
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц Е Н О В Н И К 
 

МАТЕРИЈАЛА, ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА И  

УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ј П  „И Н Г А С“ И Н Ђ И Ј А                                    

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса                   Наш број: 1100 
Блок 63 објекат 14/2, 22320 Инђија,  www.ingas.rs                                                   Датум: 16.05.2018. 
Тел.: 022/552-157, 560-862, факс:022/552-199 е-mail: ingasjp@gmail.com                            
Предузеће регистровано у Регистру привредних субјеката под бројем БД.56901/2005 

ПИБ:                  100527313                                            Текући рачуни: 160-192284-83   Банка Интеса 
Матични број:   08190135                                                                         205-116099-21   Комерцијална банка 
Шифра делатности: 3522                                                                        105-86014-07     Аик банка 

  



А. ЦЕНА МАТЕРИЈАЛА 

                                                                                                                             
1.ПЕ-цев сер. S5, тип 80 

                     fi 25   …………………………………………....         70,00 дин/м          

                                   fi 32   …………………………………………....         80,00 дин/м     

                                   fi 40   …………………………………………....       120,00 дин/м        

                                   fi 63   …………………………………………....       300,00 дин/м     

                                   fi 90   ………………………………………........       600,00 дин/м    

                                   fi 110 …………………………………………....       900,00 дин/м    

                                   fi 160 …………………………………………....    1.900,00 дин/м   

    

2.Електроспојнице PE-2 сер. S5 

                                   fi 25  …………………………...........................       355,00 дин/ком 

                                   fi 32  …………………………………………...       350,00 дин/ком   

                                   fi 40  …………………………………………...       420,00 дин/ком   

                                   fi 63  ……………………………………….......       560,00 дин/ком   

                                   fi 90 …………………………………………....    1.620,00 дин/ком   

                                   fi 110...................................................................    1.720,00 дин/ком   

                                   fi 160...................................................................    3.100,00 дин/ком   

 

3.Електрофузијска  колена PE-2 сер. S5 

                                    fi 25/90 степени  ……………………………...     800,00 дин/ком   

                                    fi 32/90 степени  ……………………………...     900,00 дин/ком  

                                    fi 40/90 степени  ……………………………...   1.050,00 дин/ком   

                                    fi 63/90 степени ……………………………....   1.950,00 дин/ком   

                                    fi 90/90 степени ……………………………....   3.520,00 дин/ком    

 

4.Електрофузијски Т-комад сер. S5 

                                     fi 25  ………………………………………......        800,00 дин/ком   

                                     fi 32  ……………………………………….....      1.050,00 дин/ком   

                                     fi 40  ……………………………………….....      1.510,00 дин/ком   

                                     fi 63 ………………………………………......      1.710,00 дин/ком  

 

5.Електрофузијска редукција сер. S5 

                                     fi 32/25  ……………………………………......       610,00 дин/ком   

                                     fi 40/25  ……………………………………......    1.120,00 дин/ком    

                                     Spigot 40/25 ….……………..............................       620,00 дин/ком   

    

       6.Седласти комад сер. S5 

                                     fi 40/25 …………………………………...…......  2.400,00 дин/ком    

                                     fi 63/25 ………………………………………....   2.800,00 дин/ком     

                                     fi 90/25 ………………………………….....…....  3.800,00 дин/ком       

                                     fi 110/25 …………………………………...........  4 .300,00 дин/ком 

                                     fi 160/25 …………………………………...........  5.700,00 дин/ком 

 

 

 

 

 

 



      7.Електрофузијска завршна капа 

                                     fi 25  ……………………………………....…..           630,00 дин/ком      

                                     fi 32  ……………………………………....…..           650,00 дин/ком      

                                     fi 40  .......………………………………..….....           700,00 дин/ком      

                                     fi 63  .......………………………………….......           850,00 дин/ком      

 

        8.Прелазни комади Č/PE  

 

                                    25/¾''   .................................................................       1.600,00 дин/ком  

