
 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (6) и  став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. 
став 2, а у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11 – 
исправка, 93/12 и 124/12), 
 Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 269. седници од 18. јула 2014. године, 
донео је 
 
 

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за 

дистрибуцију природног гаса 
 
 

1. У Методологији за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса 
(„Службени гласник РС“, број 123/12), у поглављу IV. ОДРЕЂИВАЊЕ МАКСИМАЛНО ОДОБРЕНОГ 
ПРИХОДА, одељак IV.2. Обрачун максимално одобреног прихода, у пододељку IV.2.5, Остали 
приходи, речи: „приходи од продаје“, замењују се речима: “добици од продаје“. 

 
2.  У Поглављу VI. ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ, у уводном  делу, после става 2. додаје се нови 

став 3. који гласи: 
„Тарифни елементи се исказују као целобројне вредности.“ 

Досадашњи ст.3. до 13. постају ст. 4. до 14. 
 

            Одељак VI.1. Тарифни елеменат „капацитет“, мења се и гласи: 
 
„VI.1. Тaрифни елемент "капацитет" 
 

Тарифни елемент „капацитет“ за групу места испоруке „Мала потрошња“ се израчунава тако што се 
највећи количник збира укупних месечних количина испоручених за места испоруке у групи „Мала 
потрошња“ у претходној календарској години и планираних месечних количина за нова места 
испоруке која ће бити активирана у регулаторном периоду, узимајући у обзир захтеве за обуставу и 
искључење испоруке на захтев корисника (у даљем тексту:прекид испоруке) у регулаторном периоду 
и броја дана у том месецу, помножи са коефицијентом Км1=1,35. 
 
Тарифни елемент "капацитет" за групу места испоруке „Неравномерна потрошња К1“, „Равномерна 
потрошња К1“, „Ванвршна потрошња К1“, „Неравномерна потрошња К2“, „Равномерна потрошња К2“ 
и „Ванвршна потрошња К2“, израчунава се као аритметичка средина месечних капацитета групе у 
регулаторном периоду. Месечни капацитет групе је збир максималних дневних потрошњи свих 
постојећих места испоруке, узимајући у обзир захтеве за прекид испоруке и места испоруке која ће 
бити активирана у тој групи у том месецу. 
 
Максимална дневна потрошња места испоруке на којима су мерни уређаји у оквиру објекта 
мернорегулационе станице оператора транспортног система, не урачунавају се у тарифни елемент 
"капацитет".“ 
 

3. У поглављу „VIII.РАСПОДЕЛА МАКСИМАЛНО ОДОБРЕНОГ ПРИХОДА, одељак VIII. 2.  
Расподела максимално одобреног прихода на делове система, мења се и гласи: 

 



 

 

 

„Максимално одобрени приход оператора система распоређује се на део система за дистрибуцију 
природног гаса радног притиска p<6 bar и на део система за дистрибуцију природног гаса радног 
притиска 6≤p≤16 bar сразмерно нето вредности делова система за дистрибуцију природног гаса. 
 
Максимално одобрени приход оператора система распоређен на делове система, расподељује се 
на тарифне елементе "енергент" и "капацитет" у односима утврђеним одељком VIII.1. ове 
методологије.“ 
 
            4. У поглављу IX. НАЧИН ИЗРАЧУНАВАЊА ТАРИФА, у одељку IX.1. Утврђивање прихода на 
основу којих се израчунавају тарифе за сваку групу места испоруке,  у ставу 4. тачка 3) мења се и 
гласи: 

„3) Кe3=0,70 - за места испоруке „Ванвршна потрошња К1“ и „Ванвршна потрошња К2“.“ 

 
 

 5. Поглавље  X. НАЧИН ОБРАЧУНА УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ПРИРОДНОГ ГАСА мења се и 
гласи: 
 
 „ Х. НАЧИН ОБРАЧУНА УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ПРИРОДНОГ ГАСА 
Услуга дистрибуције природног гаса се обрачунава на основу тарифа за обрачунски период.  
 
Ако се у току обрачунског периода промене тарифе, услуга дистрибуције природног гаса се 
обрачунава применом нових и до тада важећих тарифа, сразмерно броју дана њиховог важења у 
обрачунском периоду за капацитет, а према стварно испорученим количинама за енергент. 
 
За једно местo испоруке, тарифа "капацитет" се примењује на  максималну дневну потрошњу 
природног гаса тог места испоруке утврђену на начин одређен овом методологијом.  
 
Износ који је обрачунат за једно местo испоруке, множењем тарифе за капацитет и максималне 
дневне потрошње природног гаса, а који је утврђен на годишњем нивоу, распоређује се према броју 
обрачунских периода.  
 
За ново местo испоруке, износ обрачунат за капацитет утврђује се тако што се износ обрачунат на 
начин описан у ставу 4. овог поглавља подели са укупним бројем обрачунских периода у 
календарској години и помножи преосталим бројем обрачунских периода до краја те године.  
 
