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Завршна одредба

Члан с.
Овај правилник ступа на снагу ОСМОГ дана од дана објављивања у .Службсиом гласнику Републике Србије";« примењује се од 1.

јануара 2020. године.

Број ЈЈ 0·00-8312019·04
У'Београду, 9. септембра 2019. године

Министар,
Зорана Михајлоаић, с.р.

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И
ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

3592 род. УС~illlђе"IIIШIOСI'

На основу-члана 39. став 1. II члана 51. став2. тачка 1) Зако- 'р. Лпцсиџа {Епергетсвеа ЈIс"'13ТЩIСТ) 11:11.:11:111.11 за лиценце
(lI.Шlllра)

па о енергетици ("СлужбеШI гласник РС", бр. 145114 11 9511 8 - др. 11 Дистрибуција II управљап,о двстрибутивиим систе-закон), а у вези са члавом 7. Правилника о методологијп II начину 14(1101 природног гаса
утврђиваља трошкове пружања јавне услуге ("СлужбсНII гласник 111 Цнсгрибуџвја прврознсг гаса - до лет меСТ;Јпреу- 162,560
РС", бр. 14/13,25/13 -сисправка и 99/13), зимања

Савет Агенције .зв енергетику Републике Србије, на 64. ре- п.з Дистрибуција природног гаса - шест до 15 честа 182_880
цовној седници ОД 12~септембра 2019. године донео је преузимања

11,3 Дистрибуција природног гаса - !б до 50 места эез зоо
преузимаља

ОДЛУКУ 114 Дистрибуција природнш- гаса - преко 50 места 254,000
преузнмава

О уеклпђивању висине трошкова за изцавање лиценци 12 Снабдевање ПРНРО;1нш.1ШСОМ 1,32ШЮ

за обављаље еиергетских делатности \з Јавно снсбдсвап.е прирпзиим гасом
13,Ј Колнчвва до ]ОМН_11110ШI.т! ]32.oS0
132- Количина од ]0--5{}миапоиа ш' ]42,,24О

1. Динарски износи накнаде за нзџавање лиценци за обавља- 13,3 Колпчяив преко 50 иалиопа m' ]52.400
ље енергетских делатности прописаних Одлуком о висини тро- 14 Произволња перивсте џафтс 2(}з,2ОО
шкова за иэдавање лиценци за обављаље енергетских делаПЮС111 ]5. Транспврт иафте пвфговоднма 154.000
("СлужбеНJI гласник РС", број 13/16) усклађују се индексом по- 16 Транспорт деривше нафте прсдуктоведвма 254 ..000
трошачквх цепа у Републици Србији у претходних 12 месеци за 17 Склпввџпење нафте, деривата нафте II бвшџрива
период јул 2019. године у односу на јул 2018. године према по-

17.! са ДО пет резервоара 1524fX)
датку који је објавио Републички завод за статистику ("Службешr

172 са преко пет резервосра 20з. 200гласник РС", број 58119), тако да гласе:
18 Трговпиа нафтом II дерввэтама нафте. бпогоривнма

II кпмџримоваивм природним гасом

Ред.
Уе~'UI~еIlIlIШIОСII 18.1. са во лет реэсрвоара 203- 200

'р. Яицсицв [Еиергетсзса делатност) ШIIШВД:Ј зе лиценце 182 са преко пет реэервоарз 243840
(ДlIнnра)

1 Прояэвазња елсктричие енергије
19 Тргсввна гориввма вап спшипа эс счабдевзи,е 2113.200

превсэнвх ерепсгава
11. Преизводња електрвчне енергије - до два агреппа Iб2.5()о зо Пуњеп,е щ)~,.да з.а течнџ иафши ГЈС. комприиоваив 162..560
12 Прошвазња електрвчне енергије -1рН до шест 182,880 Ј! утечњеви природни ГЈе

агрегата 21- Трговина могорним п другим горивима ва станица-
1 З Производља електричџе енергије - седам до !2 203200 ма за снабдевзње превозиих средстава

"'1"=' 21.1. ао једеп станице 142.240
14 производља елеетричве енергије преко 12 агрегата 254.000 21.2 цд две до пет станица 152.400
э КОIJЏIll1Оа:urаЛРО\lЗВОДН,::Iелектричне II топшпие 21_3 ОДшест до I(I стаппџа 172720

Сl1срПI)'"
214 од I I ДО 20 сгавипа 132.880

21. Проиэводња топлстив енергије у елентранама-гспла- 142.240
Н:ш:Ј - до лnа агрегата 21 5. од 21 до 50 станица эсз зоо

22. Производња пшлогџе еиергцје У електранама-гспла- ]62.560 2].(' преко 50 станицв 154 ..000
нама +преко џва агрегата 22 Тргсвана горивимв за плпвила 152.400

З Пренос електричве енергије I! управљање препо- 254.000 23. Прсизводња бисшрива !52АОО
СЩЩ системом " Проваводња биотечпосги 152.400

4 Дистрибуција елсзтрвчие еиергвје и.управљан,е 254,000 25. Намешавање биогорива са горнвпма нафтног 152400
дястрибугиввим систеьюм пџрекма

5 Диетрибуннја елехтричне енергије 1\ управљање 152,400
затвореним дистрибутивиям системом 2. Ова одлука се објављује у "Службеном глаСННА)'Републи-

6 Свабдевање елеетричном енергијом 132.080 КССрбије" 11ступа на снагу осмог дана од дана објављиввн,а.
7 Сиебяевање на велико елентрвчиом енергијом 132..080
В. Управљање врганнзовапим тржишгеи елечтрвчие 132.080 Број 531/2019·Д_1

енергије у Београду, 12. ссптсмбра 2019. године
9 Травспврт IIуправљање грансппртним системом за 254000

Савет Агенције за спергсгиь .."У Републике Србијеприродни ГЈС

10 Складиштењс II управљање складиштем природног 182,880 Прелселнпк.
rn" Дејан Поповић, с.р.
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