АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 258/2019-Д-01/З
Датум: 10. октобар 2019. године
Београд, Теразије 51V
СИ

На основу члана 39. став. 1. и члана 53. тачка 18), а у вези члана 261. тачка 25) Закона о
енергетици ("Службени гласник РС", бр. 125/14 и 95/18-др. закон), Савет Агенције за енергетику
Републике Србије на 69. седници одржаној дана 17.0ктобра 2019. године, донео је

ОДЛУКУ
1. Даје се сагласност на Ценовник нестандардних услуга број: 02-524/02-19, који је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса ..Ковин-гас" Ковин, дана 3. октобра
2019. године.
2. Ову одлуку објавити на интернет страници Агенције за енергетику Републике Србије
(www.aers.rs)

Савет Агенције за енергетику Републике Србије
Број: 258/2019-Д-О1/2
У Београду 17. октобра 2019. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку ЈЈЈП КОВИН ГАС''. Ковин о ценама нестандардних
услуга
.ЈП Ковин Гас', Ковин доставило је 04.06.2019. године Агенцији за eHepгeT~КYРепублике
Србије захтев за давањем сагласности на одлуку о ценама нестандардних услуга број 02-219/01-19
од 31.05.2019. године заведен у Агенцији под бројем 258Ј2019-Д-01/1 од 04.06.2019. године. У
поступку обраде предмета Агенцији су достављени сви тражени подаци, Докуr:ентација и
образложења и донета је коригована одлука о ценама нестандардних услуга број 02-524/02-19 од
03.10.2019. године, заведена у Агенцији оод бројем 258/2019-Д-О1/2 од 04.10.2019. године.
ЕНЕРГЕТСКа· ТЕХНИЧКА АНАЛИЗА
Енергетска - 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

т

рошкови 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, опреме 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.
т рошкови материјала, опреме и услуга неопходних за пружање нестандардних услуга
обрачунати су на основу тржишних цена и достављеног ценовника одабране лабораторије.

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА
ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛ<ЈВЕ
~~

Гордан Танић
v

На основу члана 261. тачка 25) Закона о енергетици (.Службени гласник РС', број 14512014 и 9512018-дpyrм
закон) " члана 20. став 1. тачка 12. Статута ЈП КОВИН - ГАС Ковин и Пословника о раду Надзорног одбора
ЈП КОВИН-ГАС, Ковин

Надзорни одбор ЈП КОВИН-ГАС на седници од 3. октобра 2019. године, донео је

Ценовнкк нестандардних услуга

Ред.
бр.
1
2

Назив нестандардне услуге
Издавање услова за пројектовање , сагласности / одобрења са условима
за извођење радова у заштитном појасу гасовода
Обуставalискључење

природног гаса на КМРС у осталим случајевима

3

Поновно пуштање гаса купцу по престанку разлога за обуставу

4

Обустава природног гаса на лични захтев

5

Ванредна контрола мерног уређаја по захтеву(уколико се утврди да је
уређај исправан)

цена без
пдв-а

укупна
цена

2.523,76

3.028,51

2.416,53

2.899,83

2.258,20

2.709,84

310,38
1.088,18

372,451
1.305,81

1. Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се на интернет
страници ЈП .КОВИН-ГАС·{www.kоvin-gаs.со.rs).
Број о г:> 52Ч!О1...
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