
 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 4), а у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици 
(„Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11 – исправка и 93/12), 

 Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 204. седници од 28. децембра 2012.  
године, донео је 

О Д Л У К У 

о изменама Критеријума и мерила за одређивање висине накнаде за лиценце за обављање 
енергетских делатности 

 

 

1. У Критеријумима и мерилима за одређивање висине накнаде за лиценце за обављање 
енергетских делатности ("Службени гласник РС", брoj 76/11), у одељку I. Врста и обим 
регулаторних послова Агенције, у тачки 5. став 3. мења се и гласи: 

 

„Висина накнаде по овом критеријуму, одређује се за следеће лиценциране делатности: 

1) применом коефицијента 2,5  
- производња електричне енергије укупне инсталисане снаге преко 1МW, 

производња електричне и топлотне енергије у електранама - топланама 
(комбиновани процес производње) инсталисане снаге преко 1МW, 
пренос електричне енергије и управљање преносним системом,  
организовање тржишта електричне енергије, дистрибуција електричне 
енергије и управљање дистрибутивним системом; 

- транспорт нафте нафтоводима, транспорт деривата нафте 
продуктоводима; 

- транспорт и управљање транспортним системом за природни гас, 
складиштење  и управљање складиштем  природног гаса, дистрибуција 
и управљање дистрибутивним системом за природни гас;   
 

2) применом коефицијента 2,00 
- јавно снабдевање електричном енергијом; 
- јавно снабдевање природним гасом;  

3) применом коефицијента 1,00 
- снабдевање електричном енергијом; 
- производња деривата нафте, складиштење нафте, деривата нафте и 

биогорива, трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и 
компримованим природним гасом, трговина моторним и другим 
горивима на станицама за снабдевање возила; 

- снабдевање природним гасом; 
- производња биогорива преко 1000t.“ 

2. У одељку III.Техничке карактеристике енергетских објеката, односно капацитета 
или специфичност услова обављања појединих лиценцираних делатноси, у тачки 
7.  став 3. са табелом мења се и гласи: 

„Висина накнаде по овом критеријуму одређује се применом следећих коефицијената: 



 

 

Редни 

број 
Лиценцирана делатност Коефицијент 

1. 2. 3. 

1. 
Производња електричне енергије укупне инсталисане снаге 
преко 1МW  

 

1.1. 
Производња електричне енергије укупне инсталисане снаге 
преко 1МW до 10МW 

2 

1.2. 
Производња електричне енергије укупне инсталисане снаге 
преко 10МW  

8 

2. 
Производња електричне и топлотне енергије у 
електранама – топланама (комбиновани процес 
производње) инсталисане снаге преко 1МW 

 

2.1. 
Производња електричне и топлотне енергије у 
електранама – топланама (комбиновани процес 
производње) инсталисане снаге преко 1МW до 10МW 

2 

2.2. 
Производња електричне и топлотне енергије у 
електранама – топланама (комбиновани процес 
производње) инсталисане снаге преко 10 МW 

6 

3. 
Пренос електричне енергије и управљање преносним 
системом  

10 

   

4. Организовање тржишта електричне енергије 4 

   

5. 
Дистрибуција електричне енергије и управљање 
дистрибутивним системом 

10 

      6. Јавно снабдевање електричном енергијом  6 

7. Снабдевање електричном енергијом 4 

8. Производња деривата нафте 8 

9. Транспорт нафте нафтоводима 10 

10. Транспорт деривата нафте продуктоводима 6 



 

 

   

11. Складиштење нафте  деривата нафте и биогорива  

11.1. Капацитет складишта до 5.000 m3 2 

11.2. Капацитет складишта преко 5.000 m3 4 

12. 

 

Трговина нафтом и дериватима нафте биогоривима и 
компримованим природним гасом 

 

2 

 

13. 
Трговина  моторним и другим горивима на станицама за 
снабдевање возила, и то 

 

  13.1. 

   13.2. 

    13.3. 

    13.4. 

    13.5. 

 1 станица   

                                                                                              

од 2 до 5 станица 

од 6 до 10 станица 

од 11 до 20 станица 

преко 20 станица 

 

1 

2 

4 

6 

10 
 

14. 
Транспорт  и управљање транспортним системом за 
природни гас 

10 

15. Складиштење и управљање складиштем природног гаса 10 

16. 
Дистрибуција  и  управљање дистрибутивним системом за 
природни гас 

 

   

16.1. 

 

16.2 

 

16.3. 

Дистрибуирана количина природног гаса до 10 милиона m3 
годишње  

Дистрибуирана количина природног гаса од 10 до 50 
милиона m3 годишње 

Дистрибуирана количина природног гаса преко 50 милиона 
m3 годишње 

2 

 

6 

 

10 

17. 
Јавно снабдевање природним гасом, и то: 

 
 



 

 

    17.1. 

17.2. 

17.3. 

Јавно снабдевање природним гасом до 10 милиона м3 
годишње 

Јавно снабдевање природним гасом од 10 до 50 милиона 
м3 годишње  

Јавно снабдевање природним гасом преко 50 милиона м3 
годишње 

 

1 

 

 

4 

6 

18. 
 Снабдевање  природним гасом 

 
4 

19.          Производња биогорива преко 1000t.  годишње 6“ 

 

   

3.    Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије. 

 

                                                                                                           Број 760/2012-Д-I/3  

У Београду, 28. децембра 2012. године 

 

Савет Агенције за енергетику Републике Србије 

 

 

Председник Савета, 

                                                                                                              Љубо Маћић  

 


