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●● АЕРСАЕРС јеје крајемкрајем 2006. 2006. годинегодине донеладонела ии објавилаобјавила

следећеследеће тарифнетарифне системесистеме уу секторусектору природногприродног

гасагаса ((““СлужбениСлужбени гласникгласник РСРС”” , , бројброј 1/2007):1/2007):

-- ТарифниТарифни системсистем заза приступприступ ии коришћењекоришћење системасистема заза

транспорттранспорт природногприродног гасагаса

-- ТарифниТарифни системсистем заза приступприступ ии коришћењекоришћење системасистема заза

дистрибуцијудистрибуцију природногприродног гасагаса

-- ТарифниТарифни системсистем заза обрачунобрачун природногприродног гасагаса заза

тарифнетарифне купцекупце ((трговинатрговина нана великовелико ии трговинатрговина нана

маломало))

ТАРИФНИТАРИФНИ СИСТЕМИСИСТЕМИ



●● МаксималноМаксимално одобрениодобрени приходприход уу методологијамаметодологијама
распоређенраспоређен нана тарифнетарифне елементеелементе сесе уу тарифнимтарифним
системимасистемима алоцираалоцира нана конкретнеконкретне купцекупце ((групегрупе купацакупаца) ) ии тото
премапрема карактеристикамакарактеристикама њиховењихове потрошњепотрошње ((количинаколичина, , 
капацитеткапацитет ии местоместо прикључењаприкључења). ). НаНа тајтај начинначин сесе
обезбеђујеобезбеђује дада ценецене заза конкретногконкретног корисникакорисника//купцакупца
објективнообјективно ии транспарентнотранспарентно одражавајуодражавају његовњегов утицајутицај нана
трошковетрошкове пословањапословања енергетскогенергетског субјектасубјекта..

●● Тарифни ставови (вредносне величине):
- Транспорт: “ енергент”, “ енергент за управљање системом” и
“капацитет”
- Дистрибуција: “ енергент” и “капацитет”
- Трговина ради снабдевања тарифних купаца: “ енергент”
и “капацитет”
- Трговина на мало за потребе тарифних купаца: 
“ енергент”, “ капацитет” и “накнада по месту испоруке”

ТАРИФНИТАРИФНИ СИСТЕМИСИСТЕМИ



44

НовеНове групегрупе тарифнихтарифних купацакупаца природногприродног гасагаса

“Неравномерна потрошња”
(Q ≥ 70% потрошње у периоду 01.10.-01.04.)

“Равномерна потрошња”
(Q < 70% потрошње у периоду 01.10.-01.04.)

“Системи даљинског грејања”
“Категорија 3”
(p ≥ 16 bar)

“Неравномерна потрошња”
(Q ≥ 70% потрошње у периоду 01.10.-01.04.)

“Равномерна потрошња”
(Q < 70% потрошње у периоду 01.10.-01.04.)

“Системи даљинског грејања”
“Категорија 2”
(6 ≤ p < 16 bar)

“Остали купци”

“Домаћинства”“Категорија 1”
(p < 6 bar)

Групе купацаКатегорије купаца

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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ПрименаПримена тарифнихтарифних системасистема заза природниприродни гасгас

�� ДобијањемДобијањем сагласностисагласности ВладеВладе РСРС нана предлогепредлоге одлукаодлука оо ценамаценама
одод 2.2.АприлаАприла 2009.2009.годинегодине заживелизаживели сусу тарифнитарифни системисистеми заза
природниприродни гасгас уу свимсвим додо тадатада лиценциранимлиценцираним дистрибутивнимдистрибутивним
предузећимапредузећима

�� ТомеТоме јеје претходилапретходила сагласностсагласност ВладеВладе нана ценецене СрбијагасаСрбијагаса
почевшипочевши одод 15.10.2008.15.10.2008.годинегодине..

�� ОдОд 30 30 захтевазахтева заза мишљењемишљење нана ценецене 25 25 јеје датодато нана основуоснову
њиховихњихових оправданихоправданих трошковатрошкова, , аа 5 5 дистрибутерадистрибутера примењујепримењује
терифнетерифне ставовеставове СрбијагасаСрбијагаса. (. (ДоДо данашнјегданашнјег данадана АЕРСАЕРС јеје даодао јошјош 3 3 
позитивнапозитивна мишљењамишљења, , алиали ВладаВлада јошјош нијеније разматраларазматрала тете захтевезахтеве))

�� ГлавниГлавни разлогразлог одлагањаодлагања применепримене тарифнихтарифних системасистема јеје
недостатак искуства (први пут се уводе тарифни системи),
неприпремљеностнеприпремљеност дистрибутивнихдистрибутивних предузећапредузећа уу делуделу
раздвајањараздвајања рачунарачуна попо делатностимаделатностима, , каокао ии неадекватаннеадекватан
квалитетквалитет достављенихдостављених податакаподатака..



66

Конкуренција

РаздвајањеРаздвајање делатностиделатности уу секторусектору природногприродног гасагаса

Транспорт

Производња

Дистрибуција

Трговина

на велико

Трговина на мало

Монополске –
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је кључни услов за отварање тржишта

Конкуренција Конкуренција

Увоз Дистрибуција

Дистрибуција

Дистрибуција
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Трговина на мало
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БројБрој лиценциранихлиценцираних предузећапредузећа

�� ОдОд 3388 захтевазахтева заза лиценцелиценце, , додо данашњегданашњег данадана јеје
одобреноодобрено 3344 захтевазахтева, , докдок јеје уу 2008.2008.годинигодини билобило 31 31 
лиценциранолиценцирано дистрибутивнодистрибутивно предузећепредузеће одод чегачега јеје
једноједно отишлоотишло уу стечајстечај..

