
УВОЂЕЊЕУВОЂЕЊЕ ТАРИФНИХТАРИФНИХ СИСТЕМАСИСТЕМА УУ СЕКТОРУСЕКТОРУ

ПРИРОДНОГПРИРОДНОГ ГАСАГАСА РЕПУБЛИКЕРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕСРБИЈЕ

НовиНови СадСад, , октобароктобар 2006. 2006. годинегодине



АГЕНЦИЈААГЕНЦИЈА ЗАЗА ЕНЕРГЕТИКУЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕСРБИЈЕ ((АЕРСАЕРС))

●● ОснованаОснована ЗакономЗаконом оо енергетициенергетици ((августавгуст 2004.)2004.)

●● НароднаНародна скупштинаскупштина изабралаизабрала председникапредседника ии члановечланове СаветаСавета

АЕРСАЕРС ((мајмај 2005.)2005.)

●● ПотпуноПотпуно оперативнаоперативна одод 01.01.2006. 01.01.2006. годинегодине

●● НезависноНезависно регулаторнорегулаторно телотело, , заза својсвој радрад одговараодговара НароднојНародној

скупштинискупштини



●● УнапређењеУнапређење ии усмеравањеусмеравање тржиштатржишта енергијеенергије

●● ПраћењеПраћење применепримене прописапрописа ии правилаправила заза радрад енергетскихенергетских

субјекатасубјеката

●● УсклађивањеУсклађивање активностиактивности енергетскихенергетских субјекатасубјеката нана

обезбеђивањуобезбеђивању редовногредовног снабдевањаснабдевања купацакупаца

●● ОбезбеђењеОбезбеђење заштитезаштите ии равноправногравноправног положајаположаја свихсвих учесникаучесника

нана тржиштутржишту

ОСНОВНИОСНОВНИ ЗАДАЦИЗАДАЦИ АЕРСАЕРС



●● УтврђујеУтврђује методологијеметодологије заза одређивањеодређивање тарифнихтарифних елеменатаелемената заза

обрачунобрачун ценацена заза тарифнетарифне купцекупце

●● ДоносиДоноси тарифнетарифне системесистеме заза обрачунобрачун испорученеиспоручене енергијеенергије

односноодносно извршенихизвршених услугауслуга ((узуз сагласностсагласност ВладеВладе РСРС))
●● УтврђујеУтврђује критеријумекритеријуме ии начинначин одређивањаодређивања трошковатрошкова
прикључкаприкључка нана системесистеме

●● ДајеДаје мишљењемишљење нана ценецене утврђенеутврђене одод странестране енергетскихенергетских

субјекатасубјеката ((ВладаВлада РСРС даједаје сагласностсагласност))
●● ИздајеИздаје ии одузимаодузима лиценцелиценце заза обављањеобављање енергетскихенергетских делатностиделатности

●● ОдлучујеОдлучује попо жалбамажалбама нана одбијањеодбијање приступаприступа системимасистемима ии

одбијањеодбијање захтевазахтева заза прикључењеприкључење нана системесистеме

●● ДајеДаје сагласностсагласност нана правилаправила оо радураду системасистема

●● УтврђујеУтврђује критеријумекритеријуме заза стицањестицање статусастатуса квалификованогквалификованог

купцакупца

ОСНОВНИОСНОВНИ ПОСЛОВИПОСЛОВИ АЕРСАЕРС



●● АЕРСАЕРС јеје уу августуавгусту 2006. 2006. годинегодине донеладонела ии објавилаобјавила следећеследеће

методологијеметодологије::

-- МетодологијаМетодологија заза одређивањеодређивање тарифнихтарифних елеменатаелемената заза
израчунавањеизрачунавање ценацена приступаприступа ии коришћењакоришћења системасистема заза транспорттранспорт

природногприродног гасагаса

-- МетодологијаМетодологија заза одређивањеодређивање тарифнихтарифних елеменатаелемената заза

израчунавањеизрачунавање ценацена приступаприступа ии коришћењакоришћења системасистема заза

дистрибуцијудистрибуцију природногприродног гасагаса

-- МетодологијаМетодологија заза одређивањеодређивање тарифнихтарифних елеменатаелемената заза обрачунобрачун ценацена

природногприродног гасагаса заза тарифнетарифне купцекупце ((трговинатрговина нана великовелико ии трговинатрговина

нана маломало) ) 

МЕТОДОЛОГИЈЕМЕТОДОЛОГИЈЕ

ЗАЗА ОДРЕЂИВАЊЕОДРЕЂИВАЊЕ ТАРИФНИХТАРИФНИХ ЕЛЕМЕНАТАЕЛЕМЕНАТА



●● МетодМетод регулацијерегулације ““ трошковитрошкови плусплус”” ((““ стопастопа повраћајаповраћаја”” ))

●● МаксималноМаксимално одобрениодобрени приходприход обезбеђујеобезбеђује покрићепокриће оправданихоправданих

трошковатрошкова пословањапословања, , каокао ии одговарајућиодговарајући повраћајповраћај нана

ангажованаангажована средствасредства ((уу случајуслучају мрежамрежа))

