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ПРИЛОГ 
Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад, ул. Народног фронта  бр. 12, кога заступа 
генерални директор_______ матични бр. _____, ПИБ ____ као оператор транспортног 
система  (у даљем тексту: ОТС ),  
и 
_______________, ул.___________кога заступа _________ матични бр._____, 
ПИБ______ као корисник транспортног система (у даљем тексту: Корисник)  
 
(у даљем тексту: уговорне стране) 
 
 

МОДЕЛ  УГОВОРА О ТРАНСПОРТУ ПРИРОДНОГ ГАСА 
 
 
Опште одредбе  

Члан 1. 
Уговорне стране овим уговором сагласно констатују:  
 1) да је Корисник упознат са условима транспорта природног гаса који су, у 

складу са законом који уређује област енергетике (у даљем тексту: Закон), садржани у 
Правилима о раду транспортног система ОТС-а (у даљем тексту: Правила), да 
прихвата њихову пуну примену и да се обавезује да ће за случај измена услова 
транспорта у току важења овог уговора, на писмени позив ОТС-а  приступити његовом 
усклађивању; 

2) да се Корисник регистровао код ОТС-а за потребе закључења уговора о 
транспорту природног гаса у смислу Правила, по ком основу му је ОТС доделио 
идентификациони број и шифру _________; 

3) да је Корисник на позив ОТС-а да му се учини понуда за закључење уговора о 
транспорту природног гаса, дана ______ године ОТС-у доставио захтев за приступ 
систему запримљен под бр. _______  од  _______ .201_. године (у даљем тексту: 
Захтев) чиме је Корисник учинио ОТС-у понуду за закључење овог уговора;  

4) да је ОТС, поступајући по Захтеву Корисника као понуди за закључење овог 
уговора, Кориснику расподелио капацитет у границама постављеног Захтева и да је о 
додељеном капацитету Корисника обавестио достављањем обавештења под бројем: 
________од _______ . године (у даљем тексту: Обавештење) којим ОТС изјављује да 
прихват понуду Корисника за закључење уговора о транспорту природног гаса.; 

5) да је дан пријема Обавештења од стране Корисника, дан закључења овог 
уговора; 

6) да су уговорне стране по пријему Обавештења приступиле сачињавању овог 
уговора и у писаној форми са циљем обезбеђења доказа о склопљеном послу;   

7)  да Захтев као понуда Корисника и Обавештење ОТС-а као изјава о прихвату 
понуде, чине прилог овог писаног уговора. 

 
 
Предмет уговора 

Члан 2. 
Овим уговором уговорне стране уређују, у складу са Законом, другим прописима 

и Правилима, међусобна права и обавезе које настају поводом транспорта природног 
гаса.  

Овим уговором ОТС се обавезује да, као пружалац услуге транспорта природног 
гаса, одређену количину природног гаса уговореног квалитета преузме у транспортни 
систем од Корисника на месту пријема и, као генеричну робу, Кориснику испоручи са 
транспортног система у одређено време у месту испоруке, у истој количини и у 
уговореном квалитету, а Корисник се обавезује да плати услугу транспорта обрачунату 
на основу акта који ОТС доноси у складу са Законом и методологијом Агенције за 
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енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција) за одређивање цене приступа 
систему за транспорт природног гаса.  

Овим уговором Корисник се обавезује да на транспорт предаје, а ОТС да са 
транспортног система Кориснику испоручује природни гас у квалитету који је утврђен у 
Правилима ОТС-а (у даљем тексту: уговорени квалитет природног гаса). 

 
Члан 3. 

Сагласно подацима из Обавештења ОТС-а из члана 1. овог уговора, уговорне 
стране сагласне су да је Корисник уговорио пружање услуге транспорта у капацитету: 

1)  прекидном/непрекидном, у смислу начина вршења уговорене услуге,  
2)  који, у обиму појединачно уговореног места примопредаје на: 

1. улазу у транспортни систем као месту преузимања природног гаса на 
транспорт, износи:  

Улаз ________(локација улаза)  ________(у Sm3/дан),  
………………………………………  (у даљем тексту Улаз), 

            2. излазу са транспортног система, као месту у којем се испоручује 
природни гас са транспорта, износи:  

Излаз   _______(локација излаза) ________(у Sm3/дан), 
………………………………                         (у даљем тексту: Излаз) и 

 3) који је годишњи/месечни/дневни, чиме је услуга транