АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 406/2019-А-0f,'S
Датум: 21.05.2020. године
Београд, Теразије 5

На основу чл. 39. став1. и 53. тачка 18) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр.145/2014 и
95/2018-други закон) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ("Службени
гласник РС", број 52/2005),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 94. седници од 21.05.2020. године, донео је

ОДЛУКУ

Даје се свгпвсносг на Одлуку о ценама нестандардних услуга, коју је донео генерални директор Boss
Construction д.о.о, Стари Трстеник, под бројем 44/1 од 19.04.2019. године.
II

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку "BOSS CONSTRUCTION", дОО Стари Трстеник
о ценама нестандардних услуга

"BOSS CONSTRUCTION", доо, Стари Трстеникдоставило је 16. јула 2019. године Агенцији за
енергетику Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о ценама нестандардних
услуга број 44/1 од 19. априла 2019. године. У поступку обраде предмета Агенцији су достављени
сви тражени подаци, документација и сбразложења након чега је извршена корекција обрачуна цена
нестандардних услуга и донета коригована одлука о ценама нестандардних услуга број 44/1 од 19.
априла 2019, године (заведено у Агенцији под бројем 406/2019-Д-02/8 од 27,04,2020. 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 опреме, 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 и просечног
годишњвг броја часова рада,
Трошкови опреме неопходне за пружање нестандардних услуга обрачунати су на основу
трошкова амортизације остварених у претходној години, док су трошкови материјала и услуга
обрачунати 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.
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На основу члана 261, тачка 25) Закона о енергетици {"СлужбеНJ:I гласник РС" бр.I45/20Ј4 и
95120 18-дрyrn ЗаЈ<ОН) генерални директор Boss Construction DOO ИЗ Старог Трстеника сагласно
својим овлашћењнма доноси
ОДЛУКУ
о ценама

1. Утврђују

2.

услуга Boss Сопзџцсиоп

се цене нестандардних

Р,бр,
I,

нестанцарлних

услуга Boss Сопstгuсtiоп

DOG Стари Трстеник
DOO Стари Трстеник

НАЗИВ НЕСТАНДАРД1-1E УСЛУГЕ
Издавање
техничких
услова
за
израду
пројектнс
документације за стамбене и пословне објекте до ЈОООм2,
магацина и складишта, бензинске пумпе
Издавање
техничких
услова
за
израду
пројектне

ЦЕНА У ДИНАРИМА
(БЕЗ ПДВ-а)
2854.04

2854.04

документације

З.

Даваље

сагласности

радова у заштитном

4,
5.
6.
7,
8,
9.
10.
1] ,

12,

2.

о техничким условима за извођењс
појасу гасовоца за стамбене и пословне

објекте до 1000м2, магацине и складишта, бензинске пумпе
Давање сагласности о техничким условима за извођсње
радова у заштитном појасу гасовода
Издавање одобрења са условима за извођење радова у
эаштитном појасу гасовоца
Мишљење
опервтора цистрибутивног
система за потребе
прибављања енергетске дозволе
Искључење гаса купџу
Поновно пуштање гаса купцу
Ванредна контрола мерача Г-4, Г-б по захтеву ако се утврди
да је уређај исправан
Банредна контрола мерача r-IO, Г-16 и Г-25 по захтеву ако
се утврди да је уређај испр,1ван
Ванредна
контрола
мерача
Г-160
са електронским
корекгором по захтеву ако се утврди да је уређај исправан
Ванредна контрола мерача [-250 дО Г-650 са електронским
Kopeћ'ТopO~1по захтеву ако се утврди да је уреlјај исправан

Ову одлуку.
на интернет

2854,04

2854,04
i

2854,04
2546,59
2648,75
2648,75
11941,65
18868,31
68774,67
80842,17

по добијању сагласности Агенције за енегетику Републике Србије, објавити
страници Boss Сопзјгпстјоп DOO Стари Трстеник,

