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К О В И Н 
 
 
Предмет: Акт о прикључцима за дистрибутивно подручје Ковин-гаса 
 
 
 ЈП ''Ковин-гас'' се бави енергетском делатношћу и као енергетски субјект подложни смо 
Агенцији за енергетику па самим тим сагласно тачки 6. став 2. Методологије за одређивања трошкова 
прикључка на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса (''Службени гласник РС'', бр. 
42/2016 – у даљем тексту : Методологија) доносимо: 
 
АКТ О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧАКА ЗА 2017.г. 

НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ 
 

1. Критеријуми за одређивање трошкова прикључка 
 

  Критеријуми за одређивање трошкова прикључка на систем су: одобрени капацитет, место 
прикључка, врста уређаја, опреме и материјала које је потребно уградити, врста радова које је 
потребно извести и стварање других услова за прикључење.  

Приликом одређивања и обрачуна висине трошкова прикључка у складу са овом 
Методологијом, енергетски субјект може укључити само оне трошкове, односно само оне елементе 
структуре трошкова прикључка, које стварно има. 
 

2. Структура трошкова прикључка 
 

Трошкови прикључка обухватају: 
1. трошкове пројектовања и прибављања потребне документације; 
2. трошкове набавке уређаја, опреме и материјала; 
3. трошкове извођења радова; 
4. трошкове стручних и оперативних послова које је неопходно извршити ради прикључења 

објекта на систем и  
5. део трошкова система насталих због прикључење објекта на систем (у даљем тексту: део 

трошкова система).  
 

3.   Врсте прикључака 
 

У зависности од радног притиска мреже на коју се објекат прикључује, максималног 
капацитета мерног уређаја, начина прикључења и броја мерних уређаја који се постављају у једном 
објекту и повезују са једним регулационим уређајем, прикључење објекта на систем обезбеђује се 
изградњoм прикључка који може бити: 

1. типски прикључак; 
2. индивидуални прикључак и  
3. групни прикључак. 

 



ОДРЕЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА 
ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК 

 
Типски прикључак је прикључак на дистрибутивну мрежу (полиетиленску или челичну) 

радног притиска мањег од 6 bar са кућним мерно-регулационим сетом (КМРС) максималног 
капацитета не већег од 10 m³/h, у који се уграђују типизирани, односно стандардизованa опрема, 
уређаји и материјали и при чијој се изградњи изводе стандардни радови. 
  У зависности од максималног капацитета КМРС, односно типа мерача, утврђују се следеће 
категорије типског прикључка:  

- Г-2,5   4 m3/h 
- Г-4      6 m3/h и 
- Г-6    10 m3/h 
Трошкови типског прикључка се одређују, за сваку категорију типског прикључка, на основу:  

- у просечених трошкова пројектовања и прибављања потребне документације;  
- нормиране и у просечене количине типизиране опреме, уређаја и материјала које је неопходно 

уградити;  
- у просечених трошкова радова и  
- у просечених трошкова стручних и оперативних послова које је неопходно извршити ради 

прикључења објекта на мрежу. 
 Трошкови типског прикључка су: 

- фиксни и  
- варијабилни.  

Фиксни трошкови обухватају трошкове који не зависе од удаљености објекта од мреже.  
Варијабилни трошкови обухватају трошкове који зависе од удаљености објекта од мреже и 

исказују се по дужном метру, а обрачунавају се: 
- ако је удаљеност од мреже мања или једнака граничној удаљености - за типску удаљеност,  
- ако је удаљеност од мреже већа од граничне удаљености – вредност обрачуната за типску 

удаљеност се увећава за вредност обрачунату за разлику стварне и граничне удаљености.  
Типска удаљеност од мреже је једнака просечној удаљености објеката од мреже на свим 

мрежама енергетског субјекта притиска мањег од 6 bar, мерено трасом вода и износи највише 12 
метара. 

Гранична удаљеност од мреже утврђује се као умножак броја 1,67 и типске удаљености од 
мреже мерено трасом вода и износи највише 20 метара. 

Тржишна цена - цена утврђена на основу испостављених рачуна и ситуација добављача 
постигнута под најповољнијим условима у прописаном поступку набавке добара, услуга и радова, 
исказана без ПДВ-а (осим цена моторних горива које се исказују са ПДВ-ом). Тржишна цена елемента 
структуре трошкова прикључења типским прикључком је цена добијена под најповољнијим условима 
у прописаном поступку набавке која је по физичком обиму највеће прибављање добара, услуга и 
радова у години у којој оператор система доноси акт о висини трошкова прикључења типским 
прикључцима, односно у години у којој је вршио последње овакво прибављање. 

Цена коштања - цена коју утврђује оператор система када елементе структуре трошкова 
прикључења обезбеђује у властитој режији и која има исто значење као у Међународном 
рачуноводственом стандарду 16, а која се на овај начин обрачунава за све категорије типског 
прикључка у време доношења акта о висини трошкова прикључења. 

На дистрибутивном подручју где ЈП ''Ковин-гас'' врши дистрибуцију природног гаса постоје 3 
(три) примопредајна места, односно места разграничења одговорности између транспортера  
природног гаса (ЈП ''Србије гас'') и нас. Називи тих примопредајних места су ГМРС ''Ковин'' која 
снабдева индустријске потрошаче и само насељено место Ковин, ГМРС Плочица која снабдева 
насељена места Плочица, Скореновац и Баваниште, ГМРС Мраморак која снабдева насељена места 
Мраморак, Делиблато, Гај и Дубовац. 

Начин одређивања трошкова прикључка урађена је за сва дистрибутивна подручја јединствено 
као и по категоријама типских прикључака које је прописала Агенција за енергетику и то у зависности 
од мерача протока гаса које се могу наћи на тржишту. 



Овај акт је јаван и без дискриминације, а биће истакнут на огласној табли ЈП ''Ковин-гаса'' 
Ковин као и на интернет страници предузећа и то према тачки 6. став 10. Методологије. 

Како је на дистрибутивном подручју ЈП ''Ковин-гаса'' Ковин урађена гасификација насељених 
места тако у табели тачка 4. се не примењује, а висина трошкова типских прикључака без ПДВ-а за 
поменуте категорије износи: 

 
1. Г 2,5         65.727,00дин. 
2. Г 4        65.005,00дин. 
3. Г 6        75.913,00дин. 

 
Део трошкова система се утврђује на основу максималног капацитета КМРС, висине 

јединичног трошка за капацитет и степена искоришћености дистрибутивне мреже на коју се објекат 
прикључује.  

Варијабилни трошкови за већу удаљеност од граничне прописане (20m) овим актом по сваком 
дужном метру износи 464,50дин. 

