
ЈКП ЧОКА 

Број: 309 

Дана: 21.03.2016. године 

ул. Палих бораца бр. 5.   

23320 Ч о к а  

 

ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

     Који је вођен дана 21.03.2016. године на другој редовној седници 
надзорног одбора ЈКП Чока текуће 2016. године са почетком у 6,00 часова у 
канцеларији Директора Предузећа. 

    Седници присуствују чланови Надзорног одбора ЈКП Чока: Шите Тибор, Хабрам 
Виктор и Терхеш Ендре.  

     Поред чланова Надзорног одбора седници такође присуствују : Директор 
Предузећа Оноди Ибољка , Одри Золтан, Јован Вујић, Јагодица Поповић и Гаврило 
Давидов. 

    Записник води Гаврило Давидов. 

    Састанак води председник Надзорног одбора Шите Тибор који поздравља све 
присутне , констатује да постоји кворум  те је сходно томе за ову седницу 
предложен и утврђен следећи:  

 

 ДНЕВНИ РЕД: 

1. Разматрање и усвајање Записника са претходнe седницe Надзорног одбора ЈКП 

Чока (материјал у прилогу). 

2. Доношење одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање (материјал у 

прилогу). 

3. Разно. 

.........................................................................................непотребно изостављено 

АД – 2 Шите Тибор  – Сада прелазимо на разматрање друге тачке дневног реда 

под називом „ Доношење одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање 

(материјал у прилогу).Замолио бих некога из стручне службе да нам да кратко 

уводно излагање. 

............................................................................непотребно изостављено  

 



Након краће дискусије једногласно је донета следећа:  

 

                                                     О Д Л У К А  

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  Јавног 
Комуналног Предузећа  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 75/14) и то: 
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35,60  2,075.93 

„Ванвршна потрошња К1“ 33,02 125,71 2,075.93 

„Равномерна потрошња 

К1“: 
33,02 152,65 2,075.93 

Неравномерна потрошња 

К1“ 
33,02 179,58 2,075.93 

3. Ова одлука ,по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, 
објављује се у „Службеном  гласнику Републике Србије“, а примењује се од  1. 
априла  2016. године. 

           



.......................................................................непотребно изостављено                                                    

 
  Пошто је Дневни ред у потпуности исцрпљен председник надзорног одбора Шите 
Тибор закључио је седницу надзорног одбора ЈКП Чока у 7,00 часова. 

         

 

        записничар                                                              председник  

                                                                             надзорног одбора ЈКП Чока 

    Гаврило Давидов                                                         Шите Тибор            

 

 
 
 

 

 

 

 


