
JУГОРОСГАЗ 
Предузеће за изградњу гасоводних система, 

транспорт и промет природног гаса а.д. 

 
Београд 

ЮГОРОСГАЗ 
Предприятие по строительству газопроводных систем, 

транспорту и торговле природным газом а.о. 

 

Београд, ул. Змај Јовина 8-10; Тел.: 011-321-66-00; Фаkс: 011-321-66-88; Е-маил: office@yugorosgaz.rs; Матични број: 17155903; ПИБ: 100044239 

 

ПОСТАНИТЕ И ВИ КОРИСНИК ГАСА 
 

Поштовани , 

Обавештавамо Вас да је ЈУГОРОСГАЗ а.д., заједно са својим извођачем радова, почео изградњу дистрибутивне 
гасоводне мреже на деоници Лучани – Гуча ! 

Шта треба да знате пре него што постанете корисник природног гаса ? 

Коришћење природног гаса је безбедно и рационално, што се постиже пажљивим и стручним руковањем. Природни 
гас је мешавина гасова, од којих је основни метан, а садржи и друге гасове ( етан, пропан, бутан и угљен диоксид ). 
Лакши је од ваздуха и уколико дође до "цурења" додаје му се гас неугодног мириса који упозорава на истицање. 

Природни гас је еколошко гориво ! Основна карактеристика је његова топлотна вредност, која се потпуним 
сагоревањем врло брзо ослобађа. Ову особину нема ни један други енергент. Сагорева без дима, чађи и нема 
отровних примеса. Не загађује околину ! 

За све који су заинтересовани да у току изградње диструбутивне гасоводне мреже обезбеде свој прикључак на гас 
припремили смо специјалну понуду уз попуст ! 

Висина трошка прикључења вашег објекта, стана или куће на гасоводну мреже у складу са методологијом Агенције за 
енергетику Републике Србије за типски кућни гасни прикључак (КГП) типа Г4 износи  73.848,00 динара плус ПДВ. 

Уколико са ЈУГОРОСГАЗ а.д. склопите уговор за изградњу кућног гасног прикључка типа Г4 (капацитета до 6 м3/час) у 
наредних 60 дана цена прикључка износи 62.148,00 динара плус ПДВ. Прикључак можете платити одједном и на тај 
начин остварити додатни попуст од 10 % или у десет једнаких месечних рата без камате. 

За прикључке већег капацитета (преко 6 м3/час) висина трошкова прикључења се одређује по методологији на коју је 
Агенција за енергертику Републике Србије дала сагласност. 

Кућни гасни прикључак, који Вам обезбеђује ЈУГОРОСГАЗ а.д. је полиетилански цевовод од уличне дистрибутивне 
гасоводне мреже до главног вентила (гасне славине) на улазу у кућни мерно регулациони сет. 

Кућни мерно‐регулациони сет ( КМРС ) се поставља код потрошача (обично на фасади) у металној кутији где се налази 
мерач протока гаса, регулатор притиска са блок вентилом, филтером за гас и гасна славина. 

Унутрашњу гасну инсталацију (УГИ) морате сами изградити, она не спада у надлежност ЈУГОРОСГАЗ а.д. Део УГИ, који 
морате сами изградити, почиње иза мерача протока гаса који је смештен у КМРС, а завршава се на врху канала за 
одвод продуката сагоревања у атмосферу. 

Уколико потпишете Уговор о прикључењу на дистрибутивну гасоводну мрежу ЈУГОРОСГАЗ а.д.  спремни смо да Вам 
прикључак изградимо у најкраћем могућем  року и да Вам омогућимо коришћење природног гаса већ ове зиме. 

Гас трошите онолико колико желите. Плаћате онолико колико сте утрошили. 

Актуелна цена гаса за домаћинства је 32,91 динар за м3 + ПДВ (8 %), а за остале купце је 31,41 динар за м3 + ПДВ. 

За све додатне иформације можете нам се обратите на телефоне 011/321 66 10, 011/321 66 53 или нам пишите на 
адресу 11000 БЕОГРАД Змај Јовина бр. 8 – 10.  

Све што Вас интересује можете пронаћи на нашем сајту www.yugorosgaz.rs 

 

С поштовањем,                                                                                                                                                              

                                                                                                                     Ваш дистрибутер природног гаса  ЈУГОРОСГАЗ  а.д. 

У Београду 29.07.2011. године 

 


