
Ц Е Н О В Н И К

радова и материјала на извођењу дистрибутивног гасовода и
прикључака

М  МАШИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ

1 Набавка, тренспорта и монтажа цеви за гас од
полиетилена ПЕ80 СРПС Г.Ц6.661, за радни притисак  П=4
бар

1,1 ПЕ Ø355 11.400,00 дин/м
1,1 ПЕ Ø315 9.100,00 дин/м
1,2 ПЕ Ø250 5.750,00 дин/м
1,3 ПЕ Ø180 2.950,00 дин/м
1,4 ПЕ Ø125 1.420,00 дин/м
1,8 ПЕ Ø90 775,00 дин/м
1,9 ПЕ Ø63 370,00 дин/м

1,10 ПЕ Ø40 170,00 дин/м
1,11 ПЕ Ø32 110,00 дин/м
1,12 ПЕ Ø25 75,00 дин/м
1б Варење спојева ПЕ цеви грејном плочом(по вару):
1б.1 ПЕ Ø355 3.800,00 дин/вар
1б.2 ПЕ Ø315 3.100,00 дин/вар
1б.3 ПЕ Ø250 2.500,00 дин/вар
1б.4 ПЕ Ø180 1.800,00 дин/вар
1б.5 ПЕ Ø125 1.300,00 дин/вар
1б.6 ПЕ Ø90 1.100,00 дин/вар
2 ПЕ - ФИТИНГ ЗА ГАС СРПС Г.Ц6.662  (набавка, транспорт

и уградња)
2,1 пе-спојнице

2.1.1 спојница Ø355 60.700,00 дин/ком
2.1.2 спојница Ø315 39.700,00 дин/ком
2.1.3 спојница Ø250 23.550,00 дин/ком
2.1.4 спојница Ø180 8.284,80 дин/ком
2.1.5 спојница Ø125 3.950,00 дин/ком
2.1.6 спојница Ø90 2.120,00 дин/ком
2.1.7 спојница Ø63 1.206,00 дин/ком



2.1.8 спојница Ø40 850,00 дин/ком
2.1.9 спојница Ø32 760,00 дин/ком
2.1.10 спојница Ø25 760,00 дин/ком

2,2 пе-редукција
2.2.1 редукција Ø355/315 93.370,00 дин/ком
2.2.2 редукција Ø315/250 54.560,00 дин/ком
2.2.3 редукција Ø250/180 31.430,00 дин/ком
2.2.4 редукција Ø180/125 17.230,00 дин/ком
2.2.5 редукција Ø125/90 9.840,00 дин/ком
2.2.6 редукција Ø90/63 4.800,00 дин/ком
2.2.7 редукција Ø63/40 3.170,00 дин/ком
2.2.8 редукција Ø40/32 2.100,00 дин/ком
2.2.9 редукција Ø32/25 1.050,00 дин/ком
2,3 пе-колено

2.3.1 колено 90/Ø355 71.840,00 дин/ком
2.3.2 колено 90/Ø315 40.570,00 дин/ком
2.3.3 колено 90/Ø250 23.790,00 дин/ком
2.3.4 колено 90/Ø180 12.310,00 дин/ком
2.3.5 колено 90/Ø125 7.140,00 дин/ком
2.3.6 колено 90/Ø90 3.830,00 дин/ком
2.3.7 колено 90/Ø63 2.930,00 дин/ком
2.3.8 колено 90/Ø40 1.650,00 дин/ком
2.3.9 колено 45/Ø355 71.840,00 дин/ком
2.3.10 колено 45/Ø315 40.570,00 дин/ком
2.3.11 колено 45/Ø250 23.790,00 дин/ком
2.3.12 колено 45/Ø180 12.310,00 дин/ком
2.3.13 колено 45/Ø125 7.140,00 дин/ком
2.3.14 колено 45/Ø90 3.830,00 дин/ком
2.3.15 колено 45/Ø63 2.932,80 дин/ком
2.3.16 колено 45/Ø40 1.650,00 дин/ком

