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Датум: 30.11.2022. 

Послати на адресу: aers@aers.rs  

*НАПОМЕНА – За правна лица обједињене примедбе слати преко кабинета 

законског заступника правног лица 

ОПШТЕ И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПРИМЕДБЕ 

 

Р.б. ПРИМЕДБА / КОМЕНТАР 

1 

Предложене измене се достављају ради усклађивања Метологије за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију гаса са прописима који уређују планирање и 
изградњу објеката, као и заштиту од пожара и то:  

-   Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021); 

-   Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врста објеката који се граде, односно врсти објеката који се 
изводе, на основу Решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/2020, 16/2021 и 87/2021); 

-   Правилник о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015); 

-   Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019); 

-   Уредба о локацијским условима (Сл. Гласник РС“, бр. 115/2020); 

-   Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);  

-   Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015). 

2 

Предложене измене се достављају због трошкова типских прикључака за објекте који по Правилнику о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) нису категорије "А" односно за 
објекте осталих категорија, који су због наведених прописа вишеструко увећани, чиме се обесмишљава њихово сврставање у типске прикључке. 

Увећани трошкови типских прикључења за објекте осталих категорија настају због: 

-   потребе исходовања грађевинске дозволе и других аката надлежних орагана у поступку обједињене процедуре - овде спадају трошкови израде техничке документације и прибављања 
остале потребне документације, као и трошкови пратећих административних и других такси,  

-   потребе добијања од стране МУП-а услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија, затим услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија, 
затим сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, за које подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара дају 
сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара и експлозија по члану 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - 
др. закони), односно у погледу испуњености услова за безбедно постављање - овде спадају трошкови израде техничке документације (Идејно решење, Идејни пројекат, Елаборат заштите 

АЕРС  -  Јавна консултација о предлогу акта 
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од пожара, Пројекат за извођење, Главни пројекат заштите од пожара и Пројекат изведеног објекта), трошкови прегледа изведеног стања и издавања решења о сагласности са техничком 
документацијом, трошкови пратећих административних и других такси као и трошкови спровођења ПП заштите предвиђене мерама дефинисаним у техничкој документацији (ПП опрема, 
ПП арматуре, заштитна ограда, обележавање и сл.), 

- потребе ангажовања стручног надзора (екстерно ангажовање лиценцираних инжењера свих струка укључујући и заштиту од пожара уколико објекат подлеже сагласности МУП-а), и  

- потребе ангажовања комисије за технички преглед (екстерно ангажовање лиценцираних инжењера свих струка укључујући и заштиту од пожара уколико објекат подлеже сагласности 
МУП-а). 
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Увећани трошкови типских прикључења за објекте који нису категорије „А“, односно за објекте осталих категорија не могу да се унифицирају и/или типизирају, већ зависе од категорије 
објеката за који се израђује прикључак, односно њихове намене, површине катастарске парцеле за коју се спроводи поступак кроз обједињену процедуру, обима техничке документације 
која подлеже прегледу МУП-у, предвиђених мера заштите од пожара и екплозија који се одређују пројектним решењем итд.  

Обзиром на велику разлику у висини трошкова типских прикључака и увећаних трошкова типских прикључака за Г-4 и Г-6 код објеката који нису категорије „А“, али још више немогућности 
да се ови трошкови унифицирају због великог распона увећаних трошкова који зависе од намене објекта који се прикључује, предлажемо да се:  

трошкови за типске прикључке код објеката који нису категорије „А“ не одређују као типски, већ да се одређују појединачно као трошкови за индивидуалне прикључке. 

АЕРС 1: Примедба се не прихвата, јер је предложеним изменама Методологије већ уважено. Типски прикључак за објекте категорије “А“ се по својим техничким карактеристикама, 
уграђеној опреми и радовима ни по чему физички не разликује од прикључка који није „категорије А“, а прикључен је дистрибутивну мрежу радног притиска мањег од 6 бара, са кућним 
мерно регулационим сетом максималног капацитета не већег од 10m3/h, у који се уграђује типизарана, односно стандардизована опрема, уређаји и материјали и при чијој се изградњи 
изводе стандардизовани радови.  

