АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 517/2020-Д-02/1
Датум: 15. октобар 2020. године
БЕОГРАД, Теразије 5/5
На основу члана 39. став 1. и члана 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 52/2005),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 115. седници од 15. октобра 2020. године,
донео је
ОДЛУКУ

Даје се сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга, коју је донео в.Д. директора
.Транспортгас Србија" Д.О.о. Нови Сад, дана 08. октобра 2020. године, под бројем 01-01/1380.
II
Ову одлуку објавити на интернет страници Агенције за енергетику
(www.aers.rs).
Савет Агенције за енергетику Републике Србије

Републике Србије

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку .Гранспортгас Србија" доо, Нови Сад
о ценама нестандардних услуга
.Трвнспортгас Србија" доо, Нови Сад доставило је 9. октобра 2020. године Агенцији за
енергетику Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о ценама нестандардних
услуга број 01-01-01/1380 од 8. октобра 2020. године (заведено у Агенцији под бројем 517/2020-Д-02
од 09.10.2020. године).

ЕНЕРГЕТСКQ·ТЕХНИЧКА АНАЛИЗА
Енергетско - техничка анализа оцене
на стручној процени врста нестандардних
система, као и процени потребног времена
појединачне услуге наведене у акту о ценама

акта о ценама нестандардних услуга била је базирана
услуга које треба да пружа оператор транспортног
које је неопходно да се утроши при пружању сваке
нестандардних услуга.

ЕКОНОМСКО·ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
Трошкови укључени у обрачун цена нестандардних услуга односе се на трошкове рада лица
која врше нестандардне услуге и трошкове средстава, 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 претходних годину дана и просечног
годишњег броја часова рада.
Трошкови средстава неопходних за пружање нестандардних услуга обрачунати су на
трошкова горива остварених у претходној години.
Приходи које оператор транспортног 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 транспорт
природног гаса и на тај начин цене нестандардних услуга имају неутралан утицај на цену приступа
систему за транспорт природног гаса.
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На основу члана 248. тачка 24) Закона о енергетици ("Службени гл. РС-·,бр. 145/2014 i 95/2018други закон) и члана ЈЈ. 5 . Одлуке о оснивању доо .Траиспортгас Србија" Нови Сад,
Директор доноси:

одлуку

о ЦЕНАМА

НЕСТАНДАРДНИХ УСЛУГА

1. Утврђује се цена нестандардних услуга .Лраиспортгас Србија" д.О.О. Нови Сад
Цена)

Редни
број

Опис

1

Издавање мишљење оператора транспортног система природног гаса за
потребе прибављања енергетске дозволе

Јед.мере

динарима

без ПДВ

Издавање

2

техничких

услова Ја грађевинске
објекте (стамбене,
складишта бензинске пумпе)

din
пословне,

2.1. Давање података о стању и капацитетима инфраструктуре за потребе
израде нацрта плана:
2.2. Давање података о стаљу и капацитетима инфраструктуре за потребе
измене нацрта плана:
2.З. Услови за пројектовање и прикључење
2А. Измена услова за пројектовање и прикључење
2.5. Услови за пројектовање II прикључење за које се издаје олобрење по
члану 145 Закона о планирању и изградњи
2.6. Издавање саГ.13СНОСТИ
о техничком условима за извођење радова у
заштитном појасу гасовода (члана З2З. Закона о енергетици)
2.7. Давање података за потребе претходних радова:
3

Издавање

техничких

услова Ја линиске

г.ооо«
3.2. Услове за укрштање и паралелно вођење за пиниске објекте од
до

ю.ооо«

4

Продужење

опобрења,

сагласиости,

Услуге на транспортом

систему ЈП Транспортгас

з.г.

Искључење гаса купцу због не измирених обавеза.на
службеној дужности у ГМРС

З.2.

Поновно пуштање гаса купцу због не измирених обавеза.на
купца.по службеној дужности у ГМРС

din

13.345,70

din

13.345,70

din

18.842,21

din

2.936,45

din

5.362,28

din

5.362,28

услова, мишљења

4.1. Продужење Мишљење оператора траНСГЮРћЮГсистема природног
гаса за потребе прибављања енергетске дозволе
4.2. Продужење Услова за пројектовање и прикључсње
4.З. Продужење Услови за укрштање и паралелно вођење
5

магаџине,

објекте

З.I. Услове за укрштање и паралелно вођење за пиниске објекте до

гооо»

18.638,51

захтев купца.по
захтев

Србија

2. Ову одлуку, по добијању сагласности АгеНЦИЈеза енергетику Републике СрБИЈе,
објавити на инте
.Лраиспорттас Србија" д.О.О.
3. Доношењем
~
важи одлука број 01-01/743 од 26.05.2020. године
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