2,4 пе-Т комад
2.4.1 Т комад Ø355/355 74.500,00 дин/ком



2.4.2 Т комад Ø315/315 57.500,00 дин/ком
2.4.3 Т комад Ø250/250 40.500,00 дин/ком
2.4.4 Т комад Ø180/180 19.286,40 дин/ком
2.4.5 Т комад Ø125/125 8.980,00 дин/ком
2.4.6 Т комад Ø90/90 4.990,00 дин/ком
2.4.7 Т комад Ø63/63 3.360,00 дин/ком
2.4.8 Т комад Ø40/40 3.240,00 дин/ком
2.4.9 Т комад Ø32/32 2.700,00 дин/ком
2.4.10 Т комад Ø25/25 2.700,00 дин/ком

2,5 пе-завршна капа
2.5.1 завршна капа Ø355 39.460,00 дин/ком
2.5.2 завршна капа Ø315 20.320,00 дин/ком
2.5.3 завршна капа Ø250 11.800,00 дин/ком
2.5.4 завршна капа Ø180 6.250,00 дин/ком
2.5.5 завршна капа Ø125 3.100,00 дин/ком
2.5.6 завршна капа Ø90 2.150,00 дин/ком
2.5.7 завршна капа Ø63 1.987,20 дин/ком
2.5.8 завршна капа Ø40 1.050,00 дин/ком
2.5.9 завршна капа Ø32 1.030,00 дин/ком
2.5.10 завршна капа Ø25 1.030,00 дин/ком

2,6 пе-седласти комад
2.6.1 седласти комад Ø355/63 7.220,00 дин/ком
2.6.2 седласти комад Ø315/63 7.220,00 дин/ком
2.6.3 седласти комад Ø250/63 7.220,00 дин/ком
2.6.4 седласти комад Ø180/63 7.220,00 дин/ком
2.6.5 седласти комад Ø90/63 7.220,00 дин/ком
2.6.6 седласти комад Ø355/32 4.060,00 дин/ком
2.6.7 седласти комад Ø315/32 4.060,00 дин/ком
2.6.8 седласти комад Ø250/32 4.060,00 дин/ком
2.6.9 седласти комад Ø180/32 4.060,00 дин/ком
2.6.10 седласти комад Ø90/32 4.060,00 дин/ком



2.6.11 седласти комад Ø63/32 4.060,00 дин/ком
2.6.12 седласти комад Ø40/32

4.060,00 дин/ком
3 Прелазни комад полиетиленски са слободном

прирубницом СРПС Г.Ц6.662  (набавка, транспорт и
уградња)

3,1 Ø355/ДН350 98.620,00 дин/ком
3,2 Ø315/ДН300 88.370,00 дин/ком
3,3 Ø250/ДН200 51.450,00 дин/ком
3,4 Ø180/ДН150 42.500,00 дин/ком
3,5 Ø125/ДН100 18.550,00 дин/ком
3,6 Ø90/ДН80 11.500,00 дин/ком
3,7 Ø63/ДН50 8.600,00 дин/ком
4 Прелазни комад полиетиленски са навојемСРПС Г.Ц6.662

(набавка, транспорт и уградња)
3,1 Ø40/ДН40 4.820,00 дин/ком
3,2 Ø40/ДН32 3.120,00 дин/ком
3,3 Ø32/ДН25 2.750,00 дин/ком
3,4 Ø25/ДН20 2.150,00 дин/ком
5 ПЕ-Вентил за гас подземна уградња(набавка, транспорт и

уградња)
5,1 Ø180 50.650,00 дин/ком
5,2 Ø125 18.420,00 дин/ком
5,3 Ø90 14.300,00 дин/ком
5,4 Ø63 11.650,00 дин/ком
5,5 Ø40 9.520,00 дин/ком
6 Славина за гас прирубничка п=16бар(набавка, транспорт