                                    32/1''    .................................................................       1.680,00 дин/ком   

                                    fi 40/1 ¼''.............................................................        2.200,00 дин/ком  

                                    fi  63/2''   .............................................................        2.950,00 дин/ком   

                   

9.Полифузијске спојнице сер. S5 

                             fi 25  …………..………………….…………......          160,00 дин/ком      

                                    fi 32  ……………………..………………….......          220,00 дин/ком     

               

10.Полифузијски чепови сер. S5 

                                    fi 25  ……...……………………………..……....        170,00 дин/ком    

                                    fi 32  …………………………………….....…....        220,00 дин/ком    

 

11.Шелне  ……..  3 / 4''  …………………………………….......            70,00 дин/ком      

            Шелне  ……..  1” ………….....................................................             85,00 дин/ком      

 

12.Прикључни штап – комплет 

            Напомена: Цена се формира сабирањем ставки:         

  ¾ “ ( 8+13+14+15 ) + 1nč-рада ..........................................      3.712,00 дин/ком   

   1 “  ( 8+13+14+15 ) + 1nč-рада ..........................................      4.292,00 дин/кoм   

 

13.Кугласта славина  …  3 / 4''  ………………………..…........         720,00 дин/ком       

            Кугласта славина.......... 1 “.....................................................         990,00 дин/ком                           

 

14.Чеп  ………..  3 / 4'' …………………………………..............           70,00 дин/ком             

            Чеп...................... 1 “…………………………………..............            85,00 дин/ком             

 

       15.Бешавна челична цев  дужине 1m са нарезаним навојем  

           R3/4''  и офарбана заштитном бојом и завршним премазом 

           жутом бојом,димензија :    

                      fi 26,9 x 2,3mm   ..................................................        545,00 дин/ком      

                      fi 33,7 x 2,3...........................................................         685,00 дин/ком     

 

16.Упозорна жута трака ……………….…………......................           26,00 дин/м                    

 

 

 

 

 

 

 



Б. ЦЕНА  КУЋНО МЕРНО РЕГУЛАЦИОНИХ  И РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА СА 

РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА 

 

Б 1.                                                                                                                              

         1.КМРС – Г4 баждарен и жигосан са темп.комп……............  20.000,00 дин/ком    

         2.КМРС - Г6 баждарен и жигосан са.темп.комп.....................  30.000,00 дин/ком   

         3.КМРС - Г10  баждарен и жигосан са темп.кор.....................  92.000,00 дин/ком    

  4.КМРС -Г16 баждарен и жигосан са темп.кор ТЦ-90.........    92.000,00 дин/ком   

  5.КМРС - Г25 баждарен и жигосан са темп.кор ТЦ-90........  130.000,00 дин/ком   

  6.КМРС –Г40 баждарен и жигосан са темп.кор ТЦ-90.........  565.000,00 дин/ком    

  7.КМРС - Г65 баждарен и жигосан са темп.кор ТЦ-90.........  565.000,00 дин/ком    

          

  8.Мерач протока Г4 баждарен и жигосан са температурним коректором   

     и холендерима распона 250  ДН 20 или ДН 25     .................     7.900,00 дин/ком   

 9.Мерач протока Г4 баждарен и жигосан са температурним коректором и    

    холендрима распона 160 ДН 20 и распона 110 ДН 20 или ДН 25    

...........................................................................................                      7.900,00 дин/ком     

10.Мерач протока Г6   баждарен у жигосан са температурним коректором  

      и  полухолендерима  распона 250 ДН 25 ......…………........   16.000,00 дин/ком    

11.Мерач протока Г10 баждарен и жигосан са температурним коректором  

      и  полухолендерима распона 280  ДН 32  и  ДН 40.............    56.000,00 дин/ком    

12.Мерач протока Г16 баждарен и жигосан са темп.коректором  ТЦ-90     

    полухолендерима  распона 280  ДН 40...............................      59.000,00 дин/ком   

