
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 501/2019-Д-02/З
Датум: 30.01.2020. године
БЕОГРАД, Теразије 5/5

На OCHO~Yчпана 39. став 1. и члана 53. тачка 18) 3аконао енергетици ("Службени гласник
РС", бр. 14512014 и 9512018-други (јакон) и члана 12. Статута АгеНције за енергетику Републике
Србије ("Службени гласник РС''. број 5212005),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 82. седници од 30.01.2020. године,
донео је

ОДЛУКУ

Даје се сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга, коју је донео Надзорни
одбор Јавно комуналног предузећа ,,7, Октобар", НОВИКнежевац, под бројем 26-2/2020 на првој
телефонској седници одржаној дана 20. јануара 2020, године.

II

ОВУ ОМУКУ објавити на ивтернет страници Агенције за енергетику Републике Србије
(VMw.aers.rs).

Савет Агенције за енергетику Републике Србије



ОБРА3ЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку ЈКП ,,7.0ктобар", Нови Кнежевац

о ценама нестандардних услуга

ЈКП ,.7.01\Тобар". Нови Кнежевац доставила је 30. августа 2019. године Агенцији за
енергетику Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о ценама нестандардних
услуга број 569·6/2019 од 29. августа 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 26·212020 од 20. јануара 2020. године (заведена у Агенцији под бројем 20112019-Д-0212 од
24.01.2020. године).

ЕНЕРГЕТQf<О·ТЕХНИЧКААНАЛИЗА

Енергетско - техничкаанаnиза(Щ6fщак.тао.чена.~а не.станДа~Д~их. успугабипаје.базирана
на стручној процени врста нестандардних услуга које треба да пружа оператор ДИQТриБУТИЩIОГ
система. као и. процени потребног времена које је неопхопно 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 материјапа 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 ОВИХзапослених. 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 II 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. i
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На основу члана 261, тачка 25 Закона о енергетици ("Службени глаСНИЈ(РС'"
бр.l45/2014и 95!2018-други законј) и члана 49. Статута ЈКП"7,ОКТОБАР" Нови
Кнежевац, Карађорђева 49, Надзорни одбор ЈКП"7.0КТОБАР" Нови Кнежевацје на I
(првој) телефонској седници дана 20,Оl.2020.године донео:

ОДЛУКУ

о ценама нестандардних услуга

Ј. Утврђују се цене нестанпардних услуга Д<П"7.0КТОБАР" НОВИКнежеваџ
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НАЗИВ НЕСТАIЩАРДНЕ УСЛУГЕРед.

бn
i Издавање техничких услова за иэрадупројектно-
Iте)otничкедокументације за објекте

2 47] 5.53

з
Давање сагласности о гехничким условима за
извођеље радова у заштитном појасу гасовода

IИздавање одобреља са условима за извођење
I падова у эаштитном појасу гасовода

3295.70

1Мишљење оператора дистрибутивиог система
природног гаса за потребе прибављаља
снергетске дозволе

4 47]5.53

Искључење гаса купцу код КМРС5 222&.55
2173.356 ПОИОВНОпуштање гаса КУПДУ код КМРС

Ванредна контрола мерача протока по захтеву
купца ако се утврди да је мера'! исправан
Г2.5. Г4 иГ6

7 2871.10

Ванредна контрола мерача ПрОТо!Шпо захтеву
купца ако се утврди да је мерач исправан гlО-
Г65

8 5156.29

9 Ванредна контрола мерача протока по захтеву
купца 31<0 се утврдн да је мерач исправан
ПОО - Г250

6391.49

Ванредна контрола мерача протока по захтеву
купца ако се утврди да је мерач исправан
Г400 - Г650

ЈО Ј ]991.49

2. Ову одлуку по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике
Србијс,објавити на интернет страници Л{П"7.0КТОБАР" Нови Кнежевац
(jkp7oktobar.com).

Број:26-2/2020
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у Новом Кнежевцуйо.о! 2020,год.
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