На основу члана 39. став 1. и члана 53. тачка 18) Закона о енергетици ("Службени гласник
РС", број 145/2014),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 6. седници од 11.05.2018. године,
донео је

Одлуку

Даје се сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга Југоросгаз - Транспорт Д.О.о.
Нищ број 0-7 од 24.04.2018. године.

II
Ову одлуку објавити на интернет страници Агенције за енергетику Републике Србије
(WWW.аегs.гs).
Број: 269/2018-Д-02/2
У Београду, 11.05.2018. године
Савет Агенције за енергетику Републике Србије

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку "Југоросгаз-Транспорт", доо, Ниш
о ценама нестандардних услуга
"Југоросгаз- Транспорт", доо, Ниш доставио је 12.04.2018. године Агенцији за енергетику
Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о ценама нестандардних услуга број 0-5
од 11.04.2018. године. У поступку обраде предмета Агенцији су достављени сви тражени подаци,
документација и образложења након чега су извршене формално правне исправке и донета је
коригована одлука о ценама нестандардних услуга број 0-7 од 24.04.2018. године (заведено у
Агенцији под бројем 269/2018-Д-02/1 од 25.04.2018. године).
ЕНЕРГЕТСКО·ТЕХНИЧКА АНАЛИЗА
Нестандардне услуге су дефинисане на основу обавеза које проистичу из Закона о
енергетици, Закона о планирању и изградњи и Правила о раду транспортног система природног гаса
оператора транспортног система .Југоросгаз- Транспорт".
Разматране су услуге оператора транспортног система, које оператор система пружа на
захтев купца, односно корисника система (захтеви за издавање техничких услова, сагласности и
мишљења) или услуге у циљу отклањања последица поступања купца односно корисника система
супротно прописима (захтев за провером квалитета природног гаса), а које нису обухваћене кроз
цену приступа систему или кроз трошкове прикључења.
Енергетско - техничка анализа оцене
на стручној процени врста нестандардних
система, као и процени потребног времена
појединачне услуге наведене у акту о ценама

акта о ценама нестандардних услуга била је базирана
услуга које треба да пружа оператор транспортног
које је неопходно да се утроши при пружању сваке
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 последњих годину дана и просечног
годишњег броја часова рада.
Трошкови материјала и услуга неопходних за пружање нестандардних услуга обрачунати су
на основу тржишних цена и достављеног ценовника лабораторије ЈП .Србијагас-а".

На основу члана 248. тачка 24. Закона о енергетици ("Службени гласник РС" бр. ]45/2014) и чл.38. Одлуке
о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Југоросгаз-Гранспорт
Ниш , в.д. директор сагласно
свој им овлашћењима доноси
"YUGOROSGAZ - TRA.t"lSPORT" с.о.о.
Broj
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услуга Југоросгаз-Транспорт

НАЗИВ Н ЕСТАНДАРДНЕ

Д.О.о. Ниш

УСЛУГЕ

Издавање техничких услова за израду урбанистичко-техничке ,
односно пројектне документације
Давање сагласности о техничким условима за извођење радова у
заштитном појасу гасовода
Издавање одобрења са условима за извођење радова у заштитном
појасу гасовода
Издавање услова за извођење радова ван заштитног појаса
гасовода
Мишљење оператера дистрибутивног система за потребе
прибављања енергетске дозволе
Искључење гаса купцу
Поново пуштање гаса купцу
Ванредна контрола мерача до Г-160 са електронским коректором
по захтеву уколико се утврди да је уређај исправан
Ванредна контрола турбинских мерача од Г-250 до Г-650 са
електронским коректором по захтеву уколико се утврди даје
уређај исправан
Ванредна контрола турбинских мерача од Г-l 000 до Г-2500 са
електронским коректором по захтеву уколи ко се утврди да је
уређај исправан
Ванредна контрола турбинских мерача од Г-4000 до Г-6500 са
електронским коректором по захтеву уколико се утврди да је
уређај исправан
Ванредна контрола квалитета природног гаса по приговору
уколико се покаже да је пригов~ био неОП23вдан

ЦЕНА У ДИНАРИМА
(БЕЗ ПДВ-:й
8.887,81
12.442,94
10.808,57
1.777,56
5.332,69
2.734,04
3.513,47
56.592,89
60.792,89

66.392,89
74.092,89
57.930,36

Ову Одлуку, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објавити на
интернет страници Југоросгаз-Транспорт
д.о.о.Ниш. Одлука ступа на снагу наредни дан од дана
објављивања на интернет страници Југоросгаз-Транспорт
д.о.о.Ниш.

