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Поштовани,

у прилогу Вам достављамо Одлуку о давању сагласности на Одлуку о цени електричне
енергије за јавно снабдевање и Закључак које је Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео
на 229. седници одржаној 16. јула 2013. године.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА



На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и
чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Длужбени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка,
93/12 и 124/12),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 229. седници од 16. јула 2013. године,
донео је

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Одлуку о цени електричне енергије за јавно снабдевање

1. Даје се сагласност на Одлуку о цени електричне енергије за јавно снабдевање, број 38/1-13,
од 8. јула 2013. године, примљену у Агенцији дана 08. јула 2013. године, број 435/2013-Д-03,
коју је донео директор Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих
купаца "ЕПС Снабдевање" Д.О.о. Београд.

2. Ову одлуку објавити у .Спужбеном гласнику Републике Србије". Ову одлуку са
образложењем и Одлуку о цени објавити на интернет страници Агенције за енергетику
Републике Србије.

Број: 444/201З-Д-I/2
У Београду, 16. јула 2013. године

Савет Агенције за енергетику Републике Србије



АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку ПД "ЕПС Снабдевање" Београд о цени електричне енергије

за јавно снабдевање

Уводне напомене
Привредно друштво "ЕПС Снабдевање", Београд - као јавни снабдевач електричном енергијом (у
даљем тексту: ПД "ЕПС Снабдевање"), донело је, у складу са чланом 64.,65. и 67. Закона о енергетици
("Службени гласник РС", број 57/11, 80/11 исправка, 93/12 и 124/12), а према Методологији за
одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", број 52/13, У
даљем тексту: Методологија), Одлуку о утврђивању цене електричне енергије за јавно снабдевање бр.
39/1-13 од 08.07.2013. године (допис заведен у Агенцији под бројем 435/2013-Д-02 од 08.07.2013. године)
и доставило на сагласност Агенцији за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција).

У прилогу наведеног акта, достављено је образложење одлуке са потребним енергетско-техничким и
економско-финансијским подацима. Ови подаци се односе на планску 2013. годину.

У претходном поступку, свих пет привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије
(Електровојводина, ЕДБ, Електросрбија, Југоисток и Центар) су 10.06.2013.Г. доставила Агенцији на
преглед табеле правила информисања са енергетско- техничким и економско-финансијским подацима за
претходне године и за 2013. годину. У достављени м табелама су, осим података који се односе на
енергетску делатност дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом,
садржани и подаци који се у смислу претходног Закона о енергетици односе на делатност трговине на
мало за потребе тарифних купаца, а који који се у смислу новог Закона о енергетици односе на
делатност јавног снабдевања. Ови подаци (без осталих неенергетских делатности) представљају основ
за оцену оправданости планираних економских и техничких величина на основу којих се формира
максимално одобрени приход ПД "ЕПС Снабдевање". У почетном периоду, пет привредних друштава за
дистрибуцију ће по уговору са ПД "ЕПС Снабдевање", обављати као услугу, послове који представљају
трошак јавног снабдевача. На тим основама, формирани су трошкови јавног снабдевача за први
регулаторни период. Након увида у достављене податке, Агенција је 21.06.201 3.г. послала коментаре на
економске и енергетско- техничке табеле и тражила да јој се доставе додатне информације и
образложења за поједине позиције у табелама, чију рационалност треба преиспитати. Свих пет
привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије су доставила тражене информације и
образложења на основу којих је Агенција заузела коначан став о свим позицијама економско-
финансијских и енергетско-техничких података. Коначно, на основу усглашених ставова, ПД "ЕПС
Снабдевање" је 08.07.2013. године доставило на сагласност Агенцији Одлуку о утврђивању цене
електричне енергије за јавно снабдевање и Образложење Одлуке.

