
ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) 
 

 

Енергетска 
делатност 

 

Категорија 
 

Групе купаца 
 

Тарифе 
 

Цена*) 

  
“Мала потрошња“ Енергент (RSD/m3) 32,28 

  („Мала потрошња- 
домаћинства“ и НПМИ 1.984,39 

  
„Мала потрошња-остали“) 

(RSD/МИ/ година)  

   Енергент (RSD/m3) 30,72 

   
„Ванвршна потрошња К1“ 

Капацитет 
(RSD/m3/дан/година) 80,81 

  

   НПМИ  

   
(RSD/МИ/ година) 

1.984,39 

 1  Енергент (RSD/m3) 30,72 

   
„Равномерна потрошња К1“ 

Капацитет 
(RSD/m3/дан/година) 171,72 

  

   НПМИ  

   
(RSD/МИ/ година) 

1.984,39 

   Енергент (RSD/m3) 30,72 

Јавно 
снабдевање 

  
„Неравномерна потрошња К1“ 

Капацитет 
(RSD/m3/дан/година) 202,03 

  

природним   НПМИ  

гасом   
(RSD/МИ/ година) 

1.984,39 

   Енергент (RSD/m3) 29,58 

   
„Ванвршна потрошња К2“ 

Капацитет 
(RSD/m3/дан/година) 58,61 

  

   НПМИ  

   
(RSD/МИ/ година) 

19.843,90 

   Енергент (RSD/m3) 29,58 

  
2 

 
„Равномерна потрошња К2“ 

Капацитет 
(RSD/m3/дан/година) 124,55 

  

   НПМИ  

   
(RSD/МИ/ година) 

19.843,90 

   Енергент (RSD/m3) 29,58 

   
„Неравномерна потрошња К2“ 

Капацитет 
(RSD/m3/дан/година) 146,53 

  

   НПМИ  

   
(RSD/МИ/ година) 

19.843,90 

НПМИ - накнада по месту испоруке 

MИ - место испоруке 
*) почетак примене 01. октобар 2017. 



ЦЕНЕ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА (БЕЗ ПДВ) 
 
 

 

 

 
Категорије купаца 

 

Групе 

купаца 

Тарифа 

"енергент" 
Тарифа "капацитет" 

(RSD/m3) (RSD/m3/дан/година) 

 
 

 
Категорија 1 

p < 6 bar 

„Мала потрошња“ 
 

(„Мала потрошња -домаћинства“ 

и „Мала потрошња - остали“) 

 
5,23 

 

„Ванвршна потрошња К1“ 3,67 80,81 

„Равномерна потрошња К1“: 3,67 171,72 

„Неравномерна потрошња К1“ 3,67 202,03 

 
Категорија 2 

 

6 ≤ p ≤ 16 bar 

„Ванвршна потрошња К2“ 2,53 58,61 

„Равномерна потрошња К2“ 2,53 124,55 

„Неравномерна потрошња К2“ 2,53 146,53 

 
 

*) почетак примене 01. октобар 2017. 



 

 

 

 



 



СНАБДЕВАЊЕ ЈАВНИХ СНАБДЕВАЧА 

На основу спроведеног поступка Јавног тендера, Решењем Владе Републике Србије 05 број 

312-6294/2013. од 23. јула 2013. ЈП "Србијагас", Нови Сад одређено је за снабдевача који ће 

снабдевати јавне снабдеваче природним rасом од 01. септембра 2013. до 01. јануара 2015. 

године. 
 

Решењем Владе Републике Србије о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће 

снабдевати јавне снабдеваче природним гасом 05 број 312-15674/2014-1 од 11. децембра 

2014. године период снабдевања се продужава до 01. јануара 2016. године. 

Решењем Владе Републике Србије о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће 

снабдевати јавне снабдеваче природним гасом 05 број 312-14194/2015 од 30. децембра 2015. 

године период снабдевања се продужава до 01. јула 2016. године. 

 
Решењем Владе Републике Србије о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће 

снабдевати јавне снабдеваче природним гасом 05 број 312-5340/2016 од 13. јуна 2016. године 

период снабдевања се продужава до 01. јануара 2017. године. 

 
Решењем Владе Републике Србије о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће 
снабдевати јавне снабдеваче природним гасом 05 број 312-11571/2016 од 02. децембра 2016. 

године период снабдевања се продужава до 01. јануара 2018. године. 

 

Решењем Владе Републике Србије о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће 

снабдевати јавне снабдеваче природним гасом 05 број 312-12840/2017 од 28. децембра 2017. 

годи не период снабдевања се продужава до 01. јула 2018. године. 

 
Решењем Владе Републике Србије о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће 
снабдевати јавне снабдеваче природним гасом 05 број 312-6054/2018 од 28. јуна 2018. године 

период снабдевања се продужава до 01. јануара 2019. године. 

 
Решењем Владе Републике Србије о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће 

снабдевати јавне снабдеваче природним гасом 05 број 312-11904/2018 од 06. децембра 2018. 

