АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 451/2019-Д-02/2
Датум: 16.01.2020. године
Београд, Теразије 5
На основу члана 39. став 1. и члана 53. тачка 18) Закона о енергетици ("Службени гласник
РС", бр. 145/2014 и 95/2018-други закон) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике
Србије ("Службени гласник РС", број 52/2005),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 80. седници од 16.01.2020. године,
донео је:

ОДЛУКУ

Даје се сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга број 59/ЈКП-З2-6, коју је
донео Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа "Стандард" Ада, Ада, на 32. седници одржаној
дана 29. новембра 2019. године.

II
Ову одлуку објавити на интернет страници Агенције за енергетику Републике Србије
(www.aers.rs).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку ЈКП "Стандард'\ Ада
о ценама нестандардних услуга
ЈКП "Стандард", Ада доставило је 26. јула 2019. године Агенцији за енергетику Републике
Србије захтев за давање сагласности на одлуку о ценама нестандардних услуга број 59/ЈКР-27-З од
19. јула 2019. године. У поступку обраде предмета Агенцији су достављени сви тражени подаци,
документација и образложења након чега је извршена корекција обрачуна цена нестандардних
услуга и донета коригована одлука о ценама нестандардних услуга број 59/ЈКП-З2-6 од 29. новембра
2019. године (заведено у Агенцији под бројем 451/2019-Д-02/1 од 20.12.2019. године).

ЕНЕРГЕТСКО-ТЕХНИЧКА АНАЛИЗА
Енергетско - техничка анализа оцене акта о ценама нестандардних услуга била је базирана
на стручној процени врста нестандардних услуга које треба да пружа оператор дистрибутивног
система, као и процени потребног времена које је неопходно да се утроши при пружању сваке
појединачне услуге наведене у акту о ценама нестандардних услуга.
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
Трошкови укључени у обрачун цена нестандардних услуга односе се на трошкове рада лица
која врше нестандардне услуге и трошкове материјала и услуга неопходних за пружање
нестандардних услуга.
Трошкови рада лица која врше нестандардне услуге односе се на запослене који пружају
нестандардне услуге и обрачунати су на основу цене коштања радног часа ових запослених. Цена
коштања радног часа утврђена је на основу бруто зараде са доприносима послодавца конкретних
запослених који пружају нестандардну услугу, обрачунате за претходну годину дана и просечног
годишњег броја часова рада.
Трошкови материјала и услуга неопходних за пружање нестандардних услуга обрачунати су
на основу тржишних цена.
Цене нестандардних услуга, обзиром да се односе на индивидуалне кориснике, немају
утицај на крајњу цену коришћења дистрибутивне мреже, односно, обзиром да представљају остале
приходе, у складу са методологијом за величину њиховог износа се умањује максимално одобрени
приход.
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8. Октовн» 1

На основу члана 261 тачка 25 Закона о енергетици (Сп.гласник РС број 145/2014 и 95/2018-други
закон) и члана 44. Сатута Јавног Комуналног Предузећа ,Стандард"
Ада ("Службени лист општине
Ада", број 9/2013 и 5012016), Надзорни одбор на 32 седници од 29. Новемба 2019. године, донео је

о ДЛ

У К У О ЦЕНАМА

НЕСТАНДАРДНИХ

СИСТЕМА

ПРИРОДНОГ

УСЛУГА ОПЕрАТОРА
ГАСА ЈКП "СТАНДАРД'

Ј. Овом одлуком утврђују се цене за нестандардне
Ред.
Бр.
I

2
3
4
5
6
7

С

8

9
10

Назив нестандардне

ДИСТРИБУТИВНОГ
АДА

услуге које пружа ЈКП

СТАНДАРД

услуге

Цена без ПДВа
492859

Издавање техничких услова за израду пројектно-техничке документације
за објекте
Давање сагласности о техничким условима за извођење радова у
заџпитном појасу гасовода
Издавање одобрења са условима за извођење радова у заштитном ПОЈасу
гасовода
Мишљење оператора дистрибутивног система природно ггаса за потребе
прибављања енергетске дозволе
Искључење гаса купцу код КМРС
Поновно пуwтање гаса купцу код КМРС
Ванредна контрола марача протока по захтеву
мерач исправан Г2,5 , Г4 и Г6
Ванредна контрола марача протока по захтеву
мера'! исправан г1О - Г65
Ванредна контрола марача протока по захтеву
мерач исправан П ОО - Г250
Ванредна контрола марача протока по захтеву
мерач исправан Г400 - Г650

2. Ову одлуку

по добијаљу сагласности

ЈКЛ" СТАНДАРД

Број: 59/ЈКП-32-6

533023
407087
5275 81
221988

купца ако се утврди да је

2219,88
4133,62

купца ако се утврди да је

623362

купца ако се утврди да је

7283,62

купца ако се утврди да је

1288362

Агенције за енергетику

РС објавити на интернет страници

Ада

-----.-Председник

надзорног одбора

"СТАНДАРД'
УАди 29.11.2019.године

Ада

АДА
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