
Ред. 
број Опис 

Важећа цена 
Основна цена ПДВ 20% Укупна 

цена 

1 Технички преглед УГИ – пре првог пуштања гаса 683,33 136,67 820 

2 
Технички преглед УГИ – осим првог прегледа 
Поновни излазак по отклањању примедбе комисије 
Проширење УГИ 

383,33 76,67 460,00 

3 Овера пројекта УГИ 275,00 55,00 330,00 

4 Овера зеленог картона – пријава инсталације 220,83 41,17 265,00 

5 
Услови за измену урбанистичких 
пројеката, информација о локацији, 
локацијских дозвола 

4.250,00 850,00 5.100,00 

6 
Услови за пројектовање и извођење 
гасних прикључака и УГУ - за 
индивидуалне и групне прикључке 

3.833,33 766,67 4.600,00 

7 
Техничке информације за индивидуалне 
и групне прикључке 

833,33 166,67 1.000,00 

8 
Сагласност за пројектну и другу 
документацију 

2.500,00 500,00 3.000,00 

9 
Сагласност на урбанистичке услове 
(ПДП, ПГР) 

2.500,00 500,00 3.000,00 

10 

Пројектовање  Вредност инвестиције % 

Цене идејног и главног пројекта 
- До 500.00 
- Преко 500.000 
- Преко 1.000.000 

- 8 % 
- 6 % 
- 5 % 

11 

Пуштање природног гаса у ИГИ (када се први 
пут пушта у инсталације односно евидентира 
нови купац) 
- Преглед ИГИ и евидентирање гасних 

трошила 
- Испитивање на непропусност свих спојева 

КМРС 
- Издувавање ИГИ 
- Обука потрошача за руковање КМРС 
Пуштање природног гаса проширени део ИГИ 
- Захтев за пуштање ИГИ 
- Пуштање гаса 

 
 
 
 
 
 

383,33 

 
 
 
 
 
 

76,67 

 
 
 
 
 
 

460,00 

12 

Поновно пуштање природног гаса (на захтев 
искљученог купца) 
- Након искључења на сету и бломбирања 

по захтеву купца 
- Након искључења због неисправности 

инсталације 
- Након искључења на сету и бломбирања 

због не плаћених рачуна за потрошњу гаса 
- Након уличног искључења због не 

плаћених рачуна за потрошњу гаса 

 
 

791,67 
 

791,67 
 

1.833,33 
 

9.333,33 

 
 

158,33 
 

158,33 
 

366,67 
 

1.866,67 

 
 

950,00 
 

950,00 
 

2.200,00 
 

11.200,00 



13 

Замена елемената КМРС због оштећења 
грешком купца или после истека гарантног 
рока (цена обухвата само рад, делови се 
посебно наплаћују: набана цена + 
мунипулативни трошкови ) 

250,00 50,00 300,00 

14 

Санација оштећења ДГМ 
А) Ако радове изводи извиђач 

Цена радова извођача + манипулативни 
трошкови 

Б) Ако радове изводи ЈП „СРЕМ-ГАС“ Грађевински радови по цени извођача 
+ манипулативни трошкови + машински 
радови, торшкови ангажовања радника 

и опреме ЈП „СРЕМ-ГАС“ + други 
трошкови 

15 

Замена флексибилних гасних црева на гасним 
апаратима 

 

Флексибилно црево ДИН12-1/2“, Л-100мм 970,00 194,00 1164,00 

Флексибилно црево ДИН12-1/2“, Л-200мм 1110,00 222,00 1332,00 

 


