
 
 На основу члана 15, а у вези са чл. 67. и 68. Закона о енергетици („Службени 
гласник РС“, број 84/2004) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије 
(„Службени гласник РС“, број 52/2005),  
 Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 28. седници од 2. и 6. октобра 
2006. године донео је 

 
 

ТАРИФНИ СИСТЕМ 
 ЗА ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ НАФТЕ НАФТОВОДИМА 

 И ТРАНСПОРТ ДЕРИВАТА НАФТЕ ПРОДУКТОВОДИМА 
 

(Тарифни систем је донет уз сагласност Владе – „Службени гласник РС“, број 116  
од 29. децембра 2006. године и објављен је у „Службеном гласнику РС“, број 1  

од 5. јануара 2007. године) 
 
 
Основне одредбе 
 

Члан 1. 
 
 Овим тарифним системом за приступ и коришћење система за транспорт нафте 
нафтоводима и за транспорт деривата нафте продуктоводима (у даљем тексту: тарифни 
систем) одређују се тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цена  за приступ и 
коришћење система за транспорт нафте нафтоводима и тарифни елементи и тарифни 
ставови за обрачун цена за приступ и коришћење система за транспорт деривата нафте 
продуктоводима, као и начин њиховог израчунавања. 

 
Члан 2. 

 
 Тарифни елементи су обрачунске величине тарифног система на које се 
распоређује максимално одобрени приход енергетскх субјеката који обављају делатност 
транспорта нафте нафтоводима, односно делатност транспорта деривата нафте 
продуктоводима (у даљем тексту: енергетски субјект). 
 Максимално одобрени приход, у смислу става 1. овог члана, обухвата оправдане 
трошкове пословања енергетског субјекта и одговарајућу стопу повраћаја средстава од 
инвестиција, односно стопу повраћаја на ангажована средства у регулаторном периоду и 
утврђује се применом методе контроле прихода који енергетски субјект остварује 
обављањем делатности транспорта нафте нафтоводима, односно делатности транспорта 
деривата нафте продуктоводима. Максимално одобрени приход се обрачунава и 
распоређује на тарифне елементе у складу са Методологијом за одређивање тарифних 
елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за транспорт нафте 
нафтоводима, односно Методологијом за одређивање тарифних елемената за 
израчунавање цене приступа и коришћења система за транспорт деривата нафте 
продуктоводима ( „Службени гласник РС“, број 68/2006). 
 

Члан 3. 
 

 Цене за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводима и 
транспорта деривата нафте продуктоводима се исказују по тарифним ставовима утврђеним 
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овим тарифним системом, на основу којих се обрачунава услуга транспорта нафте 
нафтоводима, односно услуга транспорта деривата нафте продуктоводима и утврђују се по 
тарифним елементима. 
 
 

Транспорт нафте нафтоводима 

Тарифни елемент 

Члан 4. 
 
 Тарифни елемент за транспорт нафте нафтоводима је „енергент“.  
 Тарифни елемент „енергент“ је укупна годишња количина нафте која се транспортује 
корисницима система за транспорт нафте нафтоводима и изражава се у тонама.  
 Ако систем за транспорт нафте нафтоводима садржи две или више засебних 
деоница, тарифни елемент „енергент“ се утврђује за сваку деоницу. 
 

Тарифни став 

Члан 5. 
 
 За тарифни елемент “енергент“ утврђује се тарифни став „енергент“. 
 Цене по тарифном ставу “енергент“ се израчунавају као количник припадајућег дела 
максимално одобреног прихода енергетског субјекта који обавља делатност транспорта 
нафте нафтоводима за сваку засебну деоницу система, обрачунатог у складу са 
Методологијом за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и 
коришћења система за транспорт нафте нафтоводима и количине нафте која се 
транспортује одговарајућом деоницом система у регулаторном периоду. 
 Цене по тарифним ставовима „енергент“ су једнаке за све кориснике сваке засебне 
деонице система за транспорт нафте нафтоводима. 

Члан 6. 

 Тарифни став „енергент“ исказује се у динарима / тона / 100 km и утврђује се за 
сваку засебну деоницу система за транспорт нафте нафтоводима. 

 
 

Начин обрачуна услуге транспорта  
нафте нафтоводима 

 
Члан 7. 

 

 Услуга транспорта нафте нафтоводима се обрачунава на основу цена по тарифним 
ставовима за сваку засебну деоницу система за транспорт нафте нафтоводима и 
транспортоване количине нафте на тој деоници, а према конкретној дужини деонице на којој 
је нафта транспортована. 

 
Члан 8. 
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Начин обрачуна услуге транспорта нафте нафтоводима уређују енергетски субјект и 
корисник система, у складу са законом, правилима о раду система за транспорт нафте 
нафтоводима и овим тарифним системом. 

 

Транспорт деривата нафте продуктоводима 

 

Тарифни елемент 
 

Члан 9. 
  
 Тарифни елемент за транспорт деривата нафте продуктоводима је „енергент“.  
 Тарифни елемент „енергент“ је укупна годишња количина деривата нафте која се 
транспортује корисницима транспортног система за транспорт деривата нафте 
продуктоводима и изражава се у тонама. 
 

Тарифни став 
 

Члан 10. 
  
 За тарифни елемент “енергент“ утврђује се тарифни став „енергент“. 
 Цена по тарифном ставу „енергент“ се израчунава као количник максимално 
одобреног прихода енергетског субјекта који обавља делатност транспорта деривата нафте 
продуктоводима, обрачунатог у складу са Методологијом за одређивање тарифних 
елемената за израчунавање цене приступа и коришћења система за транспорт деривата 
нафте продуктоводима и количине деривата нафте која се транспортује системом за 
транспорт деривата нафте продуктоводима у регулаторном периоду. 
 Цена по тарифном ставу „енергент“ је једнака за све кориснике система за 
транспорт деривата нафте продуктоводима. 

Члан 11. 

 Цена по тарифном ставу „енергент“ се исказује у динарима по тони. 

 
 

Начин обрачуна услуге транспорта  
деривата нафте продуктоводима 

 
 

Члан 12. 
 

 Услуга транспорта деривата нафте продуктоводима се обрачунава на основу цена 
по тарифним ставовима и транспортоване количине деривата нафте. 

 
Члан 13. 

 
Начин обрачуна услуге транспорта деривата нафте продуктоводима уређују 

енергетски субјект и корисник система, у складу са законом и овим тарифним системом. 
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Прелазна и завршна одредбе 

 
Члан 14. 

 
Овај тарифни систем, по добијању сагласности Владе, објављује се у "Службеном 

гласнику Републике Србије" и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
 
 
 
Број: 642/5 - 2006 
У Београду, 6. октобра 2006. године  
 

Савет Агенције за енергетику Републике Србије 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                              
                                                                                                            Љубо Маћић 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


