На основу члана 39. став 1. и члана 50. став 1. тачка 5), а у вези са чланом 397. и чланом 433. став 1.
Закона о енергетици ( „Службени гласник РС“, број 145/14),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 318. седници од 23. децембра 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
о изменама Методологије за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање

У Методологији за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање („Службени гласник
РС“, број 84/14), назив методологије мења се и гласи: “Методологија за одређивање цене
електричне енергије за гарантовано снабдевање“.
1. Поглавље I. ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈЕ, мења се и гласи:
„Овом методологијом се одређује метод регулације цене електричне енергије за гарантовано
снабдевање који je заснован на оправданим трошковима пословања и одговарајућем приносу на
средства уложена у ефикасно обављање енергетске делатности, елементи за које се утврђују
тарифе (у даљем тексту: тарифни елементи) и начин израчунавања регулисаних цена, односно
тарифа, начин обрачуна електричне енергије за гарантовано снабдевање, категорије и групе
купаца, дужина регулаторног периода као временског периода за који се израчунава цена
гарантованог снабдевања, начин утврђивања оправданости трошкова, као и начин, поступак и
рокови за достављање документације и врста документације коју гарантовани снабдевач
доставља Агенцији за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција)“.
2. У поглављима II. до IV, поглављима VI. до VIII, поглављу X, поглављу XI. и припадајућим
одељцима и пододељцима и називу тарифа, речи: “јавно снабдевање“, замењују се речима:
“гарантовано снабдевање“ у одговарајућем падежу, речи: “јавни снабдевач“, замењују се
речима: “гарантовани снабдевач“ у одговарајућем падежу и речи :“делатност јавног
снабдевања електричном енергијом“, замењују се речима; “делатност снабдевања
електричном енергијом као јавна услуга“ у одговарајућем падежу.
3. У поглављу III. ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ, став 2. мења се и гласи:
„Остали појмови употребљени у овој методологији имају исто значење као у закону којим се
уређује област енергетике.“
4. У називу поглавља IX.НАЧИН ОБРАЧУНА И НАПЛАТЕ, речи :“и наплате“, бришу се.
5. У поглављу XII. ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ у ставу 2. речи: “до 31. децембра 2015.
године“, замењују се речима: “до 31. децембра 2016. године“.
6. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, и она ступа на снагу и
примењује се од 1. фебруара 2016. године, осим измене која се односи на поглавље XII.
ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ која ступа на снагу и примењује се од 1. јануара 2016. године.
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