
ОБАВЕШТЕЊЕ 

Поштовани купци, 

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије донела Уредбу о условима испоруке и 

снабдевања природним гасом („Сл. гласник РС“ бр. 49/2022) којом се од 01.10.2022.  године 

мењају референтни услови за мерење и обрачун природног гаса, у смислу да се уместо Sm³ 

уводи  кWh. 

Агенција за енергетику Републике Србије је донела Одлуку о изменама и допунама 

Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Сл.гласник РС“ бр. 

78/22)  из које произилази да се множењем 1Sm³ бројем 10,26 добија 1kWh, док се претходно 

одобрене цене деле са бројем 10,26. 

➢ До момента расписивања новог тендера од стране Министарства рударства и енергетике 

за одређивање снабдевача јавних снабдевача, као и за одређивање снабдевача који ће 

обављати резервно снабдевање, а аналогно Одлуци о  измени и допуни Методологије за 

одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање,  извршен је прерачун количина  у  

kWh тако што је Sm³ помножен бројем 10,26, а цена  природног гаса  је прерачуната у 

USD/MWh тако што је цена  која је до сада исказивана у USD/1000 Sm³ подељењена са 

бројем 10,26. 

 

➢ До усклађивања Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник 

РС", бр. 95/2018 и 49/2019.) са Уредбом  о условима испоруке и снабдевања природним 

гасом, а аналогно Одлуци о  измени и допуни Методологије за одређивање цене 

природног гаса за јавно снабдевање , накнада за унапређење енергетске ефикасности 

износи 0,015 RSD/kWh (0,15 RSD/Sm³/10,26=0,0146 RSD/kWh, односно заокружено на 

три децимале 0,015 RSD/kWh) 

 

➢ До усклађивања Уредбе о енергетски угроженом купцу („Сл. гласник РС“  br. 113/2015, 

48/2016 - др. правилник, 88/2016 - др. правилник, 49/2017 - др. правилник, 104/2017 - др. 

правилник 36/2018 - др. правилник, 59/2018, 88/2018 - др. правилник, 34/2019 - др. 

правилник, 82/2019 - др. правилник, 76/2020 - др. правилник, 144/2020 - др. правилник i 

51/2021 - др. Правилник.) са Уредбом  о условима испоруке и снабдевања природним 

гасом, а аналогно Одлуци о  измени и допуни Методологије за одређивање цене 

природног гаса за јавно снабдевање,  извршен је прерачун количина из Sm³ у kWh, 

заокружено на цео број. 

Sm3 
   

kWh 

35 X 10.26 = 359 

45 X 10.26 = 462 

60 X 10.26 = 616 

75 X 10.26 = 770 



Умањење месечне обавезе исказује се умањењем месечног рачуна за природни гас за износ 

утврђен множењем наведених количина са тарифом „енергент“ за потрошаче из групе домаћинства 

које снабдева ЈП „Србијагас“, увећаном за 5% из ценовника природног гаса за јавно снабдевање ЈП 

„Србијагас“, на који је Савет Агенције за енергетику РС дао сагласност и који је у примени, 

заокружено на две децимале. 

 

 

 