        13.Мерач протока Г25 баждарен и жигосан са темп.   коректором ТЦ-90 

              и полухолендерима распона 335 ДН 50 .............................      73.00,00 дин/ком  

        14.Мерач протока Г40 баждарен и жигосан са темп. коректором ТЦ-90 

              и полухолендерима распона 510 ДН 80 ...............................   175.000,00 дин/ком   

        15.Мерач протока Г65 баждарен и жигосан са темп. коректором ТЦ-90        

              и полухолендерима распона 680 ДН 80..............................     205.000,00 дин/ком     

16.Регулатор притиска гаса, једностепени линијски ,улаз  R¾”, излаз  

      R1”,Pul=6bar,Pizl.=22mbar ...................................................      7.500,00 дин/ком    

17.Регулатор притиска гаса,двостепени,угаони,улаз R3/4”,излаз R5/4”, 

     Pul=5bar, Pizl=22mbar,макс.капацитет регулатора 6m3/h ....6.200,00 дин/ком   

18.Регулатор притиска гаса,двостепени,угаони,улаз R3/4”, излаз R5/4”, 

     Pul=5bar,Pizl=22mbar,макс.капацитет регулатора 10m3/h ...7.800,00 дин/ком   

19.Регулатор притиска гаса,двостепени,угаони,улаз R3/4”, излаз R5/4”, 

     Pul=5bar,Pizl=22mbar,макс.капацитет регулатора 16m3/......11.500,00 дин/ком  

20.Регулатор притиска гаса,двостепени,угаони,улаз R3/4”, излаз R5/4”, 

     Pul=5bar,Pizl=22-100mbar,макс.капац. регулатора 25 m3/h                            

     .....................................................................................................     12.700,00 дин/кoм   

21.Регулатор притиска гаса, двостепени, угаони, улаз R3/4”, излаз R5/4” 

     Pul=5bar, Pizl=22-100mbar,макс..капц.регулатора 40 m3/h 

     ..........................................................................................................13.400,00 дин/ком  

22.Регулатор притиска гаса, двостепени, угаони, улаз R3/4”, излаз R5/4” 

       Pul=5bar, Pizl=22-100mbar,макс.капaц.регулатора 50 m3/h 

     .....................................................................................................     13.400,00 дин/ком  

23.Регулатор притиска R25 Tartarini, “Pietro Fiorentini” FE25 

     .....................................................................................................     22.500,00 дин/ком 

       

 



 

        24.Замена оштећених резервних делова у КМРС новим, насталим грешком                   

             извођача радова или потрошача  и по истеку гарантног рока: 

                 

              - Филтер 3 / 4'' ( новим ) Ж/Ж, Ж/М-Р-1  ……………....…      650,00 дин/ком       

              - Стабилизатор притиска ДН 15 И ДН20 ............……........    8.500,00 дин/ком       

              - Славина 1 / 2'' ………………………………………….......        570,00 дин/ком        

              - Славина 3 / 4'' ……………………………………………...        800,00 дин/ком        

              - Славина 1'' …………………………………………….........     1.100,00 дин/ком        

              - Холендер 3 / 4'' троделни ……(ливени)…………….........        370,00 дин/ком        

              - Мушки наставак  1''  на 3 / 4'' ...(месингани)………...            430,00 дин/комплет 

              - Мушки наставак  5 / 4''  на 3 / 4'' (месингани). ……...             570,00 дин/комплет 

              - Навртка  5 / 4'' ……(ливенa)…………………………...…         375,00 дин/ком       

              - Навртка  1'' (ливенa)………………………….......…….....         265,00 дин/ком       

              - Гумице 3 / 4''  и  1'' …………  ……………….....................          30,00 дин/ком        

        - Холендер  5 / 4''  и  1''  на  3 / 4'' дводелни ………….......          405,00 дин/ком      

              - Кутија за КМРС – Г4............................................................       2.800,00 дин/ком        

       - Филтер грана за КМРС – Г4 .................................................              1.550,00 дин/ком        

 

Напомена : Наведене цене се примењују и у случају намерног оштећења 

од стране потрошача и других физичких лица                               

 