 
Основи за умањење и увећање трошкова прикључења 
 
Ако подносилац захтева, на основу утврђених услова и сагласности оператора система на чију 

се мрежу прикључује, изведе радове на прикључењу у властитој режији, трошкови прикључења се 
умањују за износ трошкова који одговара тим позицијама. Радови се изводе уз стручни надзор 
оператора система (мах. 4.386,00 дин.). 

Када је прикључак делимично изграђен на трошак подносиоца захтева пре издавања решења 
којим се одобрава прикључење, трошкови прикључења се умањују за трошкове оних позиција 
односно елемената структуре трошкова прикључења које је подносилац захтева имао пре издавања 
решења. 

У случају да враћање јавне површине у првобитно стање не изискује асфалтирање, трошак 
прикључења се умањује за износ трошкова асфалтирања (1.590,00 дин). 

Ако се, на захтев подносиоца захтева, приликом изградње типског прикључка користи опрема 
вишег стандарда од оне коју оператор користи као типизирану у смислу ове методологије трошкови 
прикључења се увећавају за разлику стварних трошкова захтеване опреме и у просечених трошкова 
типизиране опреме. 

Ако се, на захтев подносиоца захтева, приликом изградње типског прикључка, изводе 
грађевински радови који су вишег стандарда од оног које је оператор стандардно изводи, трошкови 
прикључења се увећавају за разлику стварних трошкова захтеваних радова и трошкова нормираних 
радова утврђених у складу са овом методологијом. 

Ако је због прикључења једног објекта подносиоца захтева потребно извести прелаз преко 
улице, при чему се пречник цеви димензионише искључиво за његове потребе, трошкови прикључења 
се увећавају за трошкове прелаза преко улице. 

Ако прикључење конкретног објекта изискује и трошкове решавања имовинско-правних 
односа, трошкови прикључења се увећавају за стварни износ трошкова решавања имовинско-правних 
односа. 

У случају да прикључење конкретног објекта изискује и трошкове на име прибављања 
грађевинске дозволе или другог акта надлежног органа када се она не издаје, односно употребне 
дозволе, трошкови прикључења увећавају се за стварни износ ових трошкова. 

Део трошкова који чине основ за умањење, односно увећање трошкова прикључења посебно 
се исказују по позицијама у обрачуну трошкова прикључења. 



ОДРЕЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ 
ПРИКЉУЧАК  

 
Индивидуални прикључак је прикључак на: 

- транспортну мрежу; 
- дистрибутивну мрежу притиска ≥ 6 bar; 
- дистрибутивну мрежу притиска до 6 bar са максималним капацитетом мерно-регулационе 

станице (у даљем тексту: МРС) изнад 10 m3/h, као и 
- сваки други прикључак који, у смислу методологије, не испуњава услове типског или групног 

прикључка. 
 
Начин одређивања трошкова прикључења  
 
Оператор система одређује висину трошкова прикључења према оним трошковима, односно 

трошковима оних елемента структуре трошкова прикључења, које стварно има. 
Трошкови изградње индивидуалног прикључка се одређују као збир стварних трошкова: 
-  пројектовања, 
-  прибављања потребне документације, прописаних сагласности и дозвола, 
-  решавања имовинско-правних односа везаних за конкретно прикључење, 
-  извођења припремних радова, 
-  набавке уређаја, опреме и материјала, 
- радова лица ангажованих на извођењу грађевинских, машинско-монтажних и електро радова 

на изградњи прикључка, употребе машина, специјалних алата и опреме са руковаоцем и употребе 
возила са возачем, 

-  опремања мерног места, 
- геодетског обележавања трасе, геодетског снимања вода прикључка и провођења промена у 

катастру водова и трошкова провођења промена на плану катастра водова, 
-  испитивања и пуштања у рад и 
- обављања других стручних и оперативних послова које је неопходно извршити ради 

прикључења објекта на мрежу: излазак на терен ради утврђивања локације МРС и трасе прикључка у 
циљу утврђивања техничких услова за прикључење, стручни надзор над извођењем грађевинских, 
машинско-монтажни и електро радова и техничка контрола унутрашње гасне инсталације пре првог 
пуштања гаса у прикључак, у складу са техничким прописима и правилима рада система на који се 
објекат прикључује и критеријумима утврђеним овом методологијом. 

Део трошкова система који настаје због прикључења на дистрибутивну мрежу радног 
притиска p<6 bar утврђује се на основу одобреног капацитета МРС, висине јединичног трошка за 
капацитет и степена искоришћености дистрибутивне мреже на коју се објекат прикључује. 

За мреже на радном притиску p<6 bar, оператор система може да утврди степен 
искоришћености мреже за сваку мрежу понаособ или јединствену вредност за све мреже тог радног 
притиска, али не може да комбинује оба начина утврђивања степена искоришћености мреже. 

Део трошкова система за прикључење на дистрибутивну мрежу радног притиска 6≤p≤16 bar 
или на транспортну мрежу, утврђује се на основу одобреног капацитета МРС и фиксног јединичног 
трошка у динарима по m3/h. 

Ако је подносилац захтева сносио трошкове изградње дела мреже ради стварања техничких 
услова за прикључење свог објекта, део трошкова система се обрачунава само ако је разлика између 
дела трошка система, утврђеног у смислу ове тачке методологије, и уложених средстава већа од нуле 
и једнак је тој разлици. 

Део трошкова система се не утврђује за произвођача природног гаса чији се објекат 
прикључује на мрежу. 

 



Основи за умањење и увећање трошкова прикључења  
 
Ако је због прикључења објекта једног подносиоца захтева потребно извести прелаз преко 

улице, при чему се пречник цеви димензионише искључиво за његове потребе, трошкови прикључења 
увећавају се за настале стварне трошкове прелаза преко улице. 

Када је прикључак делимично изграђен на трошак подносиоца захтева пре издавања решења 
којим се одобрава прикључење, трошкове које је подносилац захтева сносио пре издавања решења не 
укључују се у обрачун трошкова прикључења, и тај део трошкова се у обрачуну посебно исказује. 

 
ОДРЕЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ЗА ГРУПНИ  

ПРИКЉУЧАК  
 
Групни прикључак, у смислу ове методологије, је прикључак вишеспратног објекта 

колективне стано градње на дистрибутивну мрежу радног притиска p<6 bar. Овај прикључак се гради 
од најближе тачке на дистрибутивној мрежи у којој је прикључење технички и правно могуће, до 
регулационог уређаја за објекат у целини и даље од регулационог уређаја ка два или више кућних 
мерних сетова. Трошкови прикључења групним прикључком исказују се по кућном мерном сету (у 
даљем тексту: КМС). 

