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4690
На осно ву чла на 134, чла на 135. став 3. и чла на 137. став 4. За ко на о оси гу ра њу („Слу жбе ни  гла сник РС”, број 139/14) и чла на 15. 

став 1. За ко на о На род ној бан ци Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05  – др. за кон, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 и 40/15  – 
од лу ка УС), 

Из вр шни од бор На род не бан ке Ср би је до но си

ОД  Л У  КУ

о из ме на ма Од лу ке о ин ве сти ра њу сред ста ва оси гу ра ња

1. У Од лу ци о ин ве сти ра њу сред ста ва оси гу ра ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 55/15), у тач ки 3. став 1. од ред ба под 9), ре чи: „у 
ви си ни до 25%” за ме њу ју се ре чи ма: „у ви си ни до 50%”.

2. У тач ки 4. став 2, ре чи: „са мо до 31. де цем бра 2017. го ди не” за ме њу ју се ре чи ма: „до 31. де цем бра 2020. го ди не”.
3. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

ИО НБС број 67
У Бе о гра ду, 7. де цем бра 2017. го ди не

Пред се да ва ју ћа
Из вр шног од бо ра На род не бан ке Ср би је

гу вер нер
На род не бан ке Ср би је,

др Јор го ван ка Та ба ко вић, с.р

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

4691
На осно ву чла на 50. став 1. тач ка 10), а у ве зи са чла ном 39. 

став 1. За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник РС”, број 145/14),
Са вет Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је, на 388. сед-

ни ци од 8. де цем бра 2017. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ
о из ме на ма Ме то до ло ги је за од ре ђи ва ње це не при сту па 

си сте му за тран спорт наф те наф то во ди ма и де ри ва та 
наф те про дук то во ди ма 

1. У Ме то до ло ги ји за од ре ђи ва ње це не при сту па си сте му за 
тран спорт наф те наф то во ди ма и де ри ва та наф те про дук то во ди ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 93/12, 123/12, 116/14, 4/16 и 41/16  – 
ис прав ка), у по гла вљу IV, у одељ ку IV.2. Об ра чун мак си мал но одо-
бре ног при хо да, у под о дељ ку IV.2.1. Опе ра тив ни тро шко ви, став 
4. ме ња се и гла си: 

„Об ра чун ре гу ла тор не на кна де ка да се об ра чу на ва ускла ђе ни 
мак си мал но одо бре ни при ход, утвр ђу је се на осно ву фор му ле:

УРНт = 0,9% *((УОТт + Ат + ППЦКт  * РСт) * ((Д1т/(Д1т+Д2т)) * 
(3,00* СИТСт + 0,40) + (УОТт + Ат + ППЦКт * РСт) *  

((Д2т/(Д1т+Д2т)) * (1,50 * СИТСт + 0,40))
где је:
УРНт  – ре гу ла тор на на кна да у слу ча ју ускла ђе ног мак си мал-

но одо бре ног при хо да у пе ри о ду т (у ди на ри ма).

Д1т  – ду жи на де о ни це си сте ма са про јек то ва ним ка па ци те-
том пре ко се дам ми ли о на то на го ди шње у пе ри о ду т (у km).

Д2т  – ду жи на де о ни це си сте ма са про јек то ва ним ка па ци те-
том до се дам ми ли о на то на го ди шње у пе ри о ду т (у km),
а оста ле скра ће ни це у фор му ли има ју зна че ње упо тре бље но у 
овом под о дељ ку.”

2. У по гла вљу V. ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ МАК СИ МАЛ НО ОДО-
БРЕ НОГ ПРИ ХО ДА  – ТРАН СПОРТ ДЕ РИ ВА ТА НАФ ТЕ ПРО-
ДУК ТО ВО ДИ МА, у одељ ку V.1. Об ра чун мак си мал но одо бре ног 
при хо да, у под о дељ ку V.1.2, у ста ву 6, на кра ју, тач ка се за ме њу је 
за пе том и до да ју ре чи: „осим за об ра чун ре гу ла тор не на кна де ка да 
се об ра чу на ва ускла ђе ни мак си мал но одо бре ни при ход, ко ји се об-
ра чу на ва на  осно ву фор му ле:

УРНт = 0,9% * ((УОТт + Ат + ППЦКт * РСт) * (2,28 * СИТСт  
+ 0,20)).”

3. Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је” и она сту па на сна гу и при ме њу је се од 1. ја ну а ра 2018. 
го ди не.

Број 480/2012-Д-I/7
У Бе о гра ду, 8. де цем бра 2017. го ди не 

Са вет Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је 
Пред сед ник,

Љу бо Ма ћић, с.р.
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