
1. 

 

НАЦРТ 
 
На основу члана 39. став 1. и члана 50. став 1. тачка 12) Закона о енергетици („Службени гласник РС“, 
бр. 145/14, 95/18 – др. закон и 40/21), Савет Агенције за енергетику Републике Србије на ..... седници 
од ..... .......... 2022. године донео је 
 

Одлуку о изменама и допунама 
Методологије за одређивање трошкова прикључења 

на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса 
 
1. У Методологији за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију 

природног гаса („Службени гласник РС“, број: 42/16), у поглављу lll. КРИТЕРИЈУМИ ЗА 
ОДРЕЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА, СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА И ВРСТЕ 
ПРИКЉУЧКА, одељак lll. 2. Структура трошкова прикључења, у ставу 2, тачка на крају се 
замењује запетом и додају се речи: „с тим што се трошак пројектовања не обрачунава за радове 
на постављању и прикључењу на дистрибутивну гасну мрежу типских мерно-регулационих сетова 
(МРС), у случајевима предвиђеним законом којим се уређује планирање и изградња објеката“. 
 

2. У поглављу lV. НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА, одељак lV.1. Типски 
прикључак, пододељак lV.1.1. Начин одређивања трошкова прикључења, у тачки lV.1.1.1.1. 
Трошкови пројектовања и прибављања потребне документације, после речи: „кућног гасног 
прикључка“ додају се речи: „трошкове техничке контроле пројекта“ и запета.  

 
У тачки lV.1.1.1.1.1. реч: „запосленог“ замењује се речима: „који је радноправно ангажован“.  

 
После тачке lV.1.1.1.1.1. додаје се нова тачка lV.1.1.1.1.1.1. која гласи:  

 
„Трошак техничке контроле пројекта обрачунава се према тржишним ценама“.  

 
У тачки lV.1.1.4. Трошкови стручних и оперативних послова, после речи: „грађевинских и 
машинско-монтажних радова“ додају се речи: „проверу испуњености услова пре првог пуштања 
природног гаса у објекат, испитивање прикључка на чврстоћу и непропусност, израду записника 
о испитивању прикључка на чврстоћу и непропусност“ и запета, а речи: „унутрашње гасне 
инсталације пред прво пуштање гаса у објекат“ замењују се речима: „трошкове комисије за 
технички преглед“.  
 

3. У пододељку lV.1.2. Начин обрачуна трошкова прикључења, тачка IV.1.2.2. Основи за умањење 
и увећање трошкова прикључења, после тачке lV.1.2.2.8. додаје се тачка lV.1.2.2.9., која гласи:  
 
„У случају да прикључење конкретног објекта изискује и трошкове локалних, административних и 
других такси, трошкови прикључења се увећавају за стварни износ ових трошкова“. 

 
У досадашњој тачки lV.1.2.2.9., која постаје тачка lV.1.2.2.10. речи: „lV.1.2.2.8.“ замењују се 
речима: „lV.1.2.2.9“. 

 
4. У одељку lV.2. Индивидуални прикључак, пододељак lV.2.1. Начин одређивања трошкова 

прикључења, у тачки lV.2.1.1. алинеја 10. мења се и гласи:  



2. 

 

 
„обављања других стручних и оперативних послова које је неопходно извршити ради прикључења 
објекта на мрежу: излазак на терен ради утврђивања локације МРС и трасе прикључка у циљу 
утврђивања техничких услова за прикључење, стручни надзор над извођењем грађевинских, 
машинско-монтажних и електро радова, проверу испуњености услова пре првог пуштања 
природног гаса у објекат, испитивање прикључка на чврстоћу и непропусност, излазак комисије 
за технички преглед објекта, и других послова у складу са техничким прописима и правилима 
рада система на који се објекат прикључује и критеријумима утврђеним овом методологијом“. 
 

5. У поглављу Vl. ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ, НАЧИН, ПОСТУПАК И РОКОВИ ДОСТАВЉАЊА 
ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, додају се ст. 3. и 4. који гласе:  
 
„Одлука из става 2. ове тачке, потписанa од стране овлашћеног лица, доставља се Агенцији у 
писаној форми, а уредно попуњена табела „Трошкови прикључења типским прикључцима“ у 
електронској форми, на адресу електронске поште Агенције.  
 
Сматра се да одлука о висини трошкова прикључења није достављена Агенцији уколико није 
достављена и уредно попуњена табела из става 4. ове тачке са траженим подацима исказаним 
према позицијама, на начин прописан овом методологијом“.  
 
Досадашњи ст. 3 – 11. постају ст. 5 – 13. 
 
У досадашњем ставу 3. који постаје став 5, брише се запета иза речи: „методологијом“, а речи: 
„најкасније до 30. новембра сваке текуће године, с тим да се она примењује даном почетка 
наредне календарске године“ замењују се речима: „и давања сагласности Агенције“.  
 
Досадашњи став 4. који постаје став 6. мења се и гласи:  
 
„Oдлука из става 2. ове тачке садржи висину трошкова изградње типског прикључка по 
категоријама типског прикључка и по категорији објеката у складу са законом којим се уређује 
планирање и изградња објеката, висину трошкова изградње за случај истовремене изградње 
мреже и типског прикључка по категоријама, висину јединичног варијабилног трошка и трошка 
дела система које оператор утврђује у складу са овом методологијом, у свему у складу са 
висином трошкова утврђених на листу 7 табеле из става 3 ове тачке „Рекапитулација  трошкова 
прикључења (Ттпи) по категоријама типских прикључака: Г-2.5, Г-4, Г-6“.  
 
У досадашњем ставу 5. који постаје став 7. речи: „на дан 1. новембра текуће године“, бришу се.  
 
Досадашњи ст. 6. и 7. бришу се.  

 
Досадашњи ст. 8 – 13. постају ст. 8 – 11. 
 
Досадашњи став 9. који остаје став 9. брише се.  

 
6. Ова одлука се објављује у гласилу „Службени гласник Републике Србије“, а на снагу ступа осмог 

дана од дана објављивања.  
 



3. 

 

Савет Агенције за енергетику Републике Србије 
 
Број: 
У Београду, 
 

Председник Савета 
 

Дејан Поповић 
 