Методологија уважава да за објекте који нису категорије „А“ (категорија „А“ - уведена подзаконским актима из области планирања и изградње) постоје додатни захтеви у погледу техничке 
документације, потребе исходовања грађевинске дозволе и других аката надлежних орагана у поступку обједињене процедуре, обезбеђивања услова и прибављања сагласности у складу 
са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), трошкови административних и других такси, због чега је остављена је могућност 
да се сви горе поменути трошкови, а који нису обухваћени упросеченим трошковима типских прикључака, обрачунавају како је дефинисано у поглављу IV.1.2.2. Основи за умањење и 
увећање трошкова прикључења, конкретно у складу са тачком IV 1.2.2.8. Методологије. 

У табели „Трошкови прикључења типским прикључцима“ (табела је такође прилагођена предложеним изменама), на листовима који се односе на „Обрачун за конкретног корисника“, за 
објекте категорије“ А“, односно за остале типске прикључке, омогућена су умањења и увећања трошкова прикључења која се раде за конкретног купца. Агенција не даје сагласност на 
трошкове који се односе на обрачун за конкретног купца , нити се они попуњавају приликом достављања Агенцији, али они свакако морају бити оправдани и доказиви у случају жалбе на 
трошкове прикључења.  

Предложеним изменама Методологије уважено је увођење категорије „А“ у прописима који се односе на планирање и изградњу (правилницима), правилницима који се односе на Закон о 
енергетици (Сл. гласник РС, бр. 145/14, 95/2018-др. закон, и 40/2021)  и придодате су позије препознате у „Уредби о условима снабдевања и испоруке природног гаса“ (Сл. гласник РС, бр. 
49/2022 од 21.4.2022). Трошкови који настају у вези са применом аката у вези са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) су 
такође препознати у тачки IV 1.2.2.8. 

Примедбе по члановима у наставку се све односе на ову предложену измену. Оне су дате као примедбе по члановима актуелне Методологије за одређивање трошкова прикључења 
на систем за транспорт и дистрибуцију гаса (примедбе под р.б. 1-10), а затим по члановима предлога Одлуке о изменама и допунама исте (примедбе под р.б. 11-14). 

С обзиром да су све доле наведене примедбе у вези са предлогом да се се само типски прикључци категорије „А“, сматрају типским прикључцима у смислу ове методолије, а да АЕРС овај 
предлог не прихвата, ни доле наведени предлози не могу се прихватити. 
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ПРИМЕДБЕ ПО ЧЛАНОВИМА 

 

Р.б. 
Примедба на 

члан/тачку/став 
(страна) 

Треба да гласи 
Напомена предлагача  

(шта се постиже предложеном променом) 

1 
II. ПОЈМОВИ, нова тачка  Иза тачке 12) додаје се нова тачка 13) Категорије објеката 

одређене као „А“ и остале категорије су према Правилнику о 
класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). 

АЕРС: Примедба се не прихвата. Коментар као у АЕРС 1. 

Усклађеност Методологије са важећим 
прописима који уређују планирање и изградњу 
објеката и заштиту од пожара, као и 
поједностављивање поступања по Методологији 
по питању трошкова типских прикључака, који 
би за објекте различитих намена и/или објекте 
осталих категорија осим категорије „А“, имали 
велики број различитих увећања трошкова 
прикључења по основу тачке IV.1.2.2.8. 
Методологије, чиме се обесмишљава да се 
сваки категорише као типски са увећаним 
трошковима који су различити за сваки случај, 
него су управо индивидуални. 

2 
IV.1. Типски прикључак, став 1 На крају става 1 тачка се замењује запетом и додају се речи: „за 

објекте категорије „А“.  

АЕРС: Примедба се не прихвата. Коментар као у АЕРС 1. 

Напомена иста као под р.б. 1. 

3 
IV.1.1. Начин одређивања 
трошкова прикључења, тачка 
IV.1.1.1., алинеја 1 

У ставу 1 алинеји 1 брише се: „упросечених трошкова 
пројектовања и“. 

АЕРС: Примедба се не прихвата. Коментар као у АЕРС 1. 

Напомена иста као под р.б. 1. 

