На основу члана 88. став 2. тачка 8.) Закона о енергетици („Службени гласник РС”, брoj 145/2014 ) и члана
51. Статута Јавног Комуналног Предузећа Чока. Надзорни одбор Јавног Комуналног Предузећа Чока на
седници од 28. августа . 2017. 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 Јавног Kомуналног 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:

Категорије
купаца

(1)

Групе

Тарифа
"енергент"

Тарифа
"капацитет"

Тарифа
„накнада по
месту испоруке"

(дин/m3)

(дин/m3/дан/година)

(дин/место
испоруке/година)

(3)

(4)

(5)

Купаца

(2)
„Мала потрошња“

(„Мала потрошња -домаћинства“ и
Категорија
1
„Мала потрошња - остали“)

p < 6 bar

34,31

2,075.93

„Ванвршна потрошња К1“

31,70

72,80

2,075.93

„Равномерна потрошња К1“:

31,70

154,70

2,075.93

Неравномерна потрошња К1“

31,70

182,00

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. октобра 2017. године.
Број1269
у Чоки 28.август. 2017. године
Председник
надзорног одбора
Зорица Илијашев

На основу члана 261. тачка 6), у вези са чланом 88. став 2. тачка 4) Закона о енергетици („Службени гласник
РС”, брoj 145/14 ) и члана 51. Статута Јавног Комуналног Предузећа Чока,
Надзорни одбор Јавног Комуналног Предузећа Чока на седници од 28. августа 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
О ЦЕНИ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
1.Овом одлуком утврђује се цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса за места испоруке на
дистрибутивном систему Јавног Kомуналног Предузећа Чока.
2.Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за
одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и
29/17) и то:

Категорије
места
испоруке

(1)

Групе

Тарифа
"енергент"

Тарифа
"капацитет"

Тарифа
„накнада по
месту испоруке"

(дин/m3)

(дин/m3/дан/година)

(дин/место
испоруке/година)

(3)

(4)

(5)

места испоруке

(2)
„Мала потрошња“

(„Мала потрошња -домаћинства“ и
Категорија
1
„Мала потрошња - остали“)

p < 6 bar

7,41

„Ванвршна потрошња К1“

4,80

72,80

„Равномерна потрошња К1“:

4,80

154,70

Неравномерна потрошња К1“

4,80

182,00

3.Ова одлука ,по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. октобра 2017. године.
Број 1269/1
у Чоки 28.августа 2017. године
Председник
надзорног одбора
Зорица Илијашев