�� ПрисутниПрисутни сусу свисви облициоблици власништвавласништва::

�� 1010 ЈПЈП

�� 88 ЈКПЈКП

�� 1111 ДООДОО

�� 55 АДАД

�� 4 4 ДПДП
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ОсновниОсновни подациподаци оо гасномгасном секторусектору СрбијеСрбије

�� УкупанУкупан средњисредњи бројброј активнихактивних прикључакаприкључака 230.718 230.718 одод
чегачега 222.725 222.725 домаћинствадомаћинства ии 7.993 7.993 осталиостали

�� УкупнаУкупна дужинадужина дистрибутивнедистрибутивне мрежемреже 10.980 10.980 кмкм
�� ОстваренаОстварена укупнаукупна потрошњапотрошња уу 2008.2008.годгод. 2,392 . 2,392 

милмил..мм3 3 
�� УчешћеУчешће домаћинствадомаћинства уу укупнојукупној потрошњипотрошњи 12% 12% 
�� ОстваренаОстварена годишњагодишња потрошњапотрошња природногприродног гасагаса попо

домаћинствудомаћинству 1.292 1.292 мм3 (3 (ХрватскаХрватска 1.204 1.204 мм3, 3, СловенијаСловенија
894 894 мм3, 3, МађарскаМађарска 1.396 1.396 мм3)3)



INDUSTRIJA, 
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KUPCIENERGETSKA PREDUZEĆANABAVKA GASA

CENE REGULISANE po ZoE
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STRUKTURA POTROŠNJE U GASNOM SEKTORU SRBIJE
Ostvarenje 2008.

16%

84%
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Структура цене гаса Србијагаса по категоријама купаца
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Структура цене гаса Србијагаса

Трошкови трговца на 
велико; 0,10; 0,3%

Цена коришћења 
дистрибутивног 
система; 1,03; 3,4%

Цена коришћења 
транспортног система; 

1,15; 3,8%

Трошкови трговца на 
мало; 0,72; 2,4%

Упросечена набавна 
цена гаса; 27,70; 90,2%
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КарактеристикеКарактеристике дистрибутивногдистрибутивног гасноггасног
секторасектора

�� УситњеностУситњеност гасноггасног секторасектора
�� 12 12 одод 30 (43%) 30 (43%) лиценциранихлиценцираних дистрибутерадистрибутера имајуимају

мањемање одод 2.000 2.000 активнихактивних прикључакаприкључака ии годишњугодишњу
потрошњупотрошњу мањумању одод 5 5 милмил..мм3.3.

�� ОдОд укупногукупног бројаброја активнихактивних прикључакаприкључака 50,2% 50,2% сесе
односиодноси нана двадва највећанајвећа дистрибутерадистрибутера ((СрбијагасСрбијагас
28,9% 28,9% ии ДПДП НовиНови СадСад 21,3%)21,3%)

�� БројБрој купацакупаца попо кмкм мрежемреже јеје 21 21 купацкупац штошто јеје
значајнозначајно мањемање ((одод 3535--50%) 50%) уу односуодносу нана ХрватскуХрватску, , 
СловенијуСловенију илиили МађарскуМађарску..

�� КаоКао последицапоследица оваквеовакве уситњеностиуситњености јеје ии одсуствоодсуство
ефекатаефеката економијеекономије обимаобима ии већавећа неефикасностнеефикасност..
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ЕфектиЕфекти применепримене тарифнихтарифних системасистема

� Поређење цена пре и након примене тарифних

система је знатно отежано јер су приступи у њеном

израчунавању и исказивању потпуно различити.
� Општа констатација која може да се изведе је да су

након примене тарифних система цене природног гаса

далеко више уједначеније по дистрибутивним

предузећима него што је то раније био случај (распон
максималне и минималне цене смањен је за преко 10 
процентних поена .
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ЕфектиЕфекти применепримене тарифнихтарифних системасистема

�� НаНа разликеразлике уу ценамаценама ((односноодносно оправданимоправданим
трошковиматрошковима) ) измеђуизмеђу дистрибуцијадистрибуција, , поредпоред осталогосталог
утицалутицалаа јеје::

�� ПерформансеПерформансе мрежемреже ((дужинадужина, , старостстарост, , вредноствредност, , 
укљученостукљученост мрежемреже ии прикључакаприкључака уу пословнепословне
књигекњиге, , прибављањаприбављања безбез накнаденакнаде ии слсл.).)

�� ИмовинскиИмовински односиодноси

�� МестоМесто прикључкаприкључка нана мрежумрежу (11 (11 дистрибутерадистрибутера нијеније
директнодиректно прикљученоприкључено нана транспортнутранспортну мрежумрежу))



ХВАЛАХВАЛА НАНА ПАЖЊИПАЖЊИ

БеоградБеоград, , ТеразијеТеразије 5 / 5 / VV

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

EE--mail: mail: aers@aers.org.yuaers@aers.org.yu