 
Начин одређивања трошкова прикључења 
 
Трошкови изградње групног прикључка се одређују на начин утврђен Методологијом за 

индивидуални прикључак. 
Део трошкова система за групни прикључак се утврђује на основу максималног капацитета 

регулационог уређаја, висине јединичног трошка за капацитет и степена искоришћености 
дистрибутивне мреже на коју се објекат прикључује. 

Оператор система може да утврди степен искоришћености мреже за сваку мрежу понаособ 
или јединствену вредност за све мреже радног притиска p<6 bar, али не може да комбинује оба начина 
утврђивања степена искоришћености мреже. 

 
Основи за умањење трошкова прикључења 
 
Ако подносилац захтева, на основу утврђених услова и сагласности оператора система, изведе 

радове на прикључењу у властитој режији, позиције које се односе на тако изведене радове не 
укључују се у трошкове прикључења. Радови се изводе уз стручни надзор енергетског субјекта. 

Када је пре издавања решења којим се одобрава прикључење прикључак делимично изграђен 
на трошак подносиоца захтева, трошкови које је подносилац сносио пре издавања решења не 
укључују се у обрачун трошкова прикључења и тај део трошкова се посебно исказује. 

 
У случају накнадног прикључења у објекту прикљученом преко групног прикључка, трошак 

прикључења по КМС се обрачунава у износу трошкова прикључења типским прикључком исте 
категорије. Накнадним прикључењем у смислу ове тачке, сматра се прикључење унутрашње гасне 
инсталације засебне стамбене јединице које се одобрава после првог пуштања гаса у групни 
прикључак. 

 
ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧКА У ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА 

 
Посебним случајевима утврђивања трошкова прикључења, у смислу ове методологије, 

сматрају се: 
- промене на прикључку, спајање, раздвајање инсталација, односно мерних места, и повећање 

одобреног капацитета у прикљученом објекту, и 
- поновно прикључење објекта на систем када је захтев за издавање одобрења за прикључење 

поднет због искључења са система. 





Трошкови прикључења за типске прикључке
Пре почетка уноса података, у име фајла унесите НАЗИВ ОПЕРАТОРА СИСТЕМА И ДАТУМ !

Категорија типског прикључка:

Природни гас - техничко-енергетски подаци Означити оне категорије типског прикључка 
Енергетска делатност:    20 - Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас Г- 2,5 за које се табеле  попуњавају 

Г- 4
Г- 6

Назив енергетског субјекта: ЈП ''КОВИН-ГАС''
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Назив енергетског субјекта: ЈП ''КОВИН-ГАС''
Седиште и адреса: Svetozara Markovića 15, 26220 Ковин
Број лиценце: 311.01-166/2006-Л-I

Година: 2017

Особа за контакт - технички подаци: Саша Барош
Особа за контакт - економски подаци: Горан Тодоровић

Подаци за контакт: * Телефон - техника: 013/745-645
* Телефон - економиста: 013/745-805

* Телефакс: 013/745-805

* Електронска пошта: office@kovin-gas.co.rs

Датум обраде: 30.11.2016.

Напомене: 
1) 
2) 
3) 

4) 

5) 

Подаци потребни за обрачун се уносе у ћелије обојене жутом бојом.
Методологија - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса
Оператори система код којих се трошкови две или све три категорије типског прикључка (Г-2,5, Г-4 и Г-6) разликују само за трошкове КМРС   
попуњавају само један комплет ових табела, уносећи за сваку категорију различите трошкове  само за КМРС у табели 3. - позиције 1.1, 1.2, 1.3.

Оператор система може да одабере или да  степен искоришћености мреже (СИМ) обрачунава за сваку мрежу понаособ или јединствену вредност за све мреже радног притиска  р<6 бар, 
али не може да комбинује ова два начина утврђивања СИМ.    
Оператори система који имају и неке друге трошкове различите по категоријама типског прикључка, попуњавају  комплет табела за сваку категорију прикључка коју имају. 5) 

6) 
7)

8)

9) 
10) 

11) Скраћенице:  -   за називе уређаја и трошкове (у табелама у загради) скраћенице су исте као у тексту Методологије
 -   ОС - Оператор система

Стране 1-7 табеле треба да буду саставни део Одлуке ОС о висини трошкова прикључења преко типског прикључка; подаци са стране 7 треба да се садрже у самом тексту Одлуке; 
 на страни 8 је табела - помоћ ОС да направи обрачун за конкретног подносиоца захтева

Све јединичне тржишне цене и тржишне цене радног часа, осим тржишне цене моторних горива, исказују се без ПДВ-а.

Приликом избора начина прибављања елемената структуре трошкова прикључења, за сваку позицију се може изабрати само једна од понуђених опција.  

У случају када оператор система изводи радове у властитој режији, цена коштања радног часа, према нормираном степену и врсти  стручне спреме лица која изводе радове, 
утврђује се на основу бруто зараде са доприносима на терет послодавца за лица ангажована на извођењу радова, обрачунате за месец који претходи месецу у коме се доноси 
акт о висини трошкова прикључења типским прикључцима, подељене са бројем часова рада у том месецу.

У  случају када оператор система елементе структуре трошкова прикључења прибавља екстерно, тржишна цена се утврђује на основу испостављених рачуна и ситуација добављача за, по физичком обиму, највеће 
прибављање добара, услуга и радова у години у којој се доноси акт о висини трошкова прикључења типским прикључцима, или у години у којој је вршено последње овакво прибављање.

Оператори система који имају и неке друге трошкове различите по категоријама типског прикључка, попуњавају  комплет табела за сваку категорију прикључка коју имају. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Назив енергетског субјекта: ЈП ''КОВИН-ГАС''
Енергетска делатност:     20 - Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас
Датум обраде: 30.11.2016.

Редни 
број

Јединица
мере Удаљеност Н А П О М Е Н А

1. m 12,0 обрачунска величина за утврђивање трошкова типског прикључка

1.1 m 12,0

1.2 m 12,0 Утврђено Методологијом

2. m 20,0 Удаљеност од мреже до које се варијабилни  трошкови типског прикључка 
обрачунавају за типску удаљеност од мреже

2.1. m 20,0 Утврђено Методологијом 

број 
радних 
часова

вредност 
радног 
часа

укупно 
опција 1

јединична 
тржишна цена

укупно 
опција 2

(ЈМ) час дин./ час дин. дин./ЈМ дин. дин.