 

Б 2. ЦЕНА КУЋНО МЕРНО РЕГУЛАЦИОНИХ ГАСНИХ СЕТОВА  ПРИ  ЗАМЕНИ ЗБОГ 

ПОВЕЋАЊА КАПАЦИТЕТА 

 

Приликом замене коришћеног КМРС за КМРС већег капацитета потрошачу се признаје 

умањење цене новог КМРС у зависности од старости коришћеног сета и то :   

 

- 30%  за сет старости до 5 година,      

- 20% за сет старости до 10 година, 

 

Ц. ТРОШКОВИ ТИПСКИХ ПРИКЉУЧАКА 

 

   Ц 1. ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА СА КМРС, АКО СЕ 

ПРИКЉУЧAК ГРАДИ  НАКОН ПРВОГ ПУШТАЊА ГАСА У МРЕЖИ: 

    

       – за плаћање одмах, са одобреним попустом и са обрачунатим порезом на додату вредност 

 

1.   Прикључак Г2,5Т (4 cm3/h......................................................    71.000,00 дин.                  

 

2.   Прикључак Г4Т   (6 cm3/h)......................................................    71.000,00 дин.             

 

3.   Прикључак Г6Т  (10 cm3/h).....................................................    79.000,00 дин.            

 

 

 

 

 



 Ц 2. ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА СА КМРС, АКО СЕ ПРИКЉУЧAК 

ГРАДИ ИСТОВРЕМЕНО СА ИЗГРАДЊОМ МРЕЖЕ   

       – за плаћање одмах, са одобреним попустом и са обрачунатим порезом на додату вредност 

 

1.   Прикључак Г2,5Т (4 cm3/h)   .....................................................   71.000,00 дин. 

 

2.   Прикључак Г4Т (6 cm3/h) .........................................................    71.000,00 дин. 

 

3.   Прикључак Г6Т(10 cm3/h) .........................................................   79.000,00 дин. 

 

  

    Ц 3. ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ГРУПНОГ ПРИКЉУЧКА  (Г– 4Т  и  Г-6Т)  

             ЗА ПЛАЋАЊЕ ОДМАХ 

             

1.  По стамбеној или пословној јединици у објекту  

       (обухвата: прикључни полиетиленски гасовод 

       до 20 м, закључно са прелазним комадом 

       ПЕ-Ч, испоруку регулационе гасне станице 

       потребног капацитета за цео објекат и мерач протока гаса 

       типа  Г-4Т  у металној кутији  

       …………….............................................................................  20.000,00 дин. 

 

2.  По стамбеној или пословној јединици у објекту  

       (обухвата: прикључни полиетиленски гасовод 

       до 20 м, закључно са прелазним комадом 

       ПЕ-Ч, испоруку регулационе гасне станице 

       потребног капацитета за цео објекат  и мерач типа  

       Г-6Т у металној кутији .......................................................  25.000,00 дин. 

 

3.    По стамбеној или пословној јединици у објекту где постоји  

       изведена регулациона гасна станица са израдом челичног гасног 

       развода до мерног уређаја и испоруком мерача протока гаса типа  

       Г-4Т у металној кутији   .....................................................   18.000,00 дин. 

 

4.    По стамбеној или пословној јединици у објекту где постоји  

       изведена регулациона гасна станица са израдом челичног гасног 

       развода до мерног уређаја и испоруком мерача протока гаса типа  

       Г-6Т у металној кутији   .....................................................    23.000,00 дин. 

 

 

             ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ: 

                 - на  6 месечних рата, увећање  је ...............................................  4,90% 

                 - на 12 месечних рата, увећање  је ...............................................  9,75% 

                 - на 24 месечне рате, увећање  је  ................................................ 19,50% 

 

 

 

 

 

 



    Ц 4. ЈЕДИНИЧНИ ТРОШАК ОПРЕМЕ И РАДОВА КОЈИ СЕ НАПЛАЋУЈЕ ЗА   

             СВАКИ ДОДАТНИ МЕТАР ПРИКЉУЧКА  

 

           - за сваки додатни метар прикључка преко 20 м (ископ рова са полагањем  

             полиетиленске гасне цеви у ров  и затрпавање рова)  ………...   920,00 дин.  