Полазне основе
Све енергетске и економско-финансијске табеле које су сагласно захтеву Агенције приложене уз
Одлуку и достављене претходно од стране пет привредних друштава за дистрибуцију, формално-
технички су правилно попуњене. Економско-финансијска анализа предложеног акта о ценама односи
се на анализу сваког појединачног елемента формуле за израчунавање максимално одобреног прихода
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за енергетску делатност јавног снабдевања електричном енергијом, на формално-техничку исправност
алокације максимално одобреног прихода на тарифне елементе и на израчунавање тарифа по
тарифним елементима према Методологији.

У поступку оцене оправданости планираних трошкова пословања у 201З. години и начина исказивања
њихове вредности, Агенција је имала у виду следеће:

• ПД "ЕПС Снабдевање" је уписано у регистар Агенције за привредне регистре 07.05.201 З.Г. за
обављање делатности трговине електричном енергијом, а уговором о поверавању за обављање
делатности од општег интереса закљученом 04.06.201З.Г. између Владе Републике Србије и овог
привредног друштва, поверено му је обављање делатности јавног снабдевања електричном
енергијом крајњих купаца;

• ПД "ЕПС Снабдевање" послује у саставу ЈП .Електропривреда Србије, Београд што има значаја
приликом планирања одређених економско-финансијских позиција и што се огледа у следећем:
целокупан капитал подносиоца предлога је државни капитал, трошкови зарада су под контролом
надлежних министарстава, одлуку о расподели добити доноси Управни одбор јавног предузећа
уз сагласност Оснивача;

• ПД "ЕПС Снабдевање" је ималац лиценци за обављање делатности снабдевања електричном
енергијом и за обављање делатности јавног снабдевања електричном енергијом.

Енергетске величине
ПД "ЕПС Снабдевање", као новоосновано привредно друштво у саставу ЈП ЕПС, је одлуком Владе
Републике Србије одређено да снабдева купце који имају право на јавно снабдевање. Сагласно Закону о
енергетици, током 201З. године право на јавно снабдевање имају сви купци чији су објекти повезани на
дистрибутивни систем. Према томе, енергетске величине које се односе на продају електричне енергије
овим купцима, морају бити једнаке енергетским величинама које се односе на испоруку са
електродистрибутивних система свих привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије у 201З.
години. Планирано је да ће укупна активна енергија која ће бити продата купцима који имају право на
јавно снабдевање износити 26.З90 GWh, што је у складу са подацима који су достављени од стране ПД
за дистрибуцију електричне енергије, тако да се енергетске величине могу прихватити.

Економско- финансијска анализа

Оперативни трошкови

ПД "ЕПС Снабдевање" је новоосновано предузеће и Агенција није имала могућност да анализу
оправданих опреативних трошкова базира на његовим трошковима из претходног периода. При анализи
оправданости оперативних трошкова коришћени су, као што је у уводној напомени наведено, подаци
трговаца на мало за тарифне купце, који су пословали у саставу привредних друштава за дистрибуцију
електричне енергије.

Економско-финансијска анализа оперативних трошкова базирана је на остварењу из периода 201О -
2012.Г. и на трогодишњим просецима тог периода, сведеним на сталне цене 201З.Г. Такође, анализа се
базирала на одобреним трошковима у 2010. и 2011.г., сведеним на сталне цене 201З.г., у односу на
планиране за 201З.Г. Уважена је пројектована стопа инфлације за 201З.Г.

Након корекција и усаглашавања, одобрени су укупни оперативни трошкови за регулаторни период за
енергетску делатност јавног снабдевања електричном енергијом у износу од 5.545.157 хиљада динара.
Најзначајније позиције оперативних трошкова су приказане у следећој табели:
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с 2013ведено на цене .г. у 000 дин .

Оств. Оств. Оств. Просек Предлог Одобрено
Ред. 2010 2011 2012 ОСТВ.2010- 2013. 2013. Индекси
број Позиција 2012

1 2 3 4 5 6 6/5 6/4

1 Трошкови материјала 345.204 353.240 422.416 373.620 272.278 260.903 96 70

Трошкови зарада,
2 накнада зарада и остали 3.358.436 3.624.324 3.178.167 3.386.976 3.377.828 3.119.676 92 92

лични расходи

3 Трошкови производних 1.742.281 1.637.456 1.746.614 1.708.784 1.451.260 1.210.242 83 71услуга

4 Нематеријални трошкови 1.534.260 1.959.956 1.607.038 1.700.418 1.447.746 912.607 63 54

5
Укупни оперативни 7.014.184 7.629.835 7.006.425 7.216.815 6.584.834 5.545.157 84 77трошкови

Економско-финансијска анализа појединачних оперативних трошкова нарочито је била фокусирана на
трошкове код којих је било предвиђено значајније повећање у регулаторном периоду у односу на
претходне године.

Агенција је одобрила мање оперативне трошкове за 2013.Г. у односу на предложене оперативне
трошкове свих трговаца на мало за тарифне купце који су пословали у саставу привредних друштава за
дистрибуцију електричне енергије за износ од 1.039.677 хиљада динара. У односу на предложене,
одобрени су нижи следећи трошкови:

• Трошкови материјала су умањени за 11.376 хиљада динара. Највеће корекције у односу на
предложене величине извршене су на позицијама трошкови материјала за одржавање и трошкови
основног материјала за израду.

• Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су умањени за 258.150 хиљада динара.
Најзначајније корекције извршене су на позицијама трошкови зарада и наканада зарада, трошкови
пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца и трошкови накнада по уговору
о привременим и повременим пословима. Ови трошкови су умањени, имајући у виду да неће бити
ангажовани у пуном обиму и искључиво за потребе пружања услуге јавног снабдевања сви
запослени који су били ангажовани за обављање делатности трговине на мало за тарифне купце у
оквиру привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије.

• Трошкови производних услуга су умањени за 241.019 хиљада динара. У оквиру трошкова
производних услуга Агенција је у највећем обиму умањила трошкове осталих производних услуга и
трошкове услуга одржавања, а на начин да се не доводи у питање функционисање привредног
друштва.

• Нематеријални трошкови су умањени за 535.139 хиљада динара. Оваква корекција је пре свега
резултат правилније расподеле судских трошкова између делатности. Имајући у виду одлуку ЈП ЕПС
да потраживања из претходног периода остану дистрибутивној делатности логично је да и судски
трошкови из претходног периода и они који ће и даље бити везани за ова потраживања, остану тим,
већим делом код ПД за дистрибуцију. Због тога су по овом основу пребачени судски трошкови са
делатности јавног снабдевања (где су били планирани) на делатност дистрибуције електричне
енергије.

Укупно одобрен и оперативни трошкови за 2013.Г. су за 23% мањи од просека остварења оперативних
трошкова трговаца на мало за тарифне купце који су пословали у саставу привредних друштава за
дистрибуцију електричне енергије за трогодишњи период (ниво цена 2013.г.), односно за 16% од
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предложених за 2013.г. Агенција оцењује, да се овакав укупан износ оперативних трошкова у ПД "ЕПС
Снабдевање", за делатност јавног снабдевања електричном енергијом, може сматрати прихватљивим.

Трошкови амортизације

Трошкови амортизације су обрачунати за делатност јавног снабдевања електричном енергијом у износу
од 168.980 хиљада динара. Ови трошкови се обрачунавају на постојећа средства и средства која ће се
активирати у регулаторном периоду. Трошкови амортизације постојећих средстава планирани су у
износу од 166.357 хиљада динара, а трошкови амортизације средстава која ће бити активирана у
регулаторном периоду, планирани су у износу од 2.623 хиљада динара за делатност јавног снабдевања
електричном енергијом и правилно су обрачунати у складу са планираним активирањем средстава у
регулаторном периоду и дефинисаним процењеним корисним веком средстава која ће бити активирана у
регулаторном периоду. Предложени трошкови амортизације су обрачунати у складу са Методологијом.

Трошкови набавке електричне енергије

у складу са чланом 140. Закона о енергетици, јавни снабдевач купује електричну енергију на тржишту,
по цени која се слободно формира, односно која није више регулисана.

