
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 376/2019-Д-02
Датум: 16.07.2020. 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 102. седници од 16.07.2020. године, донео
је

ОДЛУКУ

Даје се сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга КОЈУЈе донео директор
Привредног друштва за дистрибуцију гаса у мешовитој својини "Лозница - Гас" доо Лозница, дана
09.06.2020. године, под бројем 180/20.

II

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

Савет Агенције за енергетику Републике Србије



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз сагласност на Одлуку "ЛОЗНИЦА·ГАС" доо, Лозница

о ценама нестандардних услуга

"лОЗНИЦА-ГАС" ДОО, Лозница доставило је 26. јуна 2019. године Агенцији за енергетику
Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о ценама нестандардних услуга број
238/19 од 21. јуна 2019. 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 180/20 од
09.јуна 2020. године (заведено у Агенцији под бројем 376/2019-Д-02/2 од 03.07.2020. 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, опреме 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 доприноси ма послодавца конкретних
запослених који пружају нестандардну услугу, обрачунате за претходних 12 месеци 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.



"LOZNICA-GAS" DOO Loznica
15300 Loznica, ul. Vojvode Мбјса Ьг. 4, p.fah 55
Tel. 015/876-823, faks 876-834, Call centar: 0800-36-36-37
www.loznica-gas.rs, e-mail: office@loznica-gas.rs

Mat.br. 17547402
Sifra delatnosti: 3522

PIB: 103243915
PDV: 123390712

Вгој: 1...8..9..!2.~ .
Datum: 09.06.2020. godine
Loznica

Na osnovu clana 261. tacka 25. Zakona о enegetici ("SluZbeni glasnik RS", Ьгој 145/2014 i
95/2018-drugi zakon) i clana 23. Odluke о osnivanju privrednog drustva "Loznica-gas" doo
Loznica, v.d. direktora Loznica-gas d.o.o. Loznica, doneo је

ODLUKU

О CENAMA NESTANDARDNIH USLUGA

Red.br. Naziv nestandardne usluge Cena(din) PDV (din) UKUPNl{din)

1 Izdavanje tehnitkih uslova za izradu projektne dokumentacije
za stambene i poslovne objekte do 1000т2, magacine i 3.643,82 728,76 4.372,58
skladista, benzinske pumpe

2 Izdavanje tehnitkih uslova za izradu projektne dokumentacije
za objekte preko 1000т2 i kabIovske vodove

6.065,01 1.213,00 7.280,01

3 Davanje saglasnosti о tehnitkim uslovima za izvodenje radova u
zastitnom pojasu gasovoda za stambene i poslovne objekte do 1.210,67 242,13 1.452,80
1000т2, magacine i skladista, benzinske pumpe

4 Davanje saglasnosti о tehnitkim uslovima za izvodenje radova u
1.210,67

zastitnom pojasu
242,13 1.452,80

5 Izdavanje odobrenja sa uslovima za izvodenje radova u
3.856,00

zastitnom pojasu gasovoda
771,20 4.627,20

6 Misljenje operatora distributivnog sistema za potrebe
2.421,33 484,27

pribavljanja energetske dozvole
2.905,60

7 Iskljucenje gasa kupcu 2.157,48 431,50 2.588,98
8 Ponovno pustanje gasa kupcu 3.608,37 721,67 4.330,04
9 Ponovno pustanje gasa kupcu sa servisiranjem regulatora zbog

4.808,37 961,67 5.770,04
ostecenja оргете od strane kupca

10 Vanredna kontrola тегаёа G-4, G-6 ро zahtevu ako se utvrdi da
19.267,04 3.853,41 23.120,45

је uredaj ispravan
11 Vanredna kontrola тегаёа G-160 sa elektronskim korektorom

33.817,04 6.763,41 40.580,45
ро zahtevu ako se utvrdi da је uredaj ispravan

12 Vanredna kontrola тегаёа G-250 do G-650 sa elektronskim
35,917,04 7.184,41 43,100,45

korektorom ро zahtevu ako se utvrdi da је uredaj ispravan

Ova odluka се se, ро dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku RepubIike Srbije, objaviti па
internet stranici dгustva www.lоzпiса-gаs.гs.

Tekuci racuni: 205-70761-41, 160-114803-17,325-9500700009660-24, Devizni гае: 540100-17547402 Komercijalna banka
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