               

 

   Напомена :  Трошкови индивидуалног прикључка утврђују се у складу са   

                          методологијом и одобрењем за прикључење.                                                                                   

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА 

 

       1 . Технички пријем кућних гасних инсталација и укључење потрошача у мрежу са   

             израдом уговора     …………………………………….…................ 1.000,00 дин.           

   

        2.1. Поновно укључење потрошача и домаћинствима, са бломбирањем: 

    - након техничког пријема, прегледа и искључења  

            због неисправности инсталације …………………………….......       540,00 дин.            

          - након искључења због неовлашћеног коришћења гаса ..........     5.000,00 дин.       

          - након уличног искључења због неплаћања гаса ……...............  10.000,00 дин.       

          - након искључења на сету због неплаћања гаса …….................    1.100,00 дин.      

          - по захтеву потрошача за прелазак из статуса  

            „пасиван” у „активан”   ..................................................................     800,00  дин.    

           

        2.2. Трошкови санације полиетиленског  гасног вода након оштећења које    

              начини правно лице............трошкови  радова и материјала +  5.000,00 дин. 

 

        2.3.Трошкови санације полиетиленског  гасног вода након оштећења које  

              начини физичко лице........... трошкови радова и материјала + 1.000,00 дин. 

 

        3. Излазак на терен на интервенцију насталу 

      грешком потрошача ……………………….……………………...        350,00 дин.      

         

         4. Трошкови ванредне контроле тачности и  исправности мерача типа Г-4 и  

              Г-6 по захтеву потрошача (уколико се испостави да је захтев  

              неоснован) .........................................................................................   1.500,00 дин.      

       

        5.  Израда пројекта кућне гасне инсталације са овером….-.....…...  4.000,00 дин.          

 

        6. Зелени картон  …........………………………......................................    450,00 дин.              

 

         7. Овера туђег пројекта  (за пројекте са лиценцом)………...............   550,00 дин.               

 

         8. Издавање техничких  услова  за пројектовање гасоводних прикључака  

  -Индивидуална стамбена изградња ....................................................  1.800,00 дин.            

  -Колективно становање.........................................................................   8.500,00 дин.         

  -Пословни простор .................................................................................   8.500,00 дин.         

  -Улична инфраструктура ......................................................................  9.500,00 дин.         

  

        Напомена :  Када захтев за издавање техничких услова за индивидуалну                          



        стамбену  изградњу подноси  Оделење за урбанизам Општине Инђија,        

        трошкови за ову ставку се не наплаћују. 

 

       9. Издавање сагласности на израду пројекта гасоводних прикључака, инсталација  

-Индивидуална стамбена изградња ....................................................   1.800,00 дин.           

-Стамбено пословни објекти ................................................................    5.500,00 дин.                                     

-Колективно становање.........................................................................    5.500,00 дин.           

-Пословни простор..................................................................................    6.500,00 дин.           

-Улична инфраструктура .....................................................................    8.500,00 дин.           

 

   10. Захтев за проширење кућне гасне инсталације са издавањем решења 

        и овера зеленог картона доградње  инсталације  ..………….........       320,00 дин.          

        плус за сваки вентил ……………………………….................……...         70,00 дин.          

 

   11.Цена норма сата …...............................................................................       742,00 дин. 

 

    12. Услуга контролног прегледа унутрашњих гасних инсталација код    

          привредних потрошача за  прикључке Г-4 и Г-6 ........................... 2.500,00 дин.          

 

 

Цене су са ПДВ-ом. 

 

Напомена : Ценовник ступа на снагу по добијању сагласности од стране оснивача. 

 

 

 

 

 

                                                              вд директор 

                                                                ________________ 

                                                                  Гојко Кнежевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