Трошкови које јавни снабдевач има по основу набавке електричне енергије за јавно снабдевање заједно
са свим зависним трошковима набавке електричне енергије, планирани су у регулаторном периоду у
износу од 86.018.263 хиљада динара.

Предложена пондерисана просечна набавна цена електричне енергије укључујући све зависне трошкове
набавке износи 3,26 динара/kWh.

Ова цена је нижа од тржишних цена, које су, у складу са обавезама из Закона у погледу отварања
тржишта, примењене на набавке енергије за покривање губитака у преносном (6,12 дин/kWh) и
дистрибутивном систему (4,80 дин/kWh), а нижа је и од цене која омогућава дугорочно одрживо
функционисање производног дела електроенергетског система.

Агенција је за следећи регулаторни период прихватила предложену цену, односно трошкове набавке
електричне енергије за јавно снабдевање у предложеном износу.

Агенција и овог пута истиче да би, у оквиру укупне енергетске политике, требало утврдити динамику
достизања економских цена електричне енергије.

Трошкови коришћења система за пренос

Трошкови коришћења система за пренос електричне енергије обрачунати су у износу од 110.326 хиљада
динара и овај износ је утврђен у складу са предвиђеном продајом електричне енергије купцима чији су
објекти повезани на високонапонску електродистрибутивну мрежу и тарифама одобреним ЈП
.Епектромрежа Србије" за приступ систему за пренос електричне енергије.

На основу свега напред наведеног, предложени трошкови коришћења система за пренос електричне
енергије у регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим.

Трошкови коришћења система за дистрибуцију

Трошкови коришћења система за дистрибуцију електричне енергије обрачунати су у износу од
76.552.908 хиљада динара и овај износ је утврђен у складу са предложеним тарифама за приступ
систему за дистрибуцију електричне енергије привредних друштава за дистрибуцију електричне
енергије.

На основу свега напред наведеног, предложени трошкови коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије у регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим.

4.



Пословна добит јавног снабдевача

Пословна добит јавног снабдевача је одобрена у складу са Методологијом у износу од 3.436.646 хиљада
динара, обрачуната у вредности од 2% од одобреног максимално одобреног прихода ПД "ЕПС
Снабдевање" (без пословне добити јавног снабдевача). Агенција је при томе имала у виду и услове
пословања у првој реryлаторној години, а и чињеницу да крајњи купци не сносе трошак ненаплаћених
потраживања, тј. да се нижи степен наплате не преноси на цену за јавно снабдевање.

Максимално одобрени приход

Агенција је на предлог ПД "ЕПС Снабдевање" одобрила максимално одобрен и приход за регулаторну
2013. годину у износу од 171.832.279 хиљада динара за делатност јавног снабдевања електричном
енергијом. Структура максимално одобреног прихода, на основу кога је подносилац Предлога обрачунао
цену приступа систему, је приказана у следећој табели:

000 дин.

I Ред. бр. I Позиција I Скраћенице I Износ I
1 Оперативни трошкови ОТТ 5.545.157
2 Трошкови амортизације Ат 168.980
3 Трошкови набавке електричне енергије НЕЕт 86.018.263
4 Трошкови коришћења система за пренос тп, 110.326

5 Трошкови коришћења система за дистрибуцију ТДт 76.552.908
6 Пословна добит јавног снабдевача ПДт 3.436.646

7 Максимално одобрени приход моп. 171.832.279

Цена електричне енергије за јавно снабдевање

Просечна цена електричне енергије за јавно снабдевање, утврђена на основу максимално одобреног
прихода и испоручених количина електричне енергије из Електроенергетског биланса (ЕЕБ) за 2013.
годину износи 6,51 дин/kWh (ова цена је информативног карактера и не може се користити за обрачун).
Укупна и просечне цене по категоријама потрошње, без купаца прикључених на преносну мрежу који
немају више право на јавно снабдевање, дате су у наредној табели:

дин/kWh
Категорија Ниво цене 1.04.2011. Ниво цене Индекс
потрошње

на ЕЕБ за 201 3.г. Man 2013.

