
На основу члана 39. став 1. и члана 53. тачка 18) Закона о енергетици (.,Службени гласник
РС", број 145/2014),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 396. седници од 05. марта 2018.
године, донео је

Одлуку

Даје се сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга Југоросгаз а.Д. Београд, број
0-11 од 23.02.2018. године, коју је донео генерални директор Југоросгаз а.Д. Београд.

II

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

Број: 570/2017 -Д-02/4
У Београду, 05. марта 2018. године

Савет Агенције за енергетику Републике Србије
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку "Југоросгаз", ад, Београд

о ценама нестандардних услуга

.Југоросаэ". ад, Београд доставило је 28.09.2017. године Агенцији за енергетику
Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о ценама нестандардних услуга број
0-28 од 27.09.2017. 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 0-11 од
23.02.2018. године (заведено у Агенцији под бројем 570/2017-Д-02/З од 26.02.2018. године).

ЕНЕРГЕТСКа- ТЕХНИЧКА АНАЛИЗА

Енергетска- техничка анализа оцене акта о ценама нестандардних услуга била је базирана на стручној
процениврстанестандарднихуслуга које требада пружаоператордистрибутивног система, као и процени
потребногвремена које је неопходнода се утроши при пружањусваке појединачне услуге наведенеу акту
о ценаманестандарднихуслуга.

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 нестандарних 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 последњих годину дана и просечног
годишег броја часова рада.

Трошкови коришћења средстава у власништву подносиоца захтева неопходних за
пружање нестандарних услуга обрачунати су на основу трошкова амортизације, док су трошкови
материјала и услуга неопходних за пружање нестандарних услуга обрачунати на основу тржишних
цена.
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..Y'UtiOROSGAZ·· a.d.
Број {).-- -1"1'"

(:пум L Ј ' о ? 20t? год.
Б~()rnм t

На основу члана 261. тачка 25) Закона о енергетици ("Службени гласник РС" бр. 145/2014) и
ЧЛ.72. Статута, Генерални директор Југоросгаз а.Д. сагласно својим овлашћењима доноси

одлуку
о ценама нестандардних услуга Југоросгаз а.д. Београд

1. Утврђују се цене нестандардних услуга Југоросгаз а.Д. Београд

Р.бр. НАЗИВ НЕСТАНДАРДНЕ УСЛУГЕ ЦЕНА У ДИНАРИМА
iБЕЗ ПДВ-а)

1 Издавање техничких услова за израду 5.726,01
пројектне документације за стамбене и
пословне објекте до IОООм2, магацине и
скпадишта, бензинске пумпе

2 Издавање техничких услова за израду 9.543,35
пројектне документације

3 Давање сагласности о техничким 9.543,35
условима за извођење радова у заштитном
појасу гасовода за стамбене и пословне
објекте до 1000 м2, магацине и складишта,
бензинске пумпе

4 Давање сагласности о техничким ]3.360,68
условима за извођење радова у заштитном
појасу гасовода

5 Излавање одобрења са условима за 11.595,21
извођење радова у заштитном појасу
гасовода

6 Мишљење оператера дистрибутивног 5.726,01
система за потребе прибављања
енергетске дозволе

7 Искључење гаса купцу 3.272,65
8 Поново пуштање гаса купцу 3.702,33
9 Ванредна контрола мерача Г-4, Г-6 по 17.356,14

захтеву уколико се утврди даје уређај
исправан

10 Ванредна контрола мерача до Г-160 са 57.398,28
електронским коректором по захтеву
уколико се утврди дајеУј)~!ia.i ис~аван

Ј1 Ванредна контрола мерача од Г-250 до г- 60.898,28
650 са електронским коректором по
захтеву уколико се утврди даје уређај
исправан

2. Ову одлуку, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије,
објавити на интернет страници Југоросгаз ад Београд.
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