године период снабдевања се продужава до 01. јула 2019. Године 

 
Решењем Владе Републике Србије о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће 
снабдевати јавне снабдеваче природним гасом 05 број 312-6268/2019 од 21. јуна 2019. године 
период снабдевања се продужава до 01. јануара 2020. године. 

 
Решењем Владе Републике Србије о измени Решења о одређивању снабдевача који ће 
снабдевати јавне снабдеваче природним гасом 05 број 312-12223/2019 од 04. децембра 2019. 
године период снабдевања се продужава до 01. јула 2020. године. 
 
Решењем Владе Републике Србије о измени Решења о одређивању снабдевача који ће 

  снабдевати јавне снабдеваче природним гасом 05 број 312-5090/2020 од 26. јуна 2020. године    
  период снабдевања се продужава до 01. јануара 2021. Године. 

 
 

 
Цена по којој ЈП Србијагас, Нови Сад снабдева јавне снабдеваче, састоји се од променљиве 

јединичне цене за 1000 m3 везане за квартално кретање цена деривата нафте на берзи и 

фиксне додате вредности која садржи све оправдане трошкове пословања. Почев oд 

вредност износи 104,50 USD/1000m3• 



РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ 

На основу спроведеног поступка Јавног тендера, Решењем Владе Републике Србије 05 број 

312-6565/2013. од 31. јула 2013. ЈП "Србијагас", Нови Сад одређено је за снабдевача који ће 

обављати резервно снабдевање природним rасом крајњих купаца који немају право на 

јавно снабдевање, у периоду од 01. септембра 2013. до 01. јануара 2016. године. 

 
Решењем Владе Републике Србије о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће 

обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно 

снабдевање 05 број 312- 14192/2015 од 30. децембра 2015. период снабдевања се продужава 

до 01. јануара 2017. године. 
 

Решењем Владе Републике Србије о измени Решења о одређивању снабдевача који ће 

обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно 
снабдевање 05 број 312-11576/2016 од 02. децембра 2016. годи не период снабдевања се 

продужава до 01. јануара 2018. године. 
 

Решењем Владе Републике Србије о измени Решења о одређивању снабдевача који ће 

обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно 

снабдевање 05 број 312-12838/2017 од 28. децембра 2017. годи не период снабдевања се 

продужава до 01. јула 2018. године. 
 

Решењем Владе Републике Србије о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће 

обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно 

снабдевање 05 број 312-6053/2018 од 28. јуна 2018. године период снабдевања се продужава 

до 01. јануара 2019. године. 
 

Решењем Владе Републике Србије о измени Решења о одређивању снабдевача који ће 

обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно 

снабдевање 05 број 312-11907/2018 од 06. децембра 2018. године период снабдевања се 

продужава до 01. јула 2019. године. 
 

Решењем Владе Републике Србије о измени Решења о одређивању снабдевача који ће 
обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно 
снабдевање 05 број 312-6267/2019 од 21. јуна 2019. године период снабдевања се продужава 
до 01. јануара 2020. године. 

 
Решењем Владе Републике Србије о измени Решења о одређивању снабдевача који ће 
обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно 
снабдевање 05 број 312-12224/2019 од 04. децембра 2019. године период снабдевања се 
продужава до 01. јула 2020. године. 
 

  Решењем Владе Републике Србије о измени Решења о одређивању снабдевача који ће    
  обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно  
  снабдевање 05 број 312-5087/2020 од 26. јуна 2020. године период снабдевања се продужава  
  до 01. јануара 2021. године. 

 
 

Цена по којој ЈП Србијагас, Нови Сад обавља резервно снабдевање природним гасом крајњих 

купаца који немају право на јавно снабдевање, састоји се од променљиве јединичне цене за 

1000 m3 везане за квартално кретање цена деривата нафте на берзи и фиксне додате 

вредности. Почев од 01. маја 2015. године, купцима се фактурише фиксна додата вредност у 

износу од 166,92 USD/1000m3 . 



ЦЕНЕ РЕЗЕРВНОГ СНАБДЕВАЊА ПРИРОДНИМ ГАСОМ  (БЕЗ ПДВ) 
 

 

Година 2018. 2019. 2020. 

 
 
Месец 

 
Цена (РСД/m3) 

 

 
Цена (РСД/m3) 

 

 
Цена (РСД/m3) 

Јануар 35,16 45,26 42,78 

Фебруар 35,59 45,45 42,42 

Март 35,54 45,98 43,59 

Април 38,13 45,43 40,75 

Мај 39,09 45,17 40,06 

Јун 39,20 44,98 39,69 

Јул 41,63 44,77 33,71 

Август 41,83 45,34 33,59 

Септембар 42,03 45,38  

Октобар 44,59 43,63  

Новембар 44,60 43,88  

Децембар 44,58 43,53  
 

 

СНАБДЕВАЊЕ СНАБДЕВАЧА И КРАЈЊИХ КУПАЦА НА СЛОБОДНОМ ТРЖИШТУ 

 
У складу са Методологијама које је донео Надзорни одбор ЈП „Србијагас“, Нови Сад и 

Одлукама Генералног директора ЈП „Србијагас“, Нови Сад, утврђује се продајна цена 

природног гаса за снабдеваче и крајње купце на слободном тржишту. 

 


