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Предмет: ПБАВЕШТЕОЕ  П ЦЕНИ ГАСА И ЦЕНИ ПРИСТУПА ДИСТРИБУТИВНПМ СИСТЕМУ  

Обавештавамп наше Цеоене  кприснике  енергетских  услуга да је Савет  Агенције за енергетику 

Републике Србије дап свпју сагласнпст  на прпмену цена ппчев пд 01.пктпбра 2017. гпдине и тп на  

Цену  прирпднпг гаса за јавнп снабдеваое  за категприју 1 p> 6 bara за групу купаца „мала 

пптрпшоа  -дпмаћинства“  и „мала пптрпшоа -пстали“ кпја  изнпси 34,31 дин/м3 са накнадпм пп 

месту исппруке пд 2.075,93 динара, група купаца  „ванвршна пптрпшоа К1“ - тарифа „енергент“  

31,70 дин/м3 ,тарифа „капацитет“  72,80 дин/м3 са  „накнадпм пп месту исппруке“  пд 2.075,93 

динара, група купаца „равнпмерна пптрпшоа К1“ тарифа „енергент“  31,70 дин/м3, тарифа 

„капацитет“  154,70 дин/м3 са накнадпм пп месту исппруке пд 2.075,93 дин и група купаца 

„неравнпмерна  пптрпшоа К1“ тарифа „енергент“ 31,70 дин/м3 , тарифа „капацитет“  154,70 

дин/м3 са накнадпм пп месту исппруке пд 2.075,93 динара. 

Цена приступа систему за дистрибуцију прирпднпг гаса за категприју 1 p> 6 bara за групу купаца 

„мала пптрпшоа –дпмаћинства“ и „мала пптрпшоа –пстали“  изнпси 7,41 дин/м3 ,група купаца  

„ванвршна пптрпшоа К1“ - тарифа „енергент“  4,80 динара/м3 и тарифа „капацитет“  72,80 

дин/м3, група купаца „равнпмерна пптрпшоа К1“  тарифа „енергент“  4,80 дин/м3 и тарифа 

„капацитет“  154,70 дин/м3 и „неравнпмерна  пптрпшоа К1“  тарифа „енергент“ 4,80 дин/м3 и 

тарифа  „капацитет“  182,00 дин/м3.  

Остајемп са ппштпваоем  ! 

                                                                                                                               ЈКП Чпка 

                                                                                                                              Директпр 

                                                                                                                      Вукпман  Матпвић 

 

 

 

 

 

 



KKV CSÓKA  

 

Targy:  ÉRTESÍTÉS a földgáz áráról és a fogyasztóhely  díjszabásáról 

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,hogy a  Szerb Kösztarsaság Energetikai Ügynökségének Ttanácsa 

jóváhagyta a földgáz fogyasztói  árának modositását  2017. október  1-től. 

A  FÖLDGÁZ  ÁRA  FOGYASZTÓCSOPORTONKÉNT  a következő: 

„kisfogyasztók-háztartás” és „kisfogyasztók-egyéb”  a foldgáz ára 34,31 din/m3  fogyasztóhely díj 

2.075,93.dinár évente. 

“Nem előrelatott fogyasztás K1”  Energia ár 31,70 din/m3  Kapacitás ár 72,80 din/m3 Fogyasztóhely díj 

2.075,93 dinár évente. 

“arányos fogyasztás  K1”  Energia ár 31,70 din/m3  Kapacitás ár 154,70 din/m3  Fogyasztóhely díj 

2.075,93 dinár  évente. 

“aránytalan  fogyasztás  K1” Energia ár 31,70 din/m3 Kapacitás ár 154,70 din/m3 Fogyasztóhely díj 

2.075,93 dinár évente. 

GÁZHÁLÓZAT  HASZNÁLATI  DÍJ  CSOPORTOK 

„kisfogyasztók-háztartás” és „kisfogyasztók-egyéb” 7,41 din/m3 

“Nem előrelátott fogyasztás K1”  Energia ár  4,80 din/m3  Kapacitás ár 72,80 din/m3   

“arányos fogyasztás  K1” Energia ár  4,80 din/m3  Kapacitás  ár 157,70 din/m3 

“aránytalan  fogyasztás  K1” Energia ár 31,70 din/m3  Kapacitás ár 182,00 din/m3 

Maradunk tisztelettel  ! 

                                                                                                                                  KKV CSÓKA  

                                                                                                                                     igazgató  

                                                                                                                             Vukoman Matovid 

 

 

 

 