4 
IV.1.1.1.1. Трошкови 
пројектовања и прибављања 
потребне документације 

Цео члан се брише и мења речима:  

„Трошкови прибављања потребне документације 
Трошкови прибављања потребне документације обухватају 
трошкове геодетског снимања прикључка, трошкове превођења 
у катастру водова и провођења промена на плану катастра 
водова. Трошкови прибављања потребне документације у 
целину су фиксни трошкови. Обрачунавају се према тржишним 

Напомена иста као под р.б. 1. 
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ценама, а највише до износа из званичног ценовника 
Републичког геодетског завода.“ 

АЕРС: Примедба се не прихвата. Коментар као у АЕРС 1. 
5 

IV.1.1.1.1.1. Трошак израде 
идејног пројекта… 

Цео члан се брише. 

АЕРС: Примедба се не прихвата. Коментар као у АЕРС 1. 

Напомена иста као под р.б. 1. 

6 
IV.1.1.1.1.2. Трошкови геодетског 
снимања… 

Цео члан се брише. 

АЕРС: Примедба се не прихвата. Коментар као у АЕРС 1. 

Напомена иста као под р.б. 1. 

7 
IV.1.1.1.4. Трошкови стручних и 
оперативних послова 

У ставу 1 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,“. 

Напомена иста као под р.б. 1., предлог преузет 
из тачке 2 Нацрта одлуке о изменама и 
допунама… 

8 
IV.1.2.1.1.1. Трошкови изградње 
типског прикључка…, став 2 

У ставу 1, у делу који гласи: 

ТПД- трошкови пројектовања и прибављања потребне 
документације брише се: „трошкови пројектовања и“ 

АЕРС: Примедба се не прихвата. Коментар као у АЕРС 1. 

Напомена иста као под р.б. 1. 

9 
IV.2. Индивидуални прикључак, 
став 1 

У ставу 1, у алинеји 3 зарез се замењује тачком зарезом и бришу 
се речи: „као и“. 

У ставу 1, после алинеје 3 додаје се алинеја 4 која гласи: „ – 
дистрибутивну мрежу притиска до 6 bar са максималним 
капацитетом мерно-регулационе станице (у даљем тексту: МРС) 
до 10 м3/h, за објекте који нису категорије „А“, односно објекте 
осталих категорија, као и“ 

Досадашња алинеја 4 постаје алинеја 5. 

АЕРС: Примедба се не прихвата. Коментар као у АЕРС 1. 

Напомена иста као под р.б. 1. 

10 
IV.2.2.2. Основи за умањење и 
увећање трошкова прикључења 

После члана IV.2.2.2.2. додаје се члан IV.2.2.2.3., 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.“. 
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11 
Нацрт Одлуке о изменама и 
допунама…, тачке 1-3 

Цео текст под тачкама 1-3 се брише, осим тачке 2 става 5, што је 
наведено под редним бројем 7. 

АЕРС: Примедба се не прихвата. Коментар као у АЕРС 1. 

Напомена иста као под р.б. 1. 

12 
Нацрт Одлуке о изменама и 
допунама…, тачка 4 

У тачки 4 иза речи „машинско-монтажних и електро радова,“ 
додају се речи: „као и на радовима заштите од пожара уколико 
објекат подлеже сагласности МУП-а,“. 

АЕРС: Примедба се не прихвата. Коментар као у АЕРС 1. 

Напомена иста као под р.б. 1. 

13 
Нацрт Одлуке о изменама и 
допунама…, тачка 5 

У тачки 5 у ставу 6 брише се: „и по категорији објеката“, а уместо 
тога додају се речи: „за објекте категорије „А“.  

Остали ставови тачке 5 се не мењају, остају као у предлогу 
Нацрта. 

АЕРС: Примедба се не прихвата. Коментар као у АЕРС 1. 

Напомена иста као под р.б. 1. 

14 
Нацрт Одлуке о изменама и 
допунама…, тачка 6 

Не мења се, остаје као у предлогу Нацрта. 

АЕРС: Примедба се не прихвата. Коментар као у АЕРС 1. 

Напомена иста као под р.б. 1. 

 
 