●● ТарифниТарифни елементиелементи ((физичкефизичке величиневеличине):):
-- ТранспортТранспорт: : ““ енергентенергент”” ии ““ капацитеткапацитет””
-- ДистрибуцијаДистрибуција: : ““ енергентенергент”” ии ““ капацитеткапацитет””
-- ТрговинаТрговина радиради снабдевањаснабдевања тарифнихтарифних купацакупаца: : ““ енергентенергент”” ии

““ капацитеткапацитет””
-- ТрговинаТрговина нана маломало заза потребепотребе тарифнихтарифних купацакупаца: : ““ енергентенергент”” , , 
““ капацитеткапацитет”” ии ““ сталнастална накнаданакнада попо тарифномтарифном купцукупцу””

МЕТОДОЛОГИЈЕМЕТОДОЛОГИЈЕ

ЗАЗА ОДРЕЂИВАЊЕОДРЕЂИВАЊЕ ТАРИФНИХТАРИФНИХ ЕЛЕМЕНАТАЕЛЕМЕНАТА



●● ПредусловПредуслов заза применупримену методологијаметодологија: : раздвајањераздвајање рачунарачуна попо

енергетскименергетским ии другимдругим делатностимаделатностима, , аа уу складускладу саса ЗакономЗаконом оо

енергетициенергетици

●● ПрвиПрви регулаторнирегулаторни периодпериод почињепочиње 01.01.2007. 01.01.2007. годинегодине ии трајетраје

годинугодину данадана

МЕТОДОЛОГИЈЕМЕТОДОЛОГИЈЕ

ЗАЗА ОДРЕЂИВАЊЕОДРЕЂИВАЊЕ ТАРИФНИХТАРИФНИХ ЕЛЕМЕНАТАЕЛЕМЕНАТА



●● ТарифниТарифни системисистеми уу припремиприпреми::

-- ТарифниТарифни системсистем заза обрачунобрачун ценецене приступаприступа ии коришћењакоришћења

системасистема заза транспорттранспорт природногприродног гасагаса

-- ТарифниТарифни системсистем заза обрачунобрачун ценецене приступаприступа ии коришћењакоришћења

системасистема заза дистрибуцијудистрибуцију природногприродног гасагаса

-- ТарифниТарифни системсистем заза обрачунобрачун ценецене природногприродног гасагаса заза тарифнетарифне

купцекупце ((трговинатрговина нана великовелико ии трговинатрговина нана маломало))

ТАРИФНИТАРИФНИ СИСТЕМИСИСТЕМИ



●● ОсновниОсновни принципипринципи тарифнихтарифних системасистема::

-- ЕкономскаЕкономска ефикасностефикасност

-- ПовраћајПовраћај трошковатрошкова

-- ЕфикаснаЕфикасна регулацијарегулација

-- ЈавностЈавност ии једноставностједноставност

-- НедискриминацијаНедискриминација

ТАРИФНИТАРИФНИ СИСТЕМИСИСТЕМИ



●● МаксималноМаксимално одобрениодобрени приходприход распоређенраспоређен нана тарифнетарифне

елементеелементе сесе уу тарифнимтарифним системимасистемима алоцираалоцира нана конкретнеконкретне купцекупце

((групегрупе купацакупаца) ) ии тото премапрема њиховимњиховим карактеристикамакарактеристикама

потрошњепотрошње ((количинаколичина ии капацитеткапацитет).).

●● ТарифниТарифни ставовиставови ((вредносневредносне величиневеличине):):

-- ТранспортТранспорт: : ““ енергентенергент”” , , ““ енергентенергент заза управљањеуправљање транспортнимтранспортним

системомсистемом”” ии ““ капацитеткапацитет””

-- ДистрибуцијаДистрибуција: : ““ енергентенергент”” ии ““ капацитеткапацитет””

-- ТрговинаТрговина радиради снабдевањаснабдевања тарифнихтарифних купацакупаца: : ““ енергентенергент”” ии

““ капацитеткапацитет””

-- ТрговинаТрговина нана маломало заза потребепотребе тарифнихтарифних купацакупаца: : ““ енергентенергент”” , , 
““ капацитеткапацитет”” ии ““ сталнастална накнаданакнада попо тарифномтарифном купцукупцу””

ТАРИФНИТАРИФНИ СИСТЕМИСИСТЕМИ



●● НедостатакНедостатак искустваискуства уу применипримени тарифнихтарифних системасистема

●● КашњењеКашњење енергетскихенергетских субјекатасубјеката уу погледупогледу раздвајањараздвајања рачунарачуна

попо делатностимаделатностима

●● НерасположивостНерасположивост адекватнихадекватних податакаподатака заза тестирањетестирање

тарифнихтарифних системасистема

●● НаНа тарифнетарифне системесистеме којекоје доносидоноси АЕРСАЕРС сагласностсагласност даједаје ВладаВлада

РИЗИЦИРИЗИЦИ УУ ПРИМЕНИПРИМЕНИ ТАРИФНИХТАРИФНИХ СИСТЕМАСИСТЕМА



ХВАЛАХВАЛА НАНА ПАЖЊИПАЖЊИ

БеоградБеоград, , ТеразијеТеразије 5 / 5 / VV

www.aers.org.yuwww.aers.org.yu
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