1 2 3 3/2
Високи напон (11OkV ) 4,08 4,51 110,7
Средњи напон - укупно 5,19 5,80 111,8
35 kV 4,67 5,21 111,6
10 kV 5,28 5,91 111,8
Укупно високи и средњи напон 5,14 5,75 111,8
Ниски напон (0,4 kV I степен) 7,56 8,50 112,4
Широка потрошња - укупно 5,79 6,42 110,9

- 0,4 kV II степен 7,65 8,48 110,9
- домаћинства 5,54 6,15 110,9

Јавно осветљење 5,24 5,74 109,5
Укупно ниски напон 6,05 6,73 111,1

I УКУПНО I 5,851 6,51 I 111,3 I

5.



Упоредни приказ структуре цена електричне енергије за снабдевање домаћинстава у главним градовима
европских држава (податке са таквом структуром објављује Vassa ЕТТ) и у Србији (за Србију је дат
просек за сва домаћинства и свих пет привредних друштава за дистрибуцију) приказан је на следећем
графикону. У графикону се могу видети посебно цене енергије и посебно цене коришћења преносних и
дистрибутивних система - мрежарине (укупно за пренос и дистрибуцију) .
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На основу базних тарифа за тарифне елементе и релативних односа вредности тарифа одређених
Методологијом, утврђен је и достављен Агенцији ценовник електричне енергије за јавно снабдевање:
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Јединица
Динара

Категорија купаца Тарифе мере за јединицу
мере

лрошак јавног снабдевача" 121,29
.обрачунска снага" kW 535,485

1Лотрошња на
"прекомерна снага" kW 1.070,970

високом напону .виша дневна тарифа за активну енергију" kWh 4,434
.нижа дневна тарифа за активну енергију" kWh 1,478
"реактивна енергија" (cos<p<>:0,95) kvarh 0,181
"прекомерна реактивна енергија" (cos<p<0,95) kvarh 0,362
лрошак јавног снабдевача" 121,29
.обречунска снага" kW 669,356

2. Потрошња на
"прекомерна снага" kW 1.338,713
" виша дневна тарифа за активну енергију" kWh 4,877

средњем напону
.нижа дневна тарифа за активну енергију" kWh 1,626
"реактивна енергија" (cos<p<>:0,95) kvarh 0,407
"прекомерна реактивна енергија" (cos<p<0,95) kvarh 0,815
.тоошак јавног снабдевача" 121,29
.обрачунска снага" kW 803,228

3. Потрошња на
"прекомерна снага" kW 1.606,455

ниском напону .виша дневна тарифа за активну енергију" kWh 6,429
,нижа дневна тарифа за активну енергију" kWh 2,143
"реактивна енергија" (cos<p<>:0,95) kvarh 1,140
,прекомерна реактивна енергија" (cos<p<0,95) kvarh 2,281
лрошак јавног снабдевача" 121,29

.обрачунска снага" kW 42,839
Активна енергија:

једнотарифно .једнотарифно мерење- зелена зона" kWh 4,736
мерење "једнотарифно мерење- плава зона" kWh 7,103

"једнотарифно мерење- црвена зона" kWh 14,207
.виша дневна тарифа - зелена зона" kWh 5,412

.нижа дневна тарифа- зелена зона" kWh 1,353

двотарифно мерење
.виша дневна тарифа - плава зона" kWh 8,118
.нижа дневна тарифа - плава зона" kWh 2,030

4. Широка потрошња ,виша дневна тарифа - црвена зона" kWh 16,236
.нижа дневна тарифа- црвена зона" kWh 4,059

.виша дневна тарифа - зелена зона" kWh 5,412
.нижа дневна тарифа - зелена зона" kWh 1,353
,виша дневна тарифа - плава зона" kWh 6,900

управљана потрошња .нижа дневна тарифа - плава зона" kWh 1,725
.виша дневна тарифа - црвена зона" kWh 13,801
,нижа дневна тарифа - црвена зона" kWh 3,450

управљана потрошња " нижа дневна тарифа- зелена зона" kWh 1,353
са посебним мерењем " нижа дневна тарифа - плава зона" kWh 2,030

(ДУТ) .нижа дневна тарифа - црвена зона" kWh 4,059
лрошак јавног снабдевача" 121,29

5. Јавно осветљење "активна енергија- јавна расвета" kWh 5,647
,активна енергија - светлеће рекламе" kWh 8,471

На основу свега напред наведеног, прихватају се предложене тарифе.