1. 9.774,00

1.1. Пројекат прикључка 
(Идејни пројекат прикључка) ком. 1 2,5 0,00 0,00 0,00 видети тачку IV.1.1.1.1. Методологије

1.2.
Геодетско снимање, провођење у катастру водова и 
провођење промена на плану катастра водова 
(картирање)

ком. 1 9.774,00 9.774,00 9.774,00 Према ценовнику Републичког геодетског завода; за прикључак дужине до 50m, 
плаћа се фиксно по прикључку

Табела 1. - Карактеристичне удаљености од мреже објекта који се прикључује 

Табела 2. - Трошкови пројектовања и прибављања потребне документације (ТПД*)

Највећа дозвољена типска удаљеност

Екстерно прибављање

Карактеристичне удаљености од мреже

Просечна удаљеност објеката од мреже на коју се прикључују, у свим мрежама оператора дистрибутивног система, мерено трасом гасовода

Типска удаљеност од мреже  

Гранична удаљеност од мреже  

Највећа дозвољена гранична удаљеност

Количина
Опција 2

Н А П О М Е Н А
УКУПНО

Трошкови пројектовања и прибављања потребне документације 

Редни 
број Позиција

Прибављање у властитој режији
Опција 1

степен и врста
стручне спреме

Јединица
мере
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Назив енергетског субјекта: ЈП ''КОВИН-ГАС''
Енергетска делатност:     20 - Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас
Датум обраде: 30.11.2016.

јединична цена 
коштања

укупно
опција 1

јединична 
тржишна цена

укупно
опција 2 

(ЈМ) дин./ЈМ дин. дин./ЈМ дин. дин.
1.

1.1 33.560,57
1.2 31.400,57
1.3 39.430,57
2.

2.1 КМРС за категорију  Г - 2,5 500х500 kom. 1 21.430,00 21.430,00 21.430,00
2.2 КМРС за категорију  Г - 4 500х500 kom. 1 19.270,00 19.270,00 19.270,00
2.3 КМРС за категорију  Г - 6 650х600 kom. 1 27.300,00 27.300,00 27.300,00

3. 10.942,57 10.942,57

3.1 седло  или  Т комад са редукцијом DN/DN d 63/25 kom. 1 2.650,00 2.650,00 2.650,00
3.2 спојница DN d 25 kom. 2 268,00 536,00 536,00
3.3 прелазни комад ПЕ/Че DN / Φ 25/26,9 kom. 1 1.450,00 1.450,00 1.450,00
3.4 славина " 3/4'' kom. 1 785,00 785,00 785,00
3.5 челична цев Φ х m 26,9x2,6 m 1,00 320,00 320,00 320,00
3.6 заштитна челична цев Φ х m 42,4x3,25 kom. 1 502,40 502,40 502,40 Приказати цену  заштитне цеви спремне  за монтажу.

3.7 бетонски стубић са месинганом плочицом за 
обележавање kom. 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00

3.8 заштитна ПЕ цев DN DN50 m 0,25 75,00 18,75 18,75

3.9 бетон m х m x m 1,5x1,5x0,1 m3 0,225 10.000,00 2.250,00 2.250,00

3.10 асфалт m х m x m 1,5x1,5x0,02 m3 0,045 12.000,00 540,00 540,00

3.11 антикорозивна трака mm 50 50 0,15 780,00 117,00 117,00
3.12 механичка трака mm 50 50 0,15 780,00 117,00 117,00
3.13 шелна са типлом Ø 3/4'' 3/4'' 1,00 156,42 156,42 156,42
3.14
3.15

4. 1188,0

5. дин / m 99,00 99,00
Јединични трошак којим се множи разлика између стварне и граничне 
удаљености;
сви варијабилни трошкови се морају изразити по m!

5.1 ПЕ цев DN 25  m 1 95,00 95,00 95,00

5.2 Песак m3 / m  m Рачунати  колико  m3  песка има у дужном метру,  да би се добили 
варијабилни трошкови песка по метру.

5.3 Упозоравајућа трака  m 1 4,00 4,00 4,00
5.4
5.5
5.6

Табела 3.  -   Трошкови опреме, уређаја и материјала 

Јединица
мере Количина

Прибављање у властитој режији Екстерно прибављање

УКУПНОРедни 
број Позиција

Опција 2

Димензије Н А П О М Е Н А

Варијабилни трошкови опреме и материјала за типску удаљеност од мреже

Трошкови КМРС са температурским компезатором (са ормарићем)

Уколико постоје позиције које нису наведене или се додатно битно 
разликују од наведених, навести те специфичне позиције и њихове 
карактеристике: димензије, јединице мере, количине, јединичне цене и 
укупан трошак. 

Израчунати просечну површину и дебљину слоја бетона и асфалта за 
све мреже оператора система  енергетског субјекта  и приказати као 
текст "m х m x m", на пример  
за бетон  (1,5 х 1,5 х 0,1) и  за асфалт (1,5 х 1,5 х 0,02).

Унети трошкове само за оне категорије типског прикључка за које се 
попуњава табела. 
Приказати трошак комплетног КМРС са елементима за монтажу.

Јединични варијабилни трошкови опреме и материјала (ЈВТО) 

Фиксни трошкови остале опреме, уређаја и материјала (ФТОО) за типску удаљеност од мреже, без КМРС

са КМРС типа   Г - 4

Опција 1

Tрошкови опреме, уређаја и материјала за типску удаљеност од мреже (ТКМРС + ФТОО + ЈВТО х ТУ)

Приказаће се  укупни трошкови само за оне категорије за  које се
попуњава табела, односно за које се унесе трошак КМРС

са КМРС типа   Г - 2,5

са КМРС типа   Г - 6
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Назив енергетског субјекта: ЈП ''КОВИН-ГАС''
Енергетска делатност:     20 - Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас
Датум обраде: 30.11.2016.

број 
радних 
часова

вредност 
радног 

часа

укупно 
опција 1

јединична 
тржишна 

цена

укупно 
опција 2

број 
радних 
часова

тржишна 
цена 

радног часа

укупно 
опција 3 УКУПНО

час дин./ час дин. дин./ЈМ дин. час дин./ час дин. дин.

1. 19.514,53

2. 15.128,53
2.1 1.441,50 4.810,00 6.251,50

2.1.1 седло  или Т комад са редукцијом kom. 1 IV 0,25 465,00 116,25 116,25
2.1.2 спојница kom. 2 0,25 465,00 116,25 116,25
2.1.3 прелазни комад ПЕ/Че kom. 1 0,25 465,00 116,25 116,25
2.1.4 славина kom. 1 0,20 465,00 93,00 93,00

2.1.5 заштитна челична цев kom. 1 0,25 465,00 116,25 116,25
Приказати  цену монтаже заштитне цеви припремљене за уградњу 
и трошак приказати по комаду за упросечену дужину заштитне 
челичне цеви.

