
Ј.П. “Срем-гас”  
Сремска Митровица 
Број: 156-6/12 
Датум: 18.06.2012.г. 
На основу Одлуке о утврђивању Методологије о критеријумима и 
начину одређивања трошкова прикључка на систем за транспорт и 
дистрибуцију природног гаса (Сл. Гл. 48/2008 и 54/2008)  и члана 27 
Статута Ј.П. за дистрибуцију природног гаса «Срем-гас» Сремска 
Митровица, Управни одбор је на својој  39 седници одржаној 
18.06.2012.г. донео следећу: 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

Одлуке о утврђеним износима трошкова типског прикључка  
    

члан 1. 
1) Утврђују се износи трошкова типског прикључка - дужине до 13,30м  
 који се гради накнадно    

    
Тип 
уговора 
мерни сет 

Маx 
капацитет 

снага Износ трошкова 
типског 

прикључка у дин. 
без попуста 

Износ трошкова 
типског прикључка 
у дин. са попустом 

5%  
Sm3/h КW Укупно Укупно 

Г-2.5 4 35   

Г-4 6 56 66.128 62.822 
Г-6 10 93 78.458 74.535 

 
2) Утврђују се износи трошкова типског прикључка - дужине до 13,30м 
који се гради истовремено са изградњом мреже  
 
Тип уговора 
мерни сет 

Маx 
капацитет 

снага Износ трошкова 
типског прикључка у 

дин. 
Sm3/h КW Укупно 

Г-2.5 4 35  

Г-4 6 56 55.100 
Г-6 10 93 66.430 



На утврђене трошкове типског прикључка примењује се ПДВ по стопи 
од 18%. 

Члан 2. 
 Услови плаћања по члану 1 тачка 1: 

1. У целости: одмах по закључењу Уговора - попуст 5% 
2. Одложено: аванс 25% и  6 месечних ратa 
3. Одложено : аванс 25% и 12 месечних рата 
У случају одложеног плаћања под тачком 3 месечне рате  се 

усклађују са растом потрошачких цена.    
 Услови плаћања по члану 1 тачка 2: 

1. У целости: одмах по закључењу Уговора 
2. Одложено: аванс 25% и  6 месечних ратa 
3. Одложено : аванс 25% и 12 месечних рата 
У случају одложеног плаћања под тачком  3 месечне рате  се 

усклађују са растом потрошачких цена.    
Уговором се ближе дефинишу услови плаћања и обавезе 

уговорних страна. 
Члан 3. 

Извођење радова на изградњи прикључка ће се извршити 
након уплате трошкова типског прикључка у целости, а у случају 
одложеног плаћања када Потрошач уплати аванс од 25% .  

          Члан 4. 
 Саставни део Одлуке је Обрачун "Трошкова типског прикључка"  
Г-4 и Г-6 број  158 /12 од  13.06.2012.г. 

              Члан 5. 
 Уколико је дужина прикључка већа од 13,30 м потрошач ће 
надокнадити увећане трошкове типског прикључка у складу са 
Обрачуном "Трошкова типског прикључка" Г-4 и Г-6 број158 /12 од  
13.06.2012.г.. 
 

           Члан 6. 
Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о измени и допуни 
Одлуке о утврђеним износима партиципације број 169-6/11 од 
02.06.2011.г.                               

Члан 7. 
 Одлука о утврђеним износима трошкова типског прикључка 
ступа на снагу даном доношења. 
 

ПРЕДСЕДНИК У.О. 
Данка Мартиновић,дипл.инг.маш.с.р. 