12. јул 201 З. године
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На основу чл. 45. став 1., а у вези са чл. 47. став 2. Закона о енергетици ("Службени гласник
РС", бр.57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12) и ЧЛ.12. став 2. Статута Агенције за енергетику
Републике Србије ("Службени гласник РС, број 52/2005), Савет Агенције за енергетику Републике
Србије је, на 229. седници од 16. јула.2013.године, разматрајући предлоге одлука о ценама
електричне енергије за јавно снабдевање, које је доставило Привредно друштво за снабдевање ЈП
ЕПС и ценама приступа, односно коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, које су
доставила пет привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије - ПД Електровојводина
д.о.о. Нови Сад, ПД Електродистрибуција Београд Д.О.о.Београд, ПД Електросрбија Д.О.о.Краљево,
ПД Југоисток Д.О.о. Ниш и ПД Центар Д.О.о. Крагујевац, као и услове пословања и развоја и
могућности побољшања ефикасности ових привредних друштава (у даљем тексту ПД), донео

ЗАКЉУЧАК

1. Потребно је да сва привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије:
• припреме и доставе до 01. новембра 2013. године Агенцији на сагласност иновиране

десетогодишње планове развоја, усаглашене међусобно и са десетогодишњим планом
развоја преносног система;

• иновирају планове, мере и динамику смањења губитака електричне енергије у
дистрибутивним мрежама за период од најмање пет година и доставе их Агенцији до 01.
децембра 2013. године;

• припреме анализу броја запослених и могућности рационализације и доставе их
Агенцији до 01. децембра 2013. године;

• размотре доношење и трогодишњих планова одржавања, који би се актуелизовали
сваке године, а у циљу побољшања процеса планирања и праћења његове реализације;

• ураде упоредну анализу трошкова локалних накнада, такси, доприноса и других сличних
трошкова и предложе надлежним органима измену или доношење прописа којима би се
обезбедило њихово уједначавање на нивоу Републике;

• обезбеде да се трошкови платног промета при плаћању рачуна купаца електричне
енергије који имају право на јавно снабдевање што пре, а пре краја 2013. године, реше
на јединствен начин, којим ће се обезбедити недискриминација и равноправност купаца;

• донесу програм мера за обезбеђење недискриминаторног понашања до 01. новембра
2013. године и одреде одговорно лице;

2. Потребно је да сва ПД за дистрибуцију електричне енергије и ПД ЕПС снабдевање:
• заједнички припреме план преношења послова који су везани за јавно снабдевање из ПД

за дистрибуцију електричне енергије у ПД ЕПС Снабдевање и доставе га Агенцији до
01. октобра 2013. године;

• обавесте Агенцију до 01. октобра 2013. године на који ће начин обезбедити вођење засебних
рачуна за сваку од енергетских делатности и збирно за друге делатности које се у смислу закона
не сматрају енергетским;



З. Да би се обезбедило одрживо пословање ПД ЕПС снабдевање, Агенција предлаже:
• да ово ПД преиспита механизам попуста у висини од 5% за уредно измиривање обавеза

за утрошену електричну енергију, имајући у виду и повећање броја купаца који остварују
право енергетски заштићеног купца;

• да се обавеза обезбеђења средстава за заштиту енергетски заштићених купаца од
почетка 2014. године измести из енергетских предузећа.

4. Овај Закључак доставити Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, ПД
за дистрибуцију електричне енергије и ПД ЕПС Снабдевање.

Број 444/201 З-Д-I/5
У Београду 16.јула 201З.године

Савет Агенције за енергетику Републике Србије
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