За једно местo испоруке, тарифа "енергент" се примењује на испоручену количину природног гаса 
утврђену мерењем за то местo испоруке у обрачунском периоду. 
 
Кориснику система коме је, у складу са законом и прописом о условима испоруке и снабдевања 
природним гасом, обустављена испорука природног гаса, услуга дистрибуције природног гаса се 
обрачунава према тарифи „капацитет“ за све време трајања обуставе, осим у случају када је на 
његов захтев обустављена испорука која траје најкраће једну, а најдуже две године. 
 
Начин мерења, обрачунски период, као и начин обрачуна услуге дистрибуције природног гаса, 
уређују оператор система и корисници система за одговарајућа места испоруке, у складу са законом, 



 

 

прописом о условима испоруке природног гаса, правилима о раду система за дистрибуцију 
природног гаса, издатим одобрењем за прикључење на систем за дистрибуцију природног гаса и 
овом методологијом. 
 
Услуга дистрибуције природног гаса се не обрачунава за место испоруке на којима су мерни уређаји 
у оквиру објекта мернорегулационе станице оператора транспортног система.“ 
 
 
 6. У Поглављу XI. НАЧИН, ПОСТУПАК И РОКОВИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА И 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОМЕНА ЦЕНЕ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ 
ГАСА, одељци XI.1, XI. 2. и XI.3. мењају се и гласе: 

„XI.1. Документација и рокови за достављање 

Оператор система Агенцији доставља: 

1) податке и документацију у складу са прописом којим се утврђује начин, поступак и рокови 
вођења књиговодствених евиденција, спровођење раздвајања рачуна по делатностима и 
достава података и документације за потребе регулације; 

2) план развоја дистрибутивног система (најкасније до 1. априла текуће године); 

3) попуњене табеле инфо правила за израчунавање цене приступа систему за дистрибуцију 
природног гаса које се објављују на сајту Агенције (www.aers.rs) (уз захтев за давање 
сагласности на одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса и на захтев 
Агенције); 

4) попуњене табеле инфо правила за редовно извештавање које се објављују на сајту Агенције 
у складу са динамиком дефинисаном у табелама и 

5) друге податке и документацију на захтев Агенције, у складу са Законом. 

XI.2. Начин достављања 

Податке и документацију из одељка XI.1. ове методологије оператор система доставља у писменој 
форми, потписане од стране овлашћеног лица, а попуњене табеле инфо правила и у електронској 
форми на е-mail адресу Агенције.  

 

XI.3. Измена цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса 

 

Ако на основу достављених података и документације из одељка XI.1. ове методологије, Агенција у 
обављању послова из своје надлежности утврђене Законом, утврди да оператор система применом 
регулисаних цена остварује приходе који су већи од оправданог прихода који се добија применом 
ове методологије, на захтев Агенције оператор система подноси нови захтев за давање сагласности 
на одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса са одлуком о цени, у року од 30 
дана од дана пријема тог захтева.  
 
Ако испоручене годишње количине природног гаса одступају за више од 10% од количина природног 
гаса које су као тарифни елементи примењени у израчунавању постојећих и примењених цена 
приступа систему за дистрибуцију природног гаса оператора система, оператор система подноси 



 

 

Агенцији нови захтев за давање сагласности на одлуку оцени приступа систему за дистрибуцију 
природног гаса са одлуком о цени, која ће се образовати на основу последњег одобреног и 
примењеног максимално одобреног прихода тог оператора система који се коригује по основу 
трошкова за набавку губитака и обрачунатог корекционог елемента. 
 
У периоду од најдуже три године од почетка примене цене приступа систему за дистрибуцију 
природног гаса образоване на основу максимално одобреног прихода оператора система у складу 
са одредбама ове методологије, нова цена приступа се може образовати на основу последњег 
одобреног и примењеног максимално одобреног прихода коригованог по основу трошкова за 
набавку губитака и обрачунатог корекционог елемента.“ 
  
 
      7. У поглављу  XII. ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ, на почетку додају се нови ст. 1. и 2.  који гласе: 
 
„Оператор система подноси захтев за давање сагласности на одлуку о цени приступа систему за 
дистрибуцију природног гаса са одлуком о цени, у складу са одредбама ове методологије најкасније 
до 1. новембра 2014. године. 
 
Основ за прво образовање цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса у складу са 
одредбама ове методологије је максимално одобрен приход оператора система који се израчунава 
као збир максимално одобреног прихода за дистрибуцију природног гаса  који је постојао и био 
примењен на дан ступања на снагу ове методологије и максимално одобреног прихода за 
управљање дистрибутивним системом који је постојао и био примењен на дан ступања на снагу ове 
методологије, коригован по основу трошкова за набавку губитака  и обрачунатог  корекционог 
елемента.“ 
 
Досадашњи ст. 1. до 9. постају ст. 3. до 11. 
 
 
     8. Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 
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