и уградња)
6,1 ДН100 22.650,00 дин/ком
6,2 ДН80 16.700,00 дин/ком
6,3 ДН65 14.200,00 дин/ком
6,4 ДН50 11.400,00 дин/ком
7 Славина за гас навојна п=6бар(набавка, транспорт и

уградња)
7,1 ДН40 3.480,00 дин/ком
7,2 ДН32 2.380,00 дин/ком



7,3 ДН25 1.650,00 дин/ком
7,4 ДН20 1.100,00 дин/ком
8 Челичне цеви шавне  заштитне(набавка, транспорт и

уградња)
8,1 Ø114,3x3,6 1.800,00 дин/м
8,2 Ø88,9x3,2 1.240,00 дин/м
8,3 Ø60,3x2,9 950,00 дин/м
8,4 Ø48,3x2,6 530,00 дин/м
9 Филтер за гас ПН6 са жичаним улошком и

навојем(набавка, транспорт и уградња)
9,1 ДН25 1.280,00 дин/м
9,2 ДН20 920,00 дин/м
9,3 ДН15 740,00 дин/м
10 Обујмица са гумом једноделна и држачем(набавка,

транспорт и уградња)
10,1 1" 90,00 дин/ком
10,2 5/4" 95,00 дин/ком
10,3 6/4" 110,00 дин/ком
11 Регулатор притиска Пул.=2-4бар, Пиз.=0,025бар(набавка,

транспорт и уградња)
11,1 Q=10m3/h 9.520,00 дин/ком
11,2 Q=16m3/h 14.270,00 дин/ком
11,3 Q=25m3/h 16.700,00 дин/ком
11,4 Q=50m3/h 17.120,00 дин/ком
12 Mерач протока са мехом Пул.=0-0,5бар, (набавка,

транспорт и уградња)
12,1 Г-4(Q=6m3/h) 12.550,00 дин/ком
12,2 Г-6(Q=10m3/h) 16.315,00 дин/ком
13 Метални ормарић за КМРС  (набавка, транспорт и

уградња)
13,1 500x500x250 4.850,00 дин/ком
14 Mерно-регулациони сет Пул.=2-4бар, Пиз.=0,025бар

(набавка, транспорт и уградња)
14,1 Г-4(Q=6m3/h) 28.600,00 дин/ком
14,2 Г-6(Q=10m3/h) 38.060,00 дин/ком
15 Mерно-регулациона станица Пул.=2-4бар, Пиз.=0,1бар

(набавка, транспорт и уградња)
15,1 Г-10(Qmax=16m3/h) 95.800,00 дин/ком
15,2 Г-16(Qmax=25m3/h) 126.200,00 дин/ком



15,3 Г-25(Qmax=40m3/h) 174.800,00 дин/ком
15,4 Г-40(Qmax=65m3/h) 410.000,00 дин/ком
15,5 Г-65(Qmax=100m3/h) 565.000,00 дин/ком
15,5 Г-100(Qmax=100m3/h) 780.000,00 дин/ком
15,6 Г-160(Qmax=250m3/h) 990.000,00 дин/ком
15,6 Г-250(Qmax=250m3/h) 1.380.000,00 дин/ком
16 Mанометар Ø100 са месинганим прикључком ДН15 и

манометарским вентилом класе 1,6    (набавка, транспорт
и уградња)

16,1 П=0-10бар 8.650,00 дин/ком
16,2 П=0-160мбар 13.000,00 дин/ком
17 Метални ормар за групне прикључке на стамбеним

зградама дубине 300мм (набавка, транспорт и уградња)
обрачун према јединици површине предње стране

24.000,00 дин/м2
18 Разводни цевовод од челичних бешавних цеви за групне

прикључке на стамбеним зградама од регулатора
притиска до мерача протока  (набавка, транспорт и
уградња) обрачун према броју прикључака 2.400,00 дин/ком

19 Испитивање на чврстоћу и непропусност дистрибутивног
гасовода мерачем притиска са писачем

30.000,00 дин.
20 Испитивање на чврстоћу и непропусност дистрибутивног

гасовода мерачем притиска(манометром)
10.000,00 дин.

