АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 121/2021-Д-02
Датум: 18.03.2021. године
БЕОГРАД, Теразије 5/5
На основу члана 39. став 1. и члана 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 135. седници од 18.03.2021. године, донео
је
ОДЛУКУ

Даје се сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга коју је донео директор Друштва
са ограниченом одговорношћу "СОМБОР-ГАС" Сомбор, дана 03.03.2021. године, под бројем 68/21.
II
Ову одлуку објавити
(www.aers.rs).

на интернет

страници

Агенције

за енергетику

Савет Агенције за енергетику Републике Србије

Републике

Србије

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку "Сомбор·гас", доо, Сомбор
о ценама нестандардних услуга
"Сомбор-гас", доо, Сомбор доставило је 09. марта 2021. године Агенцији за енергетику
Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о ценама нестандардних услуга број
68/21 од 03. марта 2021. године (заведено у Агенцији под бројем 121/2021-Д-02 од 09.03.2021.
године).

внвнвтско-текничо

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. Оцена је да наведене
нестандардне услуге у погледу опреме, средстава, механизације и времена потребног за изршење
радова испуњавају услове за давање сагласности.
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 претходних годину дана и просечног
годишњег броја часова рада.
Трошкови материјала и услуга 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.

Друштво са огр.одговорношћу
Сомбор
Раде Кончара

Број: 68/21
Дана: 03.03.2021
СОМБОР

"СОМБОР-Г АС"

зо

На основу члана 261. тачка 25. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр.
145/2014 II 95/2018 - др.закон) и Уговора о организоваљу друштва Д.о.о. "Сомбор-гас" Сомбор,
чл.l4 и чл.22, директор предузећа за изградњу гасовода и дистрибуцију природног гаса
"Сомбор-гас" Д.О.о. Раде Кончара ЗО, Сомбор, ОЗ.03.2021.гоДине, донео је :

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА НЕСТАНДАРДНИХ

УСЛУГА

1. Утврђују се цене нестандардних услуга у Д.о.о. "Сомбор-гас" Сомбор, и то:

Назив

гасомер до Г-4
гасомер Г-б
гасомер од Г-ЈО

ДО

Г-25

гасомер од Г-40 до Г-65

гасомер Г-б
гасомер од Г -!Одо Г -25
гасомер од Г-40 до Г-65

гасомер

ОД

Г-40

гасомер

ОД

Г -1 ОО и више

гасомер
гасомер

ОД

ОД

Г-10

ДО

ДО

Г-65

15.147,27

Г-25

Г-40 до Г-65

гасомер од Г-10 до Г-25

гасомер од Г-40 ло Г-65

гасомер до Г-4
9.648,84

гасомер од Г-10 до Г-25

гасомер од Г-40 до Г-65
гасомер од Г -1 ОО и више

--------,.

._-----_.

7.305,41

7

ИЗДАВАЉЕ УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЉЕ У СКЛОПУ
ОБЈЕДИЉЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАН СКИХ
ДОКУМЕНАТА (САГЛАСНОСТ, НАДЗОР И КОНАЧНА
САГЛАСНОСТ)

Издавање условаза пројектовање

и прикључење

(чл.8б Закона о планирању и

4.185,01

и прикључење

(чл.8б Закона о планирању и

6.277,51

изградњи) .... физичка лица
Издавање условаза пројектовање
изградњи) ..... правна лица

ВАНРЕДНА КОНТРОЛА ГАСОМЕР А НА ЗАХТЕВ КУПЦА

12.337,97

гасомер мех Г2,5 до Г-6

18.525,91

гасомер мех Г-1 О до Г-65
8
гасомер ротациони и турбински

до Г-160

гасомер ротациони од Г-250 и већи
гасомер турбински

Г-250 до Г-650

гасомер турбински Г-1000 до Г-2500

31.725,91
43.725,91
48.525,91
60.525,91
43.725,91

електронски коректор

2. Ову Одлуку, по добијаљу сагласности Агенције за енергетику Републике Србије,
објавити на интернет страници Д.о.о. "Сомбор-гас" Сомбор.

Директор
Слободан Настасић
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