~'- 12.911,43
Не.Q.Эвномернапотрошња К2 25,44 154,78 12.911,43

Услед промене планиране набавне цене природног гаса за јавно снабдевање по којој
ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица набавља природни гас од свог снабдевача испуњен је
услов за измену цене природног гаса за јавно снабдевање у складу са Методологијом.
Планирана набавна цена природног гаса за јавно снабдевање од 01.07.2016. године износи
21,57 дин/mЗ, што је за 17,6% мање у односу на набавну цену на основу које је обрачунат
максимално одобрени приход јавног снабдевача (26,17 дин/mЗ).

Сви трошкови који улазе у обрачун максимално одобреног прихода, изузев трошкова
набавке природног гаса и пословне добити, као и тарифни елементи на основу којих је јавни
снабдевач израчунао постојеће тарифе нису промењени, односно у висини су претходно
одобрених.



Максимално одобрени приход обрачунат у складу са Методологијом, приказан је у
следећој табели:

Редни Позиција Скраћенице
Износ (у ОООдинара)

број Постојећи Нови
1. Оперативни троwк~и ______ . ОТт 6.121 6.121--
2. Троwкови амортизације Ат 23 23

Г='----.----- --,--_ ..._----
3. ТрОУ.:Ј~_g_в.~__~_~~!Ј..I!~_~Е!'!20дНОгЈ?с_~_.._____ НПГт 368.761 303.943_. -_ .._--"-_.,, .... .- _._-~-_.,_. __ ._._-,_ .. -_.__ ._-

4. Троwкови кориwћења дистрибутивног тдт 70.104 70.104
сист~~?..природн~аса --_. __._--_.

5. Пословна добит П.llт_ 9.133 7.810
6. - 1--:--' . ._._._-

~ст~п и..!!Р.~_~?JlИ____ .____...__....._... оп....._ ...... __._- -- -_.-_ ..--,.-' '._- .. - ___ о

7. Корекциони елемент КЕт 2.495 2.495
8. Максимално одобрен и приход моп, 456.638 390.496

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

Тарифа "накнада по

Категорије Групе Тарифа .внергенг'' Тарифа "капацитет" месту испоруке"
(дин/т3) (дин/т3/дан/година) (дин/место

купаца купаца испоруке/година)
Постојеће Нове Постојеће Нове Постојеће Нове

~~r.!a~C!!p'o.~~a. -_····"··м·'···_""
.. ___33,15 _ ~?AS.__....__ ..,..-_ ..,._. --- --,.-,-,-_ ..,,,, _._.._1.2_~~.J~ _~ . 2.?_!!..!.~....

Категорија 1 Ванврw_~?_r,tSJ!.~wњаК1__ ._ -_ ...... - 30,82 ~!1. ....._.__..___1E,~ 125,29 1.291,14 1.291 ,_!~_-,-----_. __ ...-
р < 6 Ьаг Равномерна потрошња К1__ 30,82 26.12 152,14 152,14 1.291,14 1.291,14

-- Неравноме на потрошња К1 30,82 26,12 178,99 178,99 _. 1.291,14 1.291 ,1~_~. - ----_.-

Категорија 2
J~aHB'p~~_~пошоwња К2 -----

30,13 25,44 ____.__19~~ __ 1.o..~d~_.._.22.~.11,43 ~1!±~ __

6~p~16baг f.а_в.':'.2м._е.Р_~.СЈ_.О2!ро~ња~2_._.
".' ._. 30,13 25,~!_ ._._..._1]~ _l~].c~~. ._.1~:iJ_1l!Q.. _12.91J.!~.9 ...

Неравномерна потрошња К2 30,13 25,44 154.78 154,78 12.911,43 12.911,43

Категорије
купаца

Групе Просечне постојеће Просечне нове
купаца цене у дин/тЗ ценеудин/т3

Индекс

Категорија 1
Р < 6 Ьаг

Просечна цена у дин/тЗ 32,41 27,71 85,5
Напомена. Просечна цена прерачуната у дин/тЗ КОЈаЈе приказана у табели има искључиво информативни
карактер (ради упоредивости података).
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