21 Испитивање на чврстоћу и непропусност прикључног
гасовода 5.000,00 дин.

22 Испитивање на чврстоћу и непропусност унутрашње
гасне инсталације 5.000,00 дин.

23 Годишња контрола унутрашње гасне инсталације у
стамбеним и пословним објектима са прикључком Г-4 1.000,00 дин.

24 Годишња контрола гасних котларница и припадајућих
унутрашњих гасних инсталација 18.000,00 дин.

Г ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1 Заштита подземних инсталација.

Набавка, заштита и постављање заштитних цеви ПE (или
пуне опеке, бетонске плоче, гумени тепих, канал) на местима
укрштања гасовода са другим инсталацијама, где не могу да
се испоштују дозвољена одстојања. Обрачун се врши по
стварним количинама (по процени) по метру

2.600,00 дин/м



2 Израда и постављање типских ознака гасне мреже
Постављање обележавајућих ознака на бетонским стубовима
по извршеном полагању гасовода и затрпавање рова.
Стубићи су уграђени од армираног бетона MB 30 глатком
арматуром и у њих је уграђена месингана плочица са
натписом "гасовод" и стрелицом у смеру тока гаса. Ознаке
поставити на свим чворним тачкама и између на
одговарајућем одстојању и на фиксном објекту.
Обрачун по комаду (по процени).

2.000,00 дин/ком
3 Уградња траке упозорења

Набавка и постављање на 30cm од горње ивице рова,
пластичне жуте упозоравајуће траке са ознаком "гасовод" а
затим попунити ров до краја. Обрачуном је обухваћена
набавка и уградња траке упзорења.
Обрачун по m' уграђене траке 100,00 дин/м

4 Геодетско снимање и картирање изграђеног гасовода
Обрачун по m' снимљеног гасовода са картирањем у катастар
подземних инсталација 130,00 дин/м

5 Геодетско снимање и картирање изграђеног прикључног
гасовода
Обрачун по прикључном гасоводу дужине до 15метара
снимљеног гасовода са картирањем у катастар подземних
инсталација 13.000,00 дин/ком

Г ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ
1 Издавање техничких услова за пројектовање и

прикључење  у поступку издавања локацијских услова
3.000,00 дин/ком

П ПРИКЉУЧЦИ НА ДГМ
1 Прикључак појединачни на дистрибутивну гасоводну

мрежу Г-4  (машинско-монтажни радови, грађевински радови
са геодетским снимањем и картирањем и таксом за
прикључење за прикључке дужине 15м од ДГМ)

а) Maшинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и
непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних
елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и
испитивање прикњучка) 37.500,00 дин/ком



б) Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање
у првобитно стање на јавној површини као и геодетско
снимање и картирање 20.000,00 дин/ком

в) Такса за прикључење 15.000,00 дин/ком
                                                                  Укупно за прикључак
Г-4 72.500,00 дин/ком

2 Прикључак групни на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-4
(машинско-монтажни радови, грађевински радови са
геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење
за прикључке дужине 15м од ДГМ)

а) Maшинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и
непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних
елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и
испитивање прикњучка) 55.000,00 дин/ком

б) Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање
у првобитно стање на јавној површини као и геодетско
снимање и картирање 2.500,00 дин/ком

в) Такса за прикључење 15.000,00 дин/ком
                                                                  Укупно за прикључак
Г-4 72.500,00 дин/ком

3 Прикључак  на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-6
(машинско-монтажни радови, грађевински радови са
геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење
за прикључке дужине 15м од ДГМ)

а) Maшинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и
непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних
елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и
испитивање прикључка) 52.725,00 дин/ком

б) Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање
у првобитно стање на јавној површини као и геодетско
снимање и картирање 20.000,00 дин/ком

в) Такса за прикључење 48.110,00 дин/ком
                                                                  Укупно за прикључак
Г-6 120.835,00 дин/ком

