
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 358Ј2019-Д-02Ј5
Датум: 10. октобар 2019. године
Београд, Теразије 51V

На основу члана 39. став 1. и члана 53. тачка i8}, а у вези члана 261. гачка 25) Закона о енергетици
("Службени гласник РС", бр. 125/14 и 95/18-др.закон), Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 67.
седници одржаној дана 10. октобра 2019. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга ДОО "ГАС" Бечеј број: 405, коју је
донео директор Друштва са ограниченом одговорношћу за дистрибуцију природног гаса "гАС" Бечеј, дана З.
октобра 2019. године.

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

Савет Агенције за енергетику Републике Србије

Број: 358Ј2019-Д-02Ј5

У Београду, 10. октобра 2019. године



ОБРдЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку иг ден доо, Бечеј о ценама нестандардних услуга

"ГАС" доо, Бечеј је доставио 12.06.2019. године Агенцији за енергетику Републике Србије
захтев за давање сагласности на одлуку о ценама нестандардних услуга заведен у Агенцији под
бројем 358/2019-Д-02 од 13.06.2019. 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 је коригована одлука о ценама нестандардних услуга број 405 од
03.10.2019. године, заведена у Агенцији под бројем 358!2019-Д-02/4 од 04.10.2019. 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 транспортног
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 су запослена код оператора дистрибутивног система 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 .Срби'агас-а".

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА
ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
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Na osnovu clana 261, таёка 25 Zakona о energetici (51.glasnik RSЬгој 145/2014)
VO direktor d.o.o. uGAS" Веёеј donosi:

OOLUKU О CENAMA NE5TANDARDNIH USLUGA
0.0.0. I/GASu ВЕСЕЈ

1. Ovom Odlukom utvrduju se сепе za nestandardne usluge koje ргша ООО uGAS" ВеСеј.

R.Br. NAZIV NESTANDARDNE USLUGE CENA U
DINARIMA

(BEZ PDV-a)
1. Izdavanje tehnickih uslova za izradu ргојеktпо - tehnicke

dokumentacije za objekte 4.000,00
2. Izdavanje tеhпiёkih uslova za izradu projektno - tehnicke

dokumentacije za linijske objekte gde postoji izgгadena distributivna
gasna гпгейа u vlasnistvu uGAS/-а 5.727,49

3. Izdаvапје tеhпiёkih uslova za izradu projektno - tehnicke
dokumentacije za linijske objekte gde jos пiје izgгadena distгiЬutivпа
gasna гпгеёа 4.581,99

4. Misljenje opeгatoгa distгibutivпоg sistema za potrebe pribavljanja
energetske dozvole 5.727,49

5. Ропоvпо рџыапје gasa 2.200,00
6. Vanredna kопtгоlа тегаёа ро zahtevu ukoliko se utvrdi da је тегаё

isргаvап, u zavisnosti ad velicine i tipa merila:
6а gasomer sa mehovima velicine G-2.5, G-4 i G-6 4.160,00
6Ь gasomer sa mehovima velicine G-l0 do G-65 6.260,00
6с gasomer sa mehovima velicine G-l00 do G-250 7.310,00
бd zapreminski гоtасiопi gasomer vеliсiпе do G-lБО 10.810,00

бе zapreminski rotacioni gasomer velicine ad G-250 12.210,00
бf turbinski gasomer velicine do G-lБО 11.510,00
6g tuгЫпski gasomer velicine do G-250 do G-650 12.910,00
6h turbinski gasomer velicine do G-l000 do G-2500 15.710,00
6ј tuгbinski gasomeг vеliёiпе do G-4000 do G-6500 19.910,00
6ј elektгonski i mehanicki korektori zapгemine gasa 13.260,00

7. Davanjesaglasnostiо lеhпiёkimuslovimaza izvooenjeгadovau zastitnompojasu
gasovoda 9.163,98

8. Izdavanjeodobгenjasa uslovimaza izvodenjeгadovau zastitnompojasugasovoda 9.163,98

2. Ovu odluku, ро dobijanju saglasnosti Аgепсiје za energetiku RSobjaviti па оglаsпој tabIi
doo uGAS".

L/J!;l:lJ
Sasa Pavkovic, dipl. есс.
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