АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 390!2019-Д-О213
Датум: 30,01.2020. године
БЕОГРАД, Теразије 515
На основу члана39. став 1. и члана 53. тачка 18) Закона о енергетици ("Gлужбени гласник
РС", бр. 145/2014 и 95/2018-други закон) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике
србије ("СЛуЖбени ГЩЈСНИК РС", број 52/2005) i
Савет АгенцИје за енергетику Републике Србије на 82. седници од 30,01.2020. године,
донео је

ОДЛУКУ

Даје се сагласност на Одлуку о YCBaj~њyценовника за нестандарцне услуге, коју је донео
At1pei\Гop Друщтва "Ресава'гас" д.О.О. Свилајнац, Свилајнац, дана 9. децембра 2019 Године, под
бројемО7/19.
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Ову одлуку објавити на интернет страници Агенције за eHepreTI1КY Републике Србије

(www:aers.rs).
Савет АгенцИјеза екергетику Републике Србије

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на ОДЈ1УI<У"РЕСАВА-ГАС" ДОО, Свилајнац
о ценама нестандардних услуга
"РЕСАВА-ГАС", доо, Свилајнац поставило је 1. јула 2019. године АгенцијИ за енергетику
Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о ценама нестандардних услуга број
05119 од 24. јуна 2019. године. У поступку обрадепредмета Агенцији су достављени сви тражени
подаци, документација и сбразпожењв након чега је .извршена корекциЈа обрачуна цена
нестандардних услуга и донета коригованаодпука о ценама нестандардних услуга број07119 ЬД 9.
децембра 2019. године (заведено у Агенцији под бројем зgОI2019~Д-О2f2од 21.01.2020. године).

ЕНЕРГЕТСКО·ТЕХНИЧКА

АНАЛИЗА

Енеогетско - техничкааналиаа оцене акта о ценама нестандардних услуга бипаје базирана
на стручне] процени врста нестандардних услуга које треба да пружа оператор дистрибутивног
система, као и процени лотребногвремена
које је неопходно да се утроши при пружању сваке
појединачне услуге наведене у акту о ценама нестандардних услуга.

ЕКОНОМСКО·ФИНАнСИЈСКА

АНАЛИЗА

ТРОШКО8Иукц,учениу Рбрачун цена нерандаРДнихУСiJуга односе сен;) трошкове рада лица
која врше нестандардне услуге и трошкове матер~јаllа и услуга неопходних за пружање
нестандардних УСllYга.
Грошкови рада лица која врше .нестандарцне услуге односе се на аапоспене који лружају
HeCTaHдapд~eуспугеи обрачунати су на ОСНОВУ цене кошгања радног часа ових запосленихЦена
коштањараднQГ часа утврђена је на Qсновубруто зараде са доприносима послодавца конврегнах
эапосленихкоји пружэјунестанд'lРДНУ услугу, обрачунате за претходну годину дана и проеечног
гопишњег броја часова рада.
Трошкови материјала vi услуга неопходних за f1ружање нестандардних услуга обрачунати су
на основу ТР1\<ИШНИХ
цена.
Цене ~~()Т<ЈНд~РдНИ.Х
услуга, .9l5з~р0/.\.дэс.е OДHOC~на ин~ивидуалнекориснике,
немају
утицај на крајњу цену ~оришfщњадис!рибутивнемре1\<е,ОДНОСНО, обзиром далредстаВfЪэју оставе
приходе, у складу са метоДологијом за величину њиховогиэноса се умањује максимално одобрени
приход.

На основу члана 261. тачка 25) Закона о енергетици (.Службени гласник РС",
број 14512014 и 95/2018 -други закон) и члана 16. став 1, тачка т.оснивачког акта
бр.З12-11!О6-11 од 06,072006,године,
ОВ бр.2501!О6 од 06,07,2006.године и члана
9. Статута Друштва "Ресава - гас' Д.О.о. Свилајнац
Директор Друштва "Ресава донео је

гас' д.о.сСвипајнаџ, дана 09,12.2019, године,

ОДЛУКУ
ценовника за нестандардне

о усвајању

услуге

Утврђује се цена нестандарднихуслуга
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Ова Одлука, по добијању сагласности од стране Агенције за енергетику
Републике Србије, објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије" , а
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

У

Број 07/19
Свилајнцу, 09.децембар 2019,године

