
 

 

  

 

 

 

ЦЕНОВНИК ЗА РАБОТНА РАКА 
МОЈ СЕРВИС   

(Активен ценовник) 

Реден 
бр. 

ТИП НА УСЛУГА 
 Единечна 

мерка  

 Единечна цена со 
вклучен ДДВ 18% 

[ден]  

1 Замена на радијаторски вентил од 3/8" до 1" парче                                350.00      

2 Замена радијаторски вентил едноцевен систем 1/2" парче                             1,100.00      

3 Замена на радијаторски вентили-продолжеток од 1.0 см (челични продолжетоци) парче                                300.00      

4 Замена на радијаторски вентили-продолжеток од 1.5 см (челични продолжетоци) парче                                300.00      

5 Замена на радијаторски вентили-продолжеток од 2.0 см (челични продолжетоци) парче                                300.00      

6 Замена на радијаторски вентили-продолжеток од 2.5 см (челични продолжетоци) парче                                300.00      

7 Замена на радијаторски редуцир (розетна) - алуминска 5/4 на 3/4 парче                                350.00      

8 Замена на радијаторски редуцир (розетна) - алуминска 5/4 на 1/2 парче                                350.00      

9 Замена на радијаторски редуцир (розетна) - алуминска 5/4 на 3/8 парче                                350.00      

10 Замена на радијаторски редуцир (розетна) - гусана 5/4 на 3/4 парче                                350.00      

11 Замена на радијаторски редуцир (розетна) - гусана 5/4 на 1/2 парче                                350.00      

12 Замена на радијаторски редуцир (розетна) - гусана 5/4 на 3/8 парче                                350.00      

13 Замена на радијаторски редуцир (розетна) - челична 1 на 1/2 парче                                350.00      

14 Замена на радијаторски редуцир (розетна) - челична 1 на 3/8 парче                                350.00      

15 Замена на елементи за обезвоздушување - мех. вентил за воздух 1/2 парче                                350.00      

16 Замена на елементи за обезвоздушување - мех. вентил за воздух 3/8 парче                                350.00      

17 Замена на елементи за обезвоздушување - мех. вентил за воздух 1/4 парче                                350.00      

18 Замена на елементи за обезвоз.-автом. вентил за воздух 1/2" прав или аголен парче                                350.00      

19 Замена на елементи за обезвоз.-автом. вентил за воздух 3/8" прав или аголен парче                                350.00      
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20 Замена на елементи во ормарче -топчест вентил со холендер во ормар 1/2" парче                                450.00      

21 Замена на елементи во ормарче -топчест вентил со холендер во ормар 3/4" парче                                450.00      

22 Замена на елементи во ормарче -топчест вентил со холендер во ормар 1" парче                                450.00      

23 Замена на елементи во ормарче -топчест вентил со холендер во ормар 5/4" парче                                550.00      

24 Замена на елементи во ормарче -топчест вентил со холендер во ормар 6/4" парче                                550.00      

25 Замена на елементи во ормарче -мини вентил 1/2" парче                                350.00      

26 Замена на елементи во ормарче -собирник 3/4" со 1 отвор парче                                350.00      

27 Замена на елементи во ормарче -собирник 3/4" со 2 отвори парче                                450.00      

28 Замена на елементи во ормарче -собирник 3/4" со 3 отвори парче                                550.00      

29 Замена на елементи во ормарче -собирник 3/4" со 4 отвори парче                                700.00      

30 Замена на елементи во ормарче -собирник 3/4" со 5 отвори парче                                800.00      

31 Замена на елементи во ормарче -собирник 3/4" со 6 отвори парче                                950.00      

32 Замена на елементи во ормарче -собирник 1" со 1 отвор парче                                350.00      

33 Замена на елементи во ормарче -собирник 1" со 2 отвори парче                                450.00      

34 Замена на елементи во ормарче -собирник 1" со 3 отвори парче                                550.00      

35 Замена на елементи во ормарче -собирник 1" со 4 отвори парче                                700.00      

36 Замена на елементи во ормарче -собирник 1" со 5 отвори парче                                800.00      

37 Замена на елементи во ормарче -собирник 1" со 6 отвори парче                                950.00      

38 Замена на елементи во ормарче -собирник 5/4" со 1 отвор парче                                350.00      

39 Замена на елементи во ормарче -собирник 5/4" со 2 отвори парче                                450.00      

40 Замена на елементи во ормарче -собирник 5/4" со 3 отвори парче                                550.00      

41 Замена на елементи во ормарче -собирник 5/4" со 4 отвори парче                                700.00      

42 Замена на елементи во ормарче -собирник 5/4" со 5 отвори парче                                800.00      

43 Замена на елементи во ормарче -собирник 5/4" со 6 отвори парче                                950.00      

44 Замена на радијаторска штопна - алуминска 5/4" лева парче                                350.00      

45 Замена на радијаторска штопна - алуминска 5/4" десна парче                                350.00      
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46 Замена на радијаторска штопна - гусана 5/4" лева парче                                350.00      

47 Замена на радијаторска штопна - гусана 5/4" десна парче                                350.00      

48 Замена на радијаторска штопна - челична 1" десна парче                                350.00      

49 Замена на радијаторска штопна - челична 1" лева парче                                350.00      

50 Замена на вертикала во плоча -црна цевка ф 1/2" м`                             5,000.00      

51 Замена на вертикала во плоча -црна цевка ф 3/4" м`                             5,000.00      

52 Замена на вертикала во плоча -црна цевка ф 1" м`                             5,000.00      

53 Замена на вертикала во плоча -црна цевка ф 5/4" м`                             6,000.00      

54 Замена на вертикала во плоча -црна цевка ф 6/4" м`                             6,000.00      

55 Замена на вертикала во плоча -црна цевка ф 2" м`                             6,500.00      

56 Замена на вертикала во плоча -црна цевка ф 2 1/2" м`                             6,500.00      

57 Пуштање линија од алупласт цевка  ф16 - Ф22 од 1м до 10м парче                                800.00      

58 Замена на црна цевка до 2м од 3/8" до 5/4" (со сечење и заварување) парче                             2,500.00      

59 Замена на црна цевка до 2м од 6/4" до 2 1/2" (со сечење и заварување) парче                             4,000.00      

60 Заварување на челични држачи парче                                400.00      

61 Заварен спој на црна цевка со димензии до ДН20 парче                             1,500.00      

62 Заварен спој на црна цевка со димензии од ДН25до ДН40 парче                             2,000.00      

63 Заварен спој на црна цевка со димензии од ДН50 до ДН65 парче                             2,500.00      

64 Заварен спој на црна цевка со димензии од ДН80 до ДН100 парче                             3,000.00      

65 Режење навој на црна цевка со димензии од 3/8” до 5/4” парче                                350.00      

66 Етажирање на црна цевка со димензии од 3/8” до 3/4”  м`                                400.00      

67 Замена на цевки до 1 метар - алупласт цевка од ф16 до Ф22 м`                                350.00      

68 Замена на шибер вентили на вертикала-шибер/топчест вентил 1/2" и 3/4" парче                                700.00      

69 Замена на шибер вентили на вертикала-шибер/топчест вентил  6/4" - 2" парче                             1,200.00      

70 Замена на шибер вентили на вертикала-шибер/топчест вентил 5/4" - 1" парче                             1,100.00      

71 Замена на шибер вентили со заварување-шибер/топчест вентил 1/2" и 3/4" парче                             2,000.00      
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72 Замена на шибер вентили со заварување-шибер/топчест вентил  6/4" - 2" парче                             3,000.00      

73 Замена на шибер вентили со заварување-шибер/топчест вентил 5/4" - 1" парче                             2,500.00      

74 Замена на компензатори на вертикала - компензатор 1/2" парче                             2,500.00      

75 Замена на компензатори на вертикала -компензатор 3/4" парче                             2,500.00      

76 Замена на компензатори на вертикала -компензатор 5/4" парче                             4,500.00      

77 Замена на компензатори на вертикала -компензатор 6/4" парче                             4,500.00      

78 Замена на компензатори на вертикала -компензатор 1" парче                             2,500.00      

79 Замена на спојка бакар - алупласт од ф15 до ф22 парче                                350.00      

80 Замена на алупласт единечна спојка ф16 до ф22 парче                                350.00      

81 Замена на алупласт дупла спојка од ф16 до ф22 парче                                350.00      

82 Замена на алупласт машка спојка од ф16 до ф22 парче                                350.00      

83 Замена на алупласт женска спојка ф16 до ф22 парче                                350.00      

84 Дихтување на радијаторски вентил/навијак парче                                350.00      

85 Дихтување на вентил за воздух парче                                350.00      

86 Дихтување на радијаторски редуцир (розетна) парче                                350.00      

87 Замена на дихтунг на радијаторска штопна парче                                350.00      

88 Дихтување на холендер на грејно тело парче                                300.00      

89 Дихтување на ТКМ вентил на грејно тело парче                                300.00      

90 Прочистување на грејно тело (радијатор)  парче                                600.00      

91 Прочистување во ормарче  парче                                700.00      

92 Прочистување на филтер во ормарче парче                                300.00      

93 Испуштање на воздух од грејно тело и ормарче парче                                300.00      

94 Дихтување на шибер вентил парче                                350.00      

95 Прочистување на вертикала со сечење и заварување цевка до 1м  парче                             4,000.00      

96 Прочистување на вертикала без сечење и заварување парче                             2,500.00      

97 Приклучување на грејно тело  парче                                300.00      
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98 Поставување на држачи за грејно тело парче                                300.00      

99 Исклучување на грејно тело  парче                                300.00      

100 Приклучување во ормарче  парче                                300.00      

101 Исклучување во ормарче  парче                                300.00      

102 Штопирање на радијаторски врски со режење навој парче                                600.00      

103 Штопирање на радијаторски врски со апарат по грејно тело парче                             1,200.00      

104 Поставување нова славина за воздух на вертикала со режење парче                                600.00      

105 Поставување нова славина за воздух на вертикала со заварување парче                             1,200.00      

106 Штопирање на вертикала од 1/2" -1"  со заварување парче                             1,500.00      

107 Штопирање на вертикала од 5/4"-6/4"  со заварување парче                             1,500.00      

108 Штопирање на вертикала од 2"  со заварување парче                             1,500.00      

109 Штопирање на вертикала од 1/2" -1" со муф и штопна парче                                600.00      

110 Штопирање на вертикала од 5/4"-6/4" со муф и штопна парче                                600.00      

111 Штопирање на вертикала од 2" со муф и штопна парче                                600.00      

112 Дислокација на грејно тело со заварување до 2м парче                             3,000.00      

113 Изолација на грејна инсталација -к-флекс dn 28*9 м`                                150.00      

114 Изолација на грејна инсталација -к-флекс dn 35*9 м`                                180.00      

115 Изолација на грејна инсталација -к-флекс dn 42*9 м`                                300.00      

116 Изолација на грејна инсталација -к-флекс dn 48*9 м`                                300.00      

117 Изолација на грејна инсталација -к-флекс dn 61*9 м`                                300.00      

118 Изолација на грејна инсталација -к-флекс dn 77*9 м`                                350.00      

119 Изолација на грејна инсталација -к-флекс dn 90*9 м`                                350.00      

120 Изолација на грејна инсталација -к-флекс dn 108*9 м`                                350.00      

121 Замена на грејно тело парче                             1,500.00      

122 Замена на грејно тело со пакување без преправка на грејното тело парче                             2,000.00      

123 Распресување и пресување на ребро парче                             1,500.00      



 

 

Реден 
бр. 

ТИП НА УСЛУГА 
 Единечна 

мерка  

 Единечна цена со 
вклучен ДДВ 18% 

[ден]  

124 Вградување на славина за воздух и розетна 1/4 ", 3/8 ",1/2" парче                                350.00      

125 Вградување на бајпас на грејно тело парче                             3,000.00      

126 Излегување на зафат (санација) паушал                                300.00      

127 Оперативни трошоци во сезона (ХПВ) м3                                368.00      

128 Оперативни трошоци вон грејна сезона (ХПВ) м3                                170.00      

129 Платен увид паушал                                800.00      

 