2.1.6 кућни мерно-регулациони сет са ормарићем   kom. 1 1,00 465,00 465,00 465,00 приказати цену монтаже и повезивања комплетног  КМРС 
2.1.7 заштитна полиетиленска цев m 1 0,10 465,00 46,50 46,50
2.1.8 баждарење мерача kom. 1 1,00 950,00 950,00 950,00
2.1.9 монтажа бетонског стубића са месинганом плочицом kom. 1 0,20 465,00 93,00 93,00

2.1.10 сечење бетона m2 2,250 0,20 550,00 110,00 110,00

2.1.11 разбијање бетона m3 0,225 1,00 500,00 500,00 500,00 упросечити површину и дубину бетона за све мреже ЕС

2.1.12 подбушивање m 1,00 700,00 700,00 700,00 збир дужина за подбушивање и ископ рова не може бити већи од 
типске удаљености

2.1.13 ископ радне јаме m3 1,500 1,00 600,00 600,00 600,00

2.1.14 бетонирање m3 0,225 1,50 600,00 900,00 900,00

2.1.15 асфалтирање m2 2,250 1,50 700,00 1.050,00 1.050,00

2.1.16 антикорозивна трака m2 0,15 0,20 465,00 93,00 93,00
2.1.17 механичка трака m2 0,15 0,20 465,00 93,00 93,00
2.1.18 шелна са типлом kom. 1 0,20 465,00 93,00 93,00

2.2 6.279,53

2.3. 2.597,50 2.597,50

2.3.1 утврђивања техничких услова за изградњу прикључка прикљ. 1 VII 0,75 710,00 532,50 532,50 утврђивање локације мерно-регулационог уређаја и трасе 
прикључка

2.3.2 стручни надзор грађевинских  радова прикљ. 1 0,75 710,00 532,50 532,50
2.3.3 стручни надзор машинско-монтажних радова прикљ. 1 0,75 710,00 532,50 532,50
2.3.4 техничка контрола УГИ пред прво пуштање гаса прикљ. 1 1,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3. Варијабилни трошкови радова (ВРТ) за типску удаљеност (ТУ) m 12 4.386,00
3.1 Јединични варијабилни трошкови радова  (ЈВТР) дин / m 365,50 365,50

3.1.1 ископ рова m 1 250,00 250,00 250,00 Овде уписати димензије рова, као текст:   ТУ х 0,8 х 0,4
3.1.2 полагање цеви m 1 14,00 14,00 14,00
3.1.3 полагање упозоравајуће траке m 1 1,50 1,50 1,50
3.1.4 затрпавање земљом из ископа m 1 100,00 100,00 100,00
3.1.5 затрпавање песком m 1
3.1.6 утовар и истовар вишка земље m 1
3.1.7 утовар и истовар песка m 1
3.1.8
3.1.9

3.1.10
3.1.11
3.1.12

уколико су у Табелу 3. унете додатне позиције, треба и овде 
предвидети одговарајуће позиције за радове

комплетни радови и трошкови допремања бетона / асфалта се 
односе искључиво на покривање јавних површина (ван дворишта).

Трошкови радова за типску удаљеност од мреже (ФТР + ЈВТР х ТУ)

Екстерно прибављање

Фиксни трошкови радова  изведених на прикључку

Фиксни трошкови стручних и оперативних послова (ТСО)

Фиксни трошкови употребе машина, алата, опреме са руковаоцем и возила са возачем (из Табеле 4.2.)

Фиксни трошкови радова  (ФТР)

Табела 4.1. -   Трошкови радова (ТР)

Н А П О М Е Н А

Опција 3Опција 2Опција 1
Прибављање у властитој режији

Редни 
број степен и врста

стручне спреме

Јед.
мере
(ЈМ)

КоличинаПозиција
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Назив енергетског субјекта: ЈП ''КОВИН-ГАС''
Енергетска делатност:     20 - Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас
Датум обраде: 30.11.2016.

Тржишна 
цена 

моторног 
горива 

Укупно

дин/lit дин

1. Укупно 6.279,53

1.1 Фиксни трошкови употребе машина са руковаоцем litara 15 БМБ-95 132,90 1.993,50 еквивалентна вредност рада, свeдена на трошак горива

1.2 Фиксни трошкови употребе специјалних алата и опреме са руковаоцем % 15 299,03 еквивалентна вредност рада  у износу од 15% претходне позиције

1.3 Фиксни трошкови возила са возачем litara 30 БМБ-95 132,90 3.987,00 еквивалентна вредност рада, свeдена на трошак горива

Врста 
моторног

горива

Редни 
број Н А П О М Е Н А

Табела 4.2.  Фиксни трошкови употребе машина, алата, опреме са руковаоцем и возила са возачем

Јед.
мере
(ЈМ)

КоличинаПозиција
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Назив енергетског субјекта: ЈП ''КОВИН-ГАС''
Енергетска делатност:     20 - Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас
Датум обраде: 30.11.2016.

Број Укупни 
капацитет Број Σ ОКип Број Укупни 

број МУ Σ МКгп

m3 / h m3 / h m3 / h број m3 / h m3 / h

Све мреже ОС радног притиска  р<6 бар 16.250 4.647 5.576 147 2.826 3 34 54 8.457 0,520 Обрачунава се ДТС 

1 КОВИН 7.000 2.108 2.530 80 675 2 32 50 3.255 0,465 Обрачунава се ДТС 
2 МРАМОРАК 2.000 627 752 17 300 1.052 0,526 Обрачунава се ДТС 
3 БАВАНИШТЕ 2.300 937 1.124 18 340 1 2 4 1.469 0,639 Не обрачунава се ДТС !!
4 ПЛОЧИЦА 800 342 410 16 661 1.071 1,339 Не обрачунава се ДТС !!
5 СКОРЕНОВАЦ 800 345 414 12 150 564 0,705 Не обрачунава се ДТС !!
6 ДЕЛИБЛАТО 1.450 118 142 1 100 242 0,167 Обрачунава се ДТС 
7 ГАЈ 1.100 137 164 2 500 664 0,604 Не обрачунава се ДТС !!
8 ДУБОВАЦ 800 33 40 1 100 140 0,175 Обрачунава се ДТС 
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   

Напомена:
Правилан унос редних бројева (колона Б) је битан за преузимање коректне вредности за ДТС у табели 8.1. 
Врсте треба попуњавати редом, без прескакања редова.

За М мрежа, првих М редова мора да буде попуњено.  М  узима вредности од 1 до броја мрежа.

Степен
искоришћености

капацитета
мрежа
(СИМ)

Табела 5. -  Степен искоришћености капацитета мрежа радног притиска  р<6 бар 

Редни 
број Назив мреже

ПКМ
Типски прикључци Индивидуални прикључци Групни прикључци

Искоришћени
капацитет Н А П О М Е Н А
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Назив енергетског субјекта: ЈП ''КОВИН-ГАС''
Енергетска делатност:     20 - Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас
Датум обраде: 30.11.2016.

Г-2,5 Г-4 Г-6

Све мреже ОС радног притиска  р<6 бар 0,520 2.878 4.316 7.194 Обрачунава се ДТС 

1 КОВИН 0,465 3.210 4.816 8.026 Обрачунава се ДТС 
2 МРАМОРАК 0,526 2.843 4.264 7.107 Обрачунава се ДТС 
3 БАВАНИШТЕ 0,639 Не обрачунава се ДТС !!
4 ПЛОЧИЦА 1,339 Не обрачунава се ДТС !!
5 СКОРЕНОВАЦ 0,705 Не обрачунава се ДТС !!
6 ДЕЛИБЛАТО 0,167 5.000 7.500 12.501 Обрачунава се ДТС 
7 ГАЈ 0,604 Не обрачунава се ДТС !!
8 ДУБОВАЦ 0,175 4.953 7.430 12.383 Обрачунава се ДТС 
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   

Табела 6.1. -  ДТС по мрежама радног притиска  р<6 бар 

Редни 
број Назив мреже Н А П О М Е Н А

ДТС за прикључак
са типом мерача

Степен
искоришћености

капацитета
мрежа
(СИМ)
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Назив енергетског субјекта: ЈП ''КОВИН-ГАС''
Енергетска делатност:     20 - Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас
Датум обраде: 30.11.2016.

Збир трошкова пројектовања и геодетског 
снимања, набавке уређаја, опреме, материјала, 
радова, стручних и оперативних послова.

1.
1.1 дин. 62.849
1.2 дин. 60.689
1.3 дин. 68.719

2.

2.1 дин. 50.279
2.2 дин. 48.551
2.3 дин. 54.975

3. дин/m 464,50

4.
4.1

4.1.1 дин. 2.878
4.1.2 дин. 4.316
4.1.3 дин. 7.194

4.2

5. датум 01.01.2015.

А1 -  прикључење на већ изграђену мрежу

Трошaк

А - Трошкови изградње прикључка  - ТИтпи за граничну удаљеност, по категоријама типског прикључка: 

aко је ДТС различит за сваку мрежу ОС, за конкретног корисника се ДТС обрачунава  
према табели "6. - Вредности ДТС по мрежама p< 6 bar"

Г-6

Г- 6

ако је ДТС јединствен за све мреже оператора система 

Г-4

 Јединични варијабилни трошак опреме и радова

 Део трошкова система (ДТС)

Табела 7.   -   Рекапитулација  трошкова прикључења (Ттпи) по категоријама типских прикључака  Г-2.5, Г-4, Г-6 

Ред.
број Н А П О М Е Н АЈед.

мере Износ

Укупни трошак прикључења (ТТПИ) једнак је збиру трошкова одговарајућих позиција за конкретног корисника  А+Б*удаљеност већа од граничне +В.

Трошкови  прикључења (ТИтпи)

А2 - прикључење које се изводи  истовремено са изградњом мреже 

Трошкови прикључења

Г-2,5

Г-2,5

Б - Јединични варијабилни трошак опреме и радова (ЈВТ) који се наплаћује за сваки додатни метар  преко граничне удаљености

Г- 4

Датум почетка примене приказаних трошкова  

Г-6

В - Део трошкова система (ДТСтпи), по категоријама типског прикључка: 

За изградњу заједно са мрежом, пре 
првог пуштања гаса у мрежу, трошкови 

из А1-1 се умањују за 20%.

Г-2,5
Г-4
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Назив енергетског субјекта: ЈП ''КОВИН-ГАС''
Енергетска делатност:     20 - Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас
Датум обраде: 30.11.2016.

Редни 
број

Позиција Јединица
мере

Величина /
Избор случаја Н А П О М Е Н А

1. ЈП ''Ковин-гас'' Ковин
2. Адреса подносиоца захтева (Место, улица и број) Ковин, Св. Марковића 15
3. датум 30.11.2016.

4. 1  

5. 2

6. m

7. 0  Обрачунава се јединствени ДТС за све мреже ОС

7.1 2.878
7.2 0  

8. 0  Случајеви су предвиђени Методологијом у тачкама:
8.1 дин. IV.1.3.2.1. (умањење се уноси са предзнаком -)
8.2 дин. IV.1.3.2.2. (умањење се уноси са предзнаком -)
8.3 дин. IV.1.3.2.3. (умањење се уноси са предзнаком -)
8.4 дин. IV.1.3.2.4. 
8.5 дин. IV.1.3.2.5.
8.6 дин. IV.1.3.2.6. 
8.7 дин. IV.1.3.2.7. 
8.8 дин. IV.1.3.2.8. 

9. дин. Ако је корисник сносио трошак ради стварања техничких услова за 
прикључење свог објекта,  ДТС се не обрачунава

10. дин.

Напомена :  умањења се уносе са знаком "-" 
* -

Датум обрачуна трошкова
Изабрати категорију типског прикључка, уносом одговарајућег броја:
  "1"  - за категорију Г-2,5
  "2"  - за категорију Г-4
  "3"  - за категорију Г-6
Прикључак се гради:
  "1" - заједно са изградњом мреже, пре првог пуштања гаса у мрежу
  "2" - накнадно, након првог пуштања гаса у мрежу
Укупна дужина прикључка, ако је већа од граничне
ДТС се рачуна за: 
  "0" -  јединствено за све мреже енергетског субјекта
  "М" - за сваку мрежу ОС - унети редни број одговарајуће мреже

дин.

увећање због уградње опреме вишег стандарда од типизиране у табели 

Трошак који је корисник сносио ради стварања техничких услова за прикључење свог објекта

Основи за умањење и увећање трошкова прикључења за случајеве предвиђене Методологијом:

умањење због позиција изведених у властитој режији, уз сагласност и надзор ОС

Јединствена вредност ДТС за ОС и категорију прикључка 

 

  Обрачун трошкова прикључења за конкретног корисника - унос података   

Ако оператор система донесе одлуку о давању попуста,  то мора бити под једнаким општим условима за све подносиоце захтева за прикључење,
и одлука мора бити, заједно са актом - одлуком о висини трошкова прикључења, доступна потенцијалним корисницима.

