
ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ РАДОВА И УСЛУГА 

Ред. 
број

Шиф. 
усл.

ОПИС ПОСЛА
Износ 
накаде 
(дин.)

ПДВ 20%
Цена са 

ПДВ (дин.)

679.73 135.95 815.68
1. 2 Технички преглед кућних гасних инсталација 1,591.67 318.33 1,910.00

1а. 2 Технички пријем гасне инсталације комуналних потрошача 15,035.83 3,007.17 18,043.00

2. 3
Пуштање гаса (када се гас први пут пушта у инсталацију, 
односно евидентира нови потрошач)

1,700.00 340.00 2,040.00

•   преглед унутрашње гасне инсталације и евидентирање гасних 
трошила

•   испитивање на непропусност свих спојева у КМРС
•   издувавање кућне гасне инсталације
•   провера целе инсталације на непропусност
•   обука странке - потрошача за руковање КМРС и давање 
писменог упуства
сачињавање записника и уговора о испоруци гаса:норма 2,51 
сата

3. 5
Бломбирање- одблобирање сета (у случају обустављања 
испоруке гаса потрошачу због неплаћених рачуна или на захтев 
странке)

363.33 72.67 436.00

•   постављање пломбе на славину у КМРС
•   сачињавање извештаја - налога за искључење:норма 0,54 
сата

4. 4
Поновно пуштање гаса (на захтев искљученог потрошача) - 
широка потрошња

1,700.00 340.00 2,040.00

•   одбломбирање славине у КМРС
•   издувавање инсталације
•   провера на непропусност
•   пуштање гаса
•   сачињавање извештаја - записника о укључењу:норма 2,51 
сата

5. 4
Поновно пуштање гаса (на захтев искљученог потрошача)-
комунално-индустријски потрошачи

6,305.83 1,261.17 7,567.00

•   одбломбирање славине у ПП шахту
•   испитивање на непропусност свих спојева у ПП шахту
•   одбломбирање славине у МРС
•   издувавање инсталације
•   провера на непропусност
•   пуштање гаса
•   сачињавање извештаја - записника о укључењу

4 Поновно пуштање гаса у сличају проширења гасне инсталације 330.00 66.00 396.00

6.
Уградња новог плиномера ( у случају кад плиномер не може 
да се поправи ) обрачунаваће се према тржишним ценама

7.
Поправка регулатора - обухвата испоруку и монтажу нових 
делова

234.17 46.83 281.00

•   мембрана склопа - према тржишним ценама

•   полуга окидача у склопу ( шнала ) - према тржишним ценама

•   О - ринг на глави регулатора - према тржишним ценама
•   Норма 0,35 сата

8. Поправка регулатора код потрошача: норма 0,75 сата 507.50 101.50 609.00

9.
Годишњи преглед и контрола непропусности унутрашње 
гасне инсталације

678.33 135.67 814.00

•   контрола функционалности елемената КМРС
•   контрола исправности унутрашње гасне инсталације
•   састављање записника о прегледу
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679.73 135.95 815.68
•   паушално плаћање путем рачуна за потрошњу гаса ( 
дин./мес.) норма 1 сат 56.53

10. 11
Пријава инсталација - зелени картон са уштампаном изјавом

извођача радова
463.33 92.67 556.00

11. 14 Излазак на позив потрошача 200.83 40.17 241.00
•   излазак - долазак дистрибутивног радника на позив 
потрошача ради утврђивања неисправности по пријави

12. 7 Захтев за проширење кућне гасне инсталације 502.50 100.50 603.00
•   обрада захтева за проширење
•   по одобреном захтеву за проширење - искључење потрошача 
са гасоводне мреже
•   по одобреном техничком пријему - укључење потрошача на 
гасоводну мрежу и провера непропусности КМРС и новог дела 
инсталације

13. Замена елемената у КМРС због оштећења 200.83 40.17 241.00
•   замена обухвата испоруку и монтажу нових елемената (услуга 
замене се наплаћује на лицу места, а резервни делови по 
испостављеном рачуну):норма 0,3 сата

14. 1 Захтев за израду пројекта кућне гасне инсталације 502.50 100.50 603.00

15. 4
Прикључење потрошача (домаћинство) у случају када је 
потрошач искључен са дистрибутивне мреже због 
неизмиреног дуга за гас или других дуговања

12,743.33 2,548.67 15,292.00

16. 4
Прикључење комунално-индустријских потрошача у случају 
када је потрошач искључен са ДГМ због неизмиреног дуга за 
гас или других дуговања

25,235.83 5,047.17 30,283.00

17. 19 Израда пројектне документације за: 3,042.50 608.50 3,651.00
•   УГИ за Kатегорију -  домаћинства
•   КП за типски прикључак

18. 19 Израда пројектне документације за: 11,675.83 2,335.17 14,011.00
•   УГИ за Kатегорију I - остали и Категорију II (само машински 
пројекти)
•   КП за индивидуалне прикључке 

19. 18
Издавање претходних сагласности са сагласношћу за 
пројектно техничку документацију
•   физичка лица: норма 2 сата 1,354.17 270.83 1,625.00
   правна лица 13,180.00 2,636.00 15,816.00

20. 21
Испитивање УГИ ваздухом под притиском на чврстоћу и 
непропусност и сачињавање записника о испитивању 

1,354.17 270.83 1,625.00

21. 22 Пробијање фасадног отвора према пројекту КГИ 2,261.67 452.33 2,714.00

22.
Сечење постојеће КГИ по m/дужном/час скинуте 
инсталације:норма 0,5 сата

337.50 67.50 405.00

23. Трошкови опомене 62.50 12.50 75.00
Трошкови опомене са доставницом 101.67 20.33 122.00

24. 4
Прикључење домаћинстава у случају када је потрошач 
искључен на КМРС због крађе гаса

6,305.83 1,261.17 7,567.00

25. 4
Прикључење потрошача из Категорије II и Категорије I (група 
остали) у случају када је потрошач искључен на мерачу због 
крађе гаса

12,616.67 2,523.33 15,140.00

26 Трошкови баждарења мерача 2,383.33 476.67 2,860.00

 
 


