
 
 
                                                                                          
 
На основу члана 64.став 2. тачка 1)  Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 
80/11 – исправка , 93/12 i 124/12)  и члана  24.Статута Јавног kомуналног предузећа  ЧOKA, 
Чока („Службени лист општине Чока“  број  6/2013 ),  
Управни одбор ЈКП  ЧОКА, Чока на седници од 8 августа 2013.  године, донео је 
     
 

ОДЛУКУ 
 

о цени природног гаса за јавно снабдевање   
 

1. Овом одлуком утврђује се цена природног гаса за јавно снабдевање крајњим 
купцима прикљученим на систем за дистрибуцију природног гаса ЈКП  ЧОКА, 
Чока. 
                                                                                   
 

2. Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним 
Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање 
(„Службени гласник РС“, број 93/12) и то: 
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Категорија 
купца 

 
 
Групе купца 

 
 
    Тарифа 
„енергент“ 
   (дин/м3). 

 
 
   Тарифа  
„капацитет“ 
(дин/м3/дан/го
дина). 

   Тарифа 
„накнада по 
месту испоруке“
(дин/местоиспо
руке/година). 

1 2 3 4 5 6 
Домаћинства 46,18 

 
 
 

 
 
 

2,248,66  Категорија 1 
p<6 бар 

Остали купци 44.39 233.12 2,248,66 
 
             3.Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, 
               објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 
               1.септембра  2013. године. 
                             

 
Број 919  

 
У Чоки 8 августа 2013. године 

 
 

Председник Управног одбора ЈКП ЧОКА,  Чока 
                                                                               Шили Золтан 

 
                  __________________________________ 

 



 
ЈКП  Чока 
Број: 
Дана: 13.08.2013. године 
ул. Палих бораца бр. 5 
23320 Чока 
 
 
 
 
 
Ј.П. “Службени Гласник” 
- служби огласа 
ул. Јована Ристића бр. 1 
11000 Београд 
 
 
 
Предмет: ДОСТАВА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ПРИРОДНОГ ГАСА  
                ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ 
 
 
                 Поштовани ! 
 
                 Достављамо Вам Одлуку о цени природног гаса за јавно снадбевање крајњим 
купцима прикљученим на систем за дистрибуцију природног гаса ЈКП Чока ради 
објављивања у “Службеном Гласнику Републике Србије”. 
 
                Сагласност на цене гаса од за то надлежне Агенције доставићемо Вам наком 
пријема прво факсом а затим оригинал поштом. 
 
                Молимо за хитност у поступку  као и хитну доставу профактуре ради уплате за 
објавњивање  горе наведен Одлуке. 
 
                Унапред захвални остајемо са поштовањем ! 
 
                Прилог :   Одлуку о цени природног гаса за јавно снадбевање крајњим купцима  
                                  прикљученим на систем за дистрибуцију природног гаса ЈКП Чока  
                                  донету од стране Управног одбора који за сада врши функцију Надзорног  
                                  одбора ЈКП Чока.  
 
 
 
                                                                                              Дистрибутер 
                                                                                               ЈКП Чока 
                                                                                               Директор 
                                                                                           Оноди Ибољка                                                               


