
 

 

На основу члана 39. став 1.  и члана  50. став 1. тачка 1) Закона о енергетици („Службени гласник 
РС“, број 145/14),  

 

 Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на   318.  седници од 23. децембра  2015. године, 
донео је 

 

ОДЛУКУ  

о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне 
енергије 

 

1. У Методологији за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије („Службени 
гласник  РС“, бр. 93/12, 123/12 и 116/14),  поглавље I. ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈЕ,   мења се и гласи: 

„Овом методологијом се одређује метод регулације цене приступа систему за пренос електричне 
енергије који је заснован на оправданим трошковима пословања и одговарајућем приносу на 
средства уложена у ефикасно обављање енергетске делатности, елементи за које се утврђују 
тарифе (у даљем тексту: тарифни елементи) и начин израчунавања регулисаних цена, односно 
тарифа, начин обрачуна услуге преноса електричне енергије, корисници система, дужина 
регулаторног периода као временског периода за који се израчунава цена приступа систему за 

пренос електричне енергије, начин утврђивања оправданости трошкова, као и начин, поступак и 
рокови за достављање документације и врста документације коју оператор преносног система 
доставља Агенцији за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција).“.   

2. У поглављу II. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП,  у уводној реченици речи: “базира на механизму контроле 
цене приступа систему за пренос електричне енергије применом методе“,  замењују се речима: „ 
заснива на методи“. 

У тачки 1) речи: „као и одговарајући принос на ангажована средства и инвестиције у обављању“ 
замењују се речима: “и одговарајућег приноса на ефикасно уложена средства у обављање“, а тачка 

на крају замењује речима: “узимајући у обзир приходе и расходе везане за доделу 
прекограничних капацитета и примену механизама компензације транзита електричне 
енергије и остале приходе;“ 

После тачке 1. додаје се нова тачка 2) која гласи: 

„2) безбедност рада система;“ 

Досадашња тачка 2) постаје тачка 3), а у досадашњој тачки 3) која постаје тачка 4) речи: “за 
снабдевача и друге кориснике“, замењује се речима: „исте категорије корисника“. 

 Досадашња тачка 4) постаје тачка 5). 

У поглављу III. ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ,  у ставу 1, у објашњењу значења појма: „Максимално одобрен 
приход“,  речи: “принос на ангажована средства и инвестиције“ замењују се речима: “принос на ефикасно 
уложена средства“. 

Став 2. мења се и гласи: 

„Остали појмови употребљени у овој методологији имају исто значење као у закону којим се уређује 
област енергетике.“ 

 



 

 

3. У поглављу IV. ОДРЕЂИВАЊЕ МАКСИМАЛНО ОДОБРЕНОГ ПРИХОДА, уводни део, у ставу 1. речи: 
“приноса на ангажована средства и инвестиције“, замењују се речима: “приноса на ефикасно 
уложена средства“. 

У  пододељку IV.2.7. Остали приходи,  речи: „приходи од продаје регулисаних средстава“  замењују  
се речима:  „добици од продаје регулисаних средстава“. 

4. У називу поглавља IX. НАЧИН ОБРАЧУНА И НАПЛАТЕ, речи: “и наплате“, бришу се. 

5. У поглављу XI. НАЧИН ПОСТУПАК И РОКОВИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА И 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОМЕНА ЦЕНЕ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА  ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ, одељак XI.1.  Документација и рокови за достављање,  мења се и гласи: 

„XI.1. Документација и рокови за достављање 

Оператор преносног 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) попуњене табеле инфо правила за израчунавање цене приступа систему за пренос 
електричне енергије које се објављују на сајту Агенције (www.aers.rs) (уз захтев за давање 
сагласности на одлуку о цени приступа систему за пренос електричне енергије и на захтев 
Агенције); 

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

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

 
6. У поглављу  XIII. ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ, у ставу 6. речи: “до 31. децембра 2015. 

године“, замењују се речима: “до 31. децембра 2016. године“, а речи: “од 01.01.2016. 
године“., замењују се речима: “од 1. јануара 2017. године“. 

После става 6. додаје се нови став који гласи: 

„Изузетно од одредбе става 6. овог поглавља, корисник система коме је до 31. децембра  
2015. године обрачунавана активна снага на начин и под условима утврђен тим ставом, 
може до 31. јануара 2016. године захтевати обрачун активне снаге у износу одобрене снаге 
утврђене у складу са одељком VI.1. ове методологије, без обзира да ли је протекло 12 
месеци од претходне промене.“ 

7. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и она ступа на снагу и 
примењује се од 1. јануара 2016. године. 

Број:479/2012-Д-I/6 

                                                                                                У Београду,  23. децембра  2015. године 

      Савет Агенције за енергетику Републике Србије       

Председник Савета, 

Љубо Маћић 

 


