
На основу члана 39. став 1. и члана 50. став 1. тачка 9) Закона о енергетици (.Службени гласник РС·,
бр. 145/14, 95/18-др.закон и 40/21), а у вези са чланом 83. Уредбе о условима испоруке и снабдевања
природним гасом (IIСлужбени галсник РС", број 49/22), Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 198.
седници од 7. јула 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање

1. У Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање (IIСлужбени гласник РС", бр. 75/14,
105/16 и 108/16-исправка и 29/17)-у даљем тексту, Методологија, у поглављу III. ПОЈМОВИ И
ДЕФИНИЦИЈЕ, У ставу 1. мења се подтачка 2), тако да гласи:

,2) kWh - означава испоручену енергију природног гаса која је обрачуната у складу са уредбом која
ближе уређује услове испоруке и снабдевања природним гасом;".

2. У одељку VI.1. Тарифни елемент "капацитет", у ставу 2., речи: "mЗЈдан/година", замењују се речима:
IIkWh/дан/година".

3. У пододељку VI.1.1. Одређивање максималне дневне потрошње, у ставу 7., речи: IImЗЈдан/година",замењују
се речима: .kWh/данlгодина".

4. У поглављу VII. ТАРИФЕ, у ставу 6., речи: "у динарима/mЗЈдан/година" замењују се речима: ,у
динарима/kWh/дан/година", а у ставу 7. истог поглавља речи: "у динарималп" замењују се речима: ,у
динарима/kWh" .

5. У одељку VIII.1. Расподела дела максимално одобреног прихода јавног снабдевача на тарифни елемент
.кзпацитет", у ставу 4, речи: "mЗ/дан/година", замењују се речима: "kWh/дан/година".

6. У одељку VIII.2. Расподела дела максимално одобреног прихода јавног снабдевача на тарифни елемент
,енергент", у ставу 1., реченица прва, ознака: 11т3" замењује се ознаком: "kWh".

7. Агенција објављује на својој интернет страници (www.aers.rs) инфо правила из поглавља Х.1. Методологије
која су усклађена са овом одлуком.

Јавни снабдевач природним гасом подноси Агенцији најкасније до 1. августа 2022. године захтев за давање
сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање коју примењује од 1. октобра 2022.
године.

У одлуци из става 2. ове тачке, јавни снабдевач природним гасом одређује прописане тарифе тако што
тарифе .енергенг" И .капацитет", које је образовао у складу са Методологијом и које примењује почев од
1.августа 2022. године, подели бројем 10,26.

Јавни снабдевач у одлуци из става 2. ове тачке, прописане тарифе за .капацитет" исказује у
IIдинарима/kWh/дан/годину", а тарифе за .енергент" у ,,динарима/kWh", у складу са уредбом која ближе
уређује услове испоруке и снабдевања природним гасом и овом одлуком.



Јавни снабдевач који први пут подноси захтев за измену цене у складу са поглављем Х.3. став 2.
Методологије, одређује тарифне елементе у "kWh" и "kWh/дан/година" тако што постојеће и одобрене
тарифне елементе исказане у "т3" и "mЗ/дан/година" множи бројем 10,26.

8. Ова одлука се објављује у .Спужбеном гласнику Републике Србије" и ступа на снагу 1. октобра 2022. године,
осим тачке 7. ове одлуке која се примењује осмог дана од дана објављивања ове одлуке.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије

Број: 452/2014-Д-1I/6
У Београду, 7. јула 2022. године
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