
ЦЕНОВНИК СЕРВИСНИХ УСЛУГА

Р.бр. ОПИС ПОСЛА

Износ 

накаде 

(дин.)

ПДВ 20%

Цена са 

ПДВ 

(дин.) 

661.22 132.24 793.46

1. Монтажа и пуштање у рад атмосферског горионика до 40 КW 3,957.50 791.50 4,749.00

•   монтажа горионика на постојећи котао

•   повезивање на гасну инсталацију

•   повезивање напонске стране - струјне

•   подешавање снаге горионика

•   испитивање појава на непропусност гаса од славине до гасног 

трошила

•   обука корисника за руковање гасним трошилом

•   овера гаранције: норма 6 сати

2. Пуштање у рад фасадних зидних проточних котлова до 35 КW 3,295.00 659.00 3,954.00

•   повезивање котла на гасну страну

•   повезивање напонске - струјне стране

•   подешавање снаге котла

•   испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног 

трошила

•   обука корисника за руковање гасним трошилом 

•   овера гаранције: норма 5 сати

3. Пуштање у рад проточног зидног котла на димњак 3,295.00 659.00 3,954.00

•   повезивање котла на гасну страну

•   повезивање напонске - струјне стране

•   подешавање снаге котла

•   испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног 

трошила

•   обука корисника за руковање гасним трошилом

•   овера гаранције: норма 5 сати

4. Пуштање у рад стојећих гасних котлова на димњак 3,295.00 659.00 3,954.00

•   повезивање напонске - струјне стране

•   подешавање снаге котла

•   испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног 

трошила

•   обука корисника за руковање гасним трошилом 

•   овера гаранције: норма 5 сати

5.
Обавезни годишњи сервис након завршетка грејне сезоне ради 

продужења гарантног рока у интервалу од 5 година

Провера положаја котла, провера вентилације и одбода димних 

гасова, провера на евентуална спољна оштећења у котлу. Контрола 

цурења гаса, контрола притиска гаса, провера горионика и 

чишћења ако постоји потреба, провера измењивача топлоте и 

предлог за чишћење, провера сензора, термостата, сигурносних 

вентила, провера одвода кондензата код кондензационих котлова, 

провера ефикасности тј.извођење тестова сагоревања и поновно 

подешавање параметара по спецификацији произвођача.

•   прва година - пуштање у рад (према ценама из тач.2,3,4)

•   друга година - 20 ЕУР ( у динарској противвредности)  2,639.17 527.83 3,167.00

•   трећа година - 35 ЕУР ( у динарској противвредности) 3,628.33 725.67 4,354.00

•   четврта година - 35 ЕУР ( у динарској противвредности) 3,628.33 725.67 4,354.00
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•   пета година - 35 ЕУР ( у динарској противвредности) 3,628.33 725.67 4,354.00

6. Монтажа и пуштање у рад гасне пећи на димњак 969.17 193.83 1,163.00

•   постављање пећи на место прикључења

•   монтажа димоводне цеви

•   повезивање на гасну страну

•   пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи

•   испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног 

трошила

•   обука корисника за руковање гасним трошилом 

•   овера гаранције: норма 1,5 сат

7. Монтажа гасних фасадних пећи 1,317.50 263.50 1,581.00

•   монтажа пећи на зидни отвор са уградњом делова фасадног 

комплета

•   повезивање на гасну страну

•   пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи

•   испитивање на непропусност гаса од славине до гасног трошила

•   обука корисника за руковање гасним трошилом

•   овера гаранције: норма 2 сата

8.
Подешавање гасних шпорета и решоа за коришћење земног 

гаса 
969.17 193.83 1,163.00

•   замена, штеловање или разбушивање дизне (1 пар) са пропан - 

бутана на земни гас

•   повезивање на гасну страну

•   пуштање у рад и подешавање пламеника

•   провера спојева на непропусност гаса од славине до гасног 

трошила

•   обука корисника за руковање гасним трошилом:норма 1,5 сат

9. Подешавање гасне рерне за коришћење земног гаса 969.17 193.83 1,163.00

•   замена, штеловање или разбушивање дизне (1 пар) са пропан - 

бутана на земни гас

•   повезивање на гасну страну

•   пуштање у рад и подешавање горионика

•   провера спојева на непропусност гаса од славине до гасног 

трошила

•   обука корисника за руковање гасним трошилом:норма 1,5 сат

10. Пуштање гасних пећи у рад  (фасадна и на димњак) 645.83 129.17 775.00

•   повезивање пећи на гасну страну

•   пуштање у рад и испитивање функционалности гасне пећи

•   испитивање спојева на непропусност гаса од славине до гасног 

трошила

•   обука корисника за руковање гасним трошилом

•   овера гаранције: норма 1 сат

11. Поправка гасних трошила - рад сервисера без рез. делова 969.17 193.83 1,163.00

•   замена термоелемента на гасном трошилу и провера  

исправности норма: 1,5 сат

•   замена свећице на гасном трошилу и провера исправности 

норма: 1,5 сат

•   замена пилот пламеника на гасном трошилу и провера 

исправности норма: 1,5 сат

•   замена упаљача на гасном трошилу и провера исправности 

норма: 1,5 сат

•   замена једног прикључног гасног црева и провера непропусности 

норма: 0,5 сат
329.17 65.83 395.00
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12.
Замена термоелемента на котловима и испитивање 

исправности: норма 2 сата
1,317.50 263.50 1,581.00

13. Излазак на интервенцију по захтеву 645.83 129.17 775.00

•   дијагностика квара

•   поступак отклањања: норма 1 сат

•   замена панцир црева: норма 1 сат

14. Овера гаранције 645.83 129.17 775.00

•   подразумева гасна трошила за које је ЈП "Гас - Рума" овлашћено 

за сервисирање, а није купљено у нашој продавници

•   односи се на гасне пећи, решое и шпорете

•   провера правилне монтаже и пуштање у рад већ монтираних 

гасних трошила: норма 1 сат

15.
Годишњи сервис гасних бојлера и котлова са хемијским 

испирањем измењивача

•   демонтажа бојлера код корисника

•   испирање измењивача хемијским путем

 •   тестирање исправности бојлера на пробном столу

•   враћање бојлера кориснику, монтажа и пуштање у рад

•   комбиновани : норма 8 сати   5,285.00 1,057.00 6,342.00

•   само централно грејање: норма 5 сати 3,240.83 648.17 3,889.00

•   само санитарна вода: норма 3 сати 1,979.17 395.83 2,375.00

16. Сервис гасних пећи 1,321.67 264.33 1,586.00

•   демонтажа гасне пећи

•   издувавање гасног горионика

•   издувавање пилота пламена

•   издувавање оплате гасне пећи

•   испитивање на непропусност

•   монтажа гасне пећи

•   преглед аутоматике и спојева


