
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 275/2019-Д-01/3
Датум: 16.01.2020. године
Београд, Теразије 5

На основу члана 39. став1. и члана 53. тачка 18) Закона о енергетици ("Службе ни гласник
РС", бр. 145/2014 и 95f2018-други закон) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике
Србије ("Служ5ени гласник РС", број 52/2005),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 80. седници од 16.01.2020. године,
донео је:

ОДЛУКУ

Даје се сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга број 676/19, коју је донео
Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа .Суботицагас", Суботица, на седници оцржано] дана
23. децембра 2019. године.

II

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



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку ЈКП "СУБОТИЦАГАС", Суботица

о ценама нестандардних услуга

ЈКП "СУБОТИЦАГАС", Суботица доставило је 03. маја 2019. године Агенцији за енергетику
Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о ценама нестандардних услуга број 261-
1/2019 од 23. априла 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 676/19 од 23.
децембра 2019. године (заведено у Агенцији под бројем 275/2019-Д-О1/2 од 26.12.2019. 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 оператер дистрибутивног
система, као и процени потребног времена KGje 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 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 претходну годину дана и просечног
годишњег броја часова рада.

Трошкови материјала и 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.



ft•

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ
"СУБОТИЦАГ АС"
Број: 676IJ 9
Дана: 23.12.2019.
СУБОТИЦА

На основу члана 261. тачка 25. Закона о енергетици ("Сnужбени гласник РС' ,бр. 145/2014
и 95/2018 - др.закон) и члана 48. Статута ЈКГ1 "Суботицагас ' Суботица, Надзорни одбор ЈКП
,Суботи~агас' Суботица је на својој седници сдржаној дана 23.12.2019. године донео

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ВЕСТ АНДАР ДНИХ УСЛУГА

ј. Утврђују се цене нестандардних услуга у .IКП "Суботицагас" Суботица и то:

Ред. Цена без

]4.585,73

3.44620
3.992,28
4.758,77



.,

СКЈ1М клиповима до Г-25 3.855,20
5.59525

СЮ1М клиповима од Г-40 до Г-65 10.704 12
СЈ(ИМ клиповима од Г-I ООдо Г-250 20.31646

21.57119

4.047,16
4.229,16
5.47564
6.19 80

7.257,16
7.439,16
8.685 64
9.400,80

10.561 ЗА

16.547,94
17.947,94
17.24794

11.997,94
са мехом од Г -! ОО до Г-250 13.04794

2. Ову Одлуку по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије
објавити на интернет страници .ЈКIl , Суботицагас" Суботица.

Број: 676119
У Суботици, 23.12.20 19.Г.
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