АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 223/2020-Д-02 / i
Датум: 16.04.2020. године
Београд, Теразије 5

На основу чл. 39. став 1. и 53. тачка 18) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр.14512014 и
9512018-други закон) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ("Службени
гласник РС", број 5212005),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 91. седници од 16.04.2020. године, донео је

ОДЛУКУ

Даје се сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга, коју је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа Полет Пландиште, под бројем 1-08/2020-0317, на седници одржаној дана 13. марта 2020.
године.
II
Ову одлуку објавити на интернет страници Агенције за енергетику Републике Србије (www.aeгs.rs).

а

•

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку ЈП "ПОЛЕТ", Пландиште
о ценама нестандардних услуга
ЈП "ПОЛЕТ", Пландиште доставила је 30. марта 2020. године Агенцији за енергетику
Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о ценама нестандардних услуга број 108f2020-03П од 13. марта 2020. године (заведено у Агенцији под бројем 223f2020-Д-О2 од
30.03.2020. 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 дистрибутивног
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 врше нестандардне услуге и трошкове материјала 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 неопходних за пружање нестандардних услуга обрачунати су на
основу тржишних цена.
Приходи које оператор дистрибутивног система природног гаса оствари пружањем
нестандардних услуга представљају остале приходе док расходи по истом основу представљају
оперативне трошкове у складу са Методологијом за обрачун цене приступа систему за дистрибуцију
природног гаса и на тај начин цене нестандардних услуга имају неутралан утицај на цену приступа
систему за дистрибуцију природног гаса.

ЈППОЛЕТПЛАНДИШТЕ
БРОЈ: 1-08/2020-03П
ДАНА:13.03.2020.
ПЛАНДИШТЕ
На основу члана 261. гачка 25) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/2014
и 95/2018-други закон) и члана 36 и 37 Сатута Јавног предузећа Полет Пландиште бр.1-49/2017,
Надзорни одбор Јавног предузећа Полет Пландиште дана 13.03.2020. донео је:
ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА НЕСТАНДАРДНИХ УСЛУГА ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ

Ред.
број

НАЗИВ НЕСТ АНДАРДНЕ УСЛУГЕ

Цена
у динарима
(без пдв)

1
2
_.

Издавање услова за ~EQjектовањ~ и прикључе!±>~....
Издавање услова за YK~Taњe и паQалелно ВОQење
Давање сат пас ности о техничким условима за изаођењење радова у заштитном појасу
З
гасовода
_.__ ._ ..~....4
Издавање одобрења са условима за изво~~~~.радова
у заштитном појасу гасовода
5 Q.§устэва испоруке гаса KY~Y
.___
._--'-6
Поновно пуштање гаса купцу после обуставе

II
Ова одлука се објављује на интернет страници www.polet.oгg.rs по добијању сагпасности
од Агенције за енергетику Републике Србије
Број: 1-08/2020-03П
У Пландишту, 13.03.2020.

3.093,75
3.093,75
.-"-3.093,75
3.093,75
1.722,25
2.098,03,
---'--

