
На основу члана 39. став 1. и члана 50. став 1. тачка 1) Закона о енергетици (..Службени гласник РС",
бр. 145/14, 95/18-др.закон и 40/21), Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 150. седници
одржаној дана 08.07.2021. године, донео је

Одлуку
о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос

електричне енергије

1. У Методлогији за одређивање цена приступа систему за пренос електричне енергије (..Службени
гласник РС", бр. 93/12, 123/12, 116/14, 109/15, 98116, 99/18, 4119 и 158/20), У поглављу
V. КОРИСНИЦИ СИСТЕМА, У тексту тач. 1),2),3),4) 5) и 6), замењују се тач. 1),2),3),4),5),6),
7), 8) и 9), које гласе:

"1) оператор дистрибутивног система електричне енергије, односно оператор затвореног
дистрибутивног система електричне енергије, коме се мери електрична енергија
испоручена у дистрибутивни систем, односно затворени дистрибутивни систем, за
кориснике чији су објекти прикључени на дистрибутивни систем, односно затворени
дистрибутивни систем, укључујући и испоручену електричну енергију за надокнаду губитака
у дистрибутивном систему, односно затвореном дистрибутивном систему;

2) крајњи купац који купује електричну енергију за сопствене потребе (у даљем тексту: купац)
чији су објекти прикључени на систем за пренос електричне енергије, који је са
снабдевачем закључио уговор о потпуном снабдевању, а услуга преноса за електричну
енергију испоручену том купцу се обрачунава снабдевачу;

3) купац чији су објекти прикључени на систем за пренос електричне енергије који није
закључио уговор о потпуном снабдевању;

4) купац-произвођач чији су објекти прикључени на систем за пренос електричне енергије који
је на унутрашње инсталације прикључио сопствени објекат за производњу електричне
енергије из обновљивих извора, при чему произведену електричну енергију користи за
сопствене потребе, а вишак произведене електричне енергије испоручује у систем за
пренос електричне енергије;

5) купац за електричну енергију испоручену са система за пренос електричне енергије за
потребе електричне вуче у железничком саобраћају (испорука преко електровучних
подстаница повезаних на преносни систем);

6) енергетски субјект за производњу електричне енергије, за електричну енергију испоручену
из система за пренос електричне енергије за потребе производње електричне енергије;

7) енергетски субјект за производњу електричне енергије, за електричну енергију испоручену
из система за пренос електричне енергије за напајање пумпно-акумулационих постројења
за потребе производње електричне енергије;

8) енергетски субјект чији су објекти за складиштење електричне енергије прикључени на
систем за пренос електричне енергије (реверзибилна хидроелектрана, акумулаторске
батерије, постројења за електролизу и сл.) и



9) енергетски субјект за производњу електричне енергије, за електричну енергију испоручену
у систем за пренос електричне енергије."

2. У одељку VI.1. Тарифни елемент "активна снага", мења се став 1. тако да гласи:

.Тарифни елемент "активна снага" је сума одобрених активних снагакорисникасистема из
поглавља V. тач. 1), 2), 3) и 4) ове методологије и месечних максималних активних снага за
корисникасистема из поглавља V. тач. 5) ове методологије, која се у периоду т израчуна ва према
следећој формули:

и, 12 Ку 12

АСт = L L L ОСи,м,к + L МАСм,ев
и=lм=lк=l м=l

где су:

АСт - тарифни елемент "активна снага" (у kW);

ОСИ,м,к - одобрена снага за и-то место испоруке са система за пренос електричне енергије,
у месецу м за к-тог корисника система (у kW);

МАСм,ев - максималних активна снага у месецу м за корисника преносног система из
поглавља V. тачка 4) ове методологије (у kW);

Иу - укупан број места испоруке са система за пренос електричне енергије корисницима
из поглавља V. тач. 1), 2), 3) и 4) ове методологије и

Ку - укупан број корисника преносног система из поглавља V. тач. 1) 2), 3) и 4) ове
методологије." .

у истом одељку, у ст. 4. и 5., речи: "из поглавља V. тачка 4)", замењују се речима: "из поглавља
V. тачка 5)".

3. У одељку VI.2. Тарифни елемент "активна енергија", мења се став 1. тако да гласи:

.Тарифни елемент "активна енергија" је укупна активна енергија која се током регулаторног
периода испоручује корисницима система из поглавља V. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) ове
методологије. ".

4. У одељку VI.3 Тарифни елемент "реактивна енергија", у ставу 1, речи: "из поглавља V. тач. 1), 2),
3),4) и 6)", замењују се речима: "из поглавља V. тач. 1),2),3),4),5) и 7)".

5. У Поглављу IХ. НАЧИН ОБРАЧУНА, после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

"Корисницима система из поглавља V. тач. 4) ове методологије, услуга преноса електричне
енергије се обрачунава према тарифама по тарифним елементима "активна снага", "активна
енергија" и "реактивна енергија", за електричну енергију која се преузима из система за пренос
електричне енергије.".

у истом поглављу:
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·,

- у досадашњем ставу З. који постаје став 4, речи: "из поглавља V. тачка 4)", замењују се речима
које гласе: " из поглавља V. тачка 5)";

- у досадашњем ставу 4. који постаје став 5, речи: "из поглавља V. тач. 5)", замењују се речима:
..из поглавља V.тач. 6)";

- У досадашњем ставу 5. који постаје став 6, речи: "из поглавља V. тач. 6)", замењују се речима:
"из поглавља V.тач. 7)";

- иза досадашњег става 5. који постаје став 6. додаје се нови став који гласи:

"Корисницима система из поглавља V. тач. 8) и 9) ове методологије, услуга преноса електричне
енергије се не обрачунава.".

- досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 8 и9.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службе нам гласнику Републике
Србије".

Савет Агенције за енергетику Републике Србије

Број: 479/2012-Д-1/17
У Београду, 08. јула 2021. године
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