увећање због извођења грађевинских радова вишег стандарда од нормираног у табели
увећање за трошкове прелазa преко улице
решавање имовинско правних односа
грађевинска дозвола, употребна дозвола

умањење за трошак корисника који је имао пре издавања Решења којим се одобрава прикључење
умањење због не извођења асфалтирања

У периоду обрачуна, оператор система даје попуст *

Име / назив подносиоца захтева



Подносилац захтева          

Адреса   Ковин, Св. Марковића 15
Датум обрачуна трошкова  30.11.2016.

Категорија прикључка  Г - 2,5
Максимални капацитет  (m3 / h) 4

Редни 
број

Позиција Трошак
динара Н А П О М Е Н А

1. 62.849

2.

2.1 0

2.2 0,0

3. Део трошкова система 2.878  

4. 0  Случајеви су предвиђени Методологијом у тачкама:
4.1 0 IV.1.3.2.1. 
4.2 0 IV.1.3.2.2 
4.3 0 IV.1.3.2.3 
4.4 0 IV.1.3.2.4.
4.5 0 IV.1.3.2.5.
4.6 0 IV.1.3.2.6. 
4.7 0 IV.1.3.2.7 
4.8 0 IV.1.3.2.8 
5. У периоду обрачуна, ОС даје попуст 0

6. 65.727

0 Дужина прикључка није већа од граничне

увећање због извођења грађевинских радова вишег стандарда од нормираног у табели

Варијабилни трошкови опреме и радова за дужину прикључка већу од граничне дужине

разлика између стварне и граничне удаљености од мреже   (m)

умањење због позиција изведених у властитој режији, уз сагласност и надзор ЕС
умањење за трошак корисника који је имао пре издавања Решења којим се одобрава прикључење

УКУПНИ ТРОШАК ПРИКЉУЧЕЊА

решавање имовинско правних односа
грађевинска дозвола, решење када се грађевинска дозвола не издаје, употребна дозвола

Подаци о Оператору система

увећање за трошкове прелазa преко улице

увећање због уградње опреме вишег стандарда од типизиране у табели 

ЈП ''Ковин-гас''

Основи за умањење и увећање трошкова прикључења за случајеве предвиђене Методологијом:

умањење због не извођења асфалтирања

О Б Р А Ч У Н  ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА ЗА КОНКРЕТНОГ КОРИСНИКА

јединични варијабилни трошак опреме и радова (дин / m)

Трошкови изградње типског прикључка са КМРС за дужину прикључка до граничне дужине

ЈП ''Ковин-гас'' Ковин

ЈНА 19, Ковин



АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Назив енергетског субјекта: ЈП ''КОВИН-ГАС''
Енергетска делатност:     20 - Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас
Датум обраде: 30.11.2016.

Редни 
број

Позиција Јединица
мере

Величина /
Избор случаја Н А П О М Е Н А

1. ЈП ''Ковин-гас'' Ковин
2. Адреса подносиоца захтева (Место, улица и број) Ковин, Св. Марковића 15
3. датум 30.11.2016.

4. 2  

5. 2

6. m

7. 0  Обрачунава се јединствени ДТС за све мреже ОС

7.1 4.316
7.2 0  

8. 0  Случајеви су предвиђени Методологијом у тачкама:
8.1 дин. IV.1.3.2.1. (умањење се уноси са предзнаком -)
8.2 дин. IV.1.3.2.2. (умањење се уноси са предзнаком -)
8.3 дин. IV.1.3.2.3. (умањење се уноси са предзнаком -)
8.4 дин. IV.1.3.2.4. 
8.5 дин. IV.1.3.2.5.
8.6 дин. IV.1.3.2.6. 
8.7 дин. IV.1.3.2.7. 
8.8 дин. IV.1.3.2.8. 

9. дин. Ако је корисник сносио трошак ради стварања техничких услова за 
прикључење свог објекта,  ДТС се не обрачунава

10. дин.

Напомена :  умањења се уносе са знаком "-" 
* -

Датум обрачуна трошкова
Изабрати категорију типског прикључка, уносом одговарајућег броја:
  "1"  - за категорију Г-2,5
  "2"  - за категорију Г-4
  "3"  - за категорију Г-6
Прикључак се гради:
  "1" - заједно са изградњом мреже, пре првог пуштања гаса у мрежу
  "2" - накнадно, након првог пуштања гаса у мрежу
Укупна дужина прикључка, ако је већа од граничне
ДТС се рачуна за: 
  "0" -  јединствено за све мреже енергетског субјекта
  "М" - за сваку мрежу ОС - унети редни број одговарајуће мреже

дин.

увећање због уградње опреме вишег стандарда од типизиране у табели 

Трошак који је корисник сносио ради стварања техничких услова за прикључење свог објекта

Основи за умањење и увећање трошкова прикључења за случајеве предвиђене Методологијом:

умањење због позиција изведених у властитој режији, уз сагласност и надзор ОС

Јединствена вредност ДТС за ОС и категорију прикључка 

 

  Обрачун трошкова прикључења за конкретног корисника - унос података   

Ако оператор система донесе одлуку о давању попуста,  то мора бити под једнаким општим условима за све подносиоце захтева за прикључење,
и одлука мора бити, заједно са актом - одлуком о висини трошкова прикључења, доступна потенцијалним корисницима.

увећање због извођења грађевинских радова вишег стандарда од нормираног у табели
увећање за трошкове прелазa преко улице
решавање имовинско правних односа
грађевинска дозвола, употребна дозвола

умањење за трошак корисника који је имао пре издавања Решења којим се одобрава прикључење
умањење због не извођења асфалтирања

У периоду обрачуна, оператор система даје попуст *

Име / назив подносиоца захтева



Подносилац захтева          

Адреса   Ковин, Св. Марковића 15
Датум обрачуна трошкова  30.11.2016.

Категорија прикључка  Г - 4
Максимални капацитет  (m3 / h) 6

Редни 
број

Позиција Трошак
динара Н А П О М Е Н А

1. 60.689

2.

2.1 0

2.2 0,0

3. Део трошкова система 4.316  

4. 0  Случајеви су предвиђени Методологијом у тачкама:
4.1 0 IV.1.3.2.1. 
4.2 0 IV.1.3.2.2 
4.3 0 IV.1.3.2.3 
4.4 0 IV.1.3.2.4.
4.5 0 IV.1.3.2.5.
4.6 0 IV.1.3.2.6. 
4.7 0 IV.1.3.2.7 
4.8 0 IV.1.3.2.8 
5. У периоду обрачуна, ОС даје попуст 0

6. 65.005

0 Дужина прикључка није већа од граничне

увећање због извођења грађевинских радова вишег стандарда од нормираног у табели

Варијабилни трошкови опреме и радова за дужину прикључка већу од граничне дужине

разлика између стварне и граничне удаљености од мреже   (m)

умањење због позиција изведених у властитој режији, уз сагласност и надзор ЕС
умањење за трошак корисника који је имао пре издавања Решења којим се одобрава прикључење

УКУПНИ ТРОШАК ПРИКЉУЧЕЊА

решавање имовинско правних односа
грађевинска дозвола, решење када се грађевинска дозвола не издаје, употребна дозвола

Подаци о Оператору система

увећање за трошкове прелазa преко улице

увећање због уградње опреме вишег стандарда од типизиране у табели 

ЈП ''Ковин-гас''

Основи за умањење и увећање трошкова прикључења за случајеве предвиђене Методологијом:

умањење због не извођења асфалтирања

О Б Р А Ч У Н  ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА ЗА КОНКРЕТНОГ КОРИСНИКА

јединични варијабилни трошак опреме и радова (дин / m)

Трошкови изградње типског прикључка са КМРС за дужину прикључка до граничне дужине

ЈП ''Ковин-гас'' Ковин

ЈНА 19, Ковин



АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Назив енергетског субјекта: ЈП ''КОВИН-ГАС''
Енергетска делатност:     20 - Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас
Датум обраде: 30.11.2016.

Редни 
број

Позиција Јединица
мере

Величина /
Избор случаја Н А П О М Е Н А

1. ЈП ''Ковин-гас'' Ковин
2. Адреса подносиоца захтева (Место, улица и број) Ковин, Св. Марковића 15
3. датум 30.11.2016.

4. 3  

5. 2

6. m

7. 0  Обрачунава се јединствени ДТС за све мреже ОС

7.1 7.194
7.2 0  

8. 0  Случајеви су предвиђени Методологијом у тачкама:
8.1 дин. IV.1.3.2.1. (умањење се уноси са предзнаком -)
8.2 дин. IV.1.3.2.2. (умањење се уноси са предзнаком -)
8.3 дин. IV.1.3.2.3. (умањење се уноси са предзнаком -)
8.4 дин. IV.1.3.2.4. 
8.5 дин. IV.1.3.2.5.
8.6 дин. IV.1.3.2.6. 
8.7 дин. IV.1.3.2.7. 
8.8 дин. IV.1.3.2.8. 

9. дин. Ако је корисник сносио трошак ради стварања техничких услова за 
прикључење свог објекта,  ДТС се не обрачунава

10. дин.

Напомена :  умањења се уносе са знаком "-" 
* -

Датум обрачуна трошкова
Изабрати категорију типског прикључка, уносом одговарајућег броја:
  "1"  - за категорију Г-2,5
  "2"  - за категорију Г-4
  "3"  - за категорију Г-6
Прикључак се гради:
  "1" - заједно са изградњом мреже, пре првог пуштања гаса у мрежу
  "2" - накнадно, након првог пуштања гаса у мрежу
Укупна дужина прикључка, ако је већа од граничне
ДТС се рачуна за: 
  "0" -  јединствено за све мреже енергетског субјекта
  "М" - за сваку мрежу ОС - унети редни број одговарајуће мреже

дин.

увећање због уградње опреме вишег стандарда од типизиране у табели 

Трошак који је корисник сносио ради стварања техничких услова за прикључење свог објекта

Основи за умањење и увећање трошкова прикључења за случајеве предвиђене Методологијом:

умањење због позиција изведених у властитој режији, уз сагласност и надзор ОС

Јединствена вредност ДТС за ОС и категорију прикључка 

 

  Обрачун трошкова прикључења за конкретног корисника - унос података   

Ако оператор система донесе одлуку о давању попуста,  то мора бити под једнаким општим условима за све подносиоце захтева за прикључење,
и одлука мора бити, заједно са актом - одлуком о висини трошкова прикључења, доступна потенцијалним корисницима.

увећање због извођења грађевинских радова вишег стандарда од нормираног у табели
увећање за трошкове прелазa преко улице
решавање имовинско правних односа
грађевинска дозвола, употребна дозвола

умањење за трошак корисника који је имао пре издавања Решења којим се одобрава прикључење
умањење због не извођења асфалтирања

У периоду обрачуна, оператор система даје попуст *

Име / назив подносиоца захтева



Подносилац захтева          

Адреса   Ковин, Св. Марковића 15
Датум обрачуна трошкова  30.11.2016.

Категорија прикључка  Г - 6
Максимални капацитет  (m3 / h) 10

Редни 
број

Позиција Трошак
динара Н А П О М Е Н А

1. 68.719

2.

2.1 0

2.2 0,0

3. Део трошкова система 7.194  

4. 0  Случајеви су предвиђени Методологијом у тачкама:
4.1 0 IV.1.3.2.1. 
4.2 0 IV.1.3.2.2 
4.3 0 IV.1.3.2.3 
4.4 0 IV.1.3.2.4.
4.5 0 IV.1.3.2.5.
4.6 0 IV.1.3.2.6. 
4.7 0 IV.1.3.2.7 
4.8 0 IV.1.3.2.8 
5. У периоду обрачуна, ОС даје попуст 0

6. 75.913

0 Дужина прикључка није већа од граничне

увећање због извођења грађевинских радова вишег стандарда од нормираног у табели

Варијабилни трошкови опреме и радова за дужину прикључка већу од граничне дужине

разлика између стварне и граничне удаљености од мреже   (m)

умањење због позиција изведених у властитој режији, уз сагласност и надзор ЕС
умањење за трошак корисника који је имао пре издавања Решења којим се одобрава прикључење

УКУПНИ ТРОШАК ПРИКЉУЧЕЊА

решавање имовинско правних односа
грађевинска дозвола, решење када се грађевинска дозвола не издаје, употребна дозвола

Подаци о Оператору система

увећање за трошкове прелазa преко улице

увећање због уградње опреме вишег стандарда од типизиране у табели 

ЈП ''Ковин-гас''

Основи за умањење и увећање трошкова прикључења за случајеве предвиђене Методологијом:

умањење због не извођења асфалтирања

О Б Р А Ч У Н  ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА ЗА КОНКРЕТНОГ КОРИСНИКА

јединични варијабилни трошак опреме и радова (дин / m)

Трошкови изградње типског прикључка са КМРС за дужину прикључка до граничне дужине

ЈП ''Ковин-гас'' Ковин

ЈНА 19, Ковин