4 Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-10
(машинско-монтажни радови, грађевински радови са
геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење
за прикључке дужине 15м од ДГМ)

а) Maшинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и
непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних
елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и
испитивање прикључка) 110.800,00 дин/ком



б) Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање
у првобитно стање на јавној површини као и геодетско
снимање и картирање 20.000,00 дин/ком

в) Такса за прикључење 62.540,00 дин/ком
        Укупно за прикључак

Г-10 193.340,00 дин/ком
5 Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-16

(машинско-монтажни радови, грађевински радови са
геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење
за прикључке дужине 20м од ДГМ)

а) Maшинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и
непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних
елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и
испитивање прикључка) 156.000,00 дин/ком

б) Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање
у првобитно стање на јавној површини као и геодетско
снимање и картирање 51.700,00 дин/ком

в) Такса за прикључење 94.390,00 дин/ком
                                                                  Укупно за прикључак
Г-16 193.340,00 дин/ком

6 Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-25
(машинско-монтажни радови, грађевински радови са
геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење
за прикључке дужине 30м од ДГМ)

а) Maшинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и
непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних
елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и
испитивање прикључка) 206.600,00 дин/ком

б) Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање
у првобитно стање на јавној површини као и геодетско
снимање и картирање 65.600,00 дин/ком

в) Такса за прикључење 211.140,00 дин/ком
                                                                  Укупно за прикључак
Г-25 483.340,00 дин/ком

7 Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-40
(машинско-монтажни радови, грађевински радови са
геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење
за прикључке дужине 30м од ДГМ)

а) Maшинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и
непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних
елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и
испитивање прикључка) 447.960,00 дин/ком



б) Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање
у првобитно стање на јавној површини као и геодетско
снимање и картирање 75.600,00 дин/ком

в) Такса за прикључење 261.860,00 дин/ком
                                                                  Укупно за прикључак
Г-40 785.420,00 дин/ком

7 Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-65
(машинско-монтажни радови, грађевински радови са
геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење
за прикључке дужине 50м од ДГМ)

а) Maшинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и
непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних
елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и
испитивање прикључка) 626.500,00 дин/ком

б) Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање
у првобитно стање на јавној површини као и геодетско
снимање и картирање 104.200,00 дин/ком

в) Такса за прикључење 477.640,00 дин/ком
                        Укупно за прикључак

Г-65 1.208.340,00 дин/ком
8 Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-100

(машинско-монтажни радови, грађевински радови са
геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење
за прикључке дужине 50м од ДГМ)

а) Maшинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и
непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних
елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и
испитивање прикључка) 840.500,00 дин/ком

б) Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање
у првобитно стање на јавној површини као и геодетско
снимање и картирање 115.000,00 дин/ком

в) Такса за прикључење 977.840,00 дин/ком
                                                               Укупно за прикључак
Г-100 1.933.340,00 дин/ком

9 Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-160
(машинско-монтажни радови, грађевински радови са
геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење
за прикључке дужине 50м од ДГМ)

а) Maшинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и
непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних
елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и
испитивање прикључка) 1.083.000,00 дин/ком



б) Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање
у првобитно стање на јавној површини као и геодетско
снимање и картирање 125.000,00 дин/ком

в) Такса за прикључење 1.812.840,00 дин/ком
                                                               Укупно за прикључак
Г-160 3.020.840,00 дин/ком

10 Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-250
(машинско-монтажни радови, грађевински радови са
геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење
за прикључке дужине 50м од ДГМ)

а) Maшинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и
непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних
елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и
испитивање прикључка) 1.473.000,00 дин/ком

б) Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање
у првобитно стање на јавној површини као и геодетско
снимање и картирање 155.000,00 дин/ком

в) Такса за прикључење 3.205.340,00 дин/ком
                                                               Укупно за прикључак
Г-250 4.833.340,00 дин/ком

** Цене су без ПДВ-а
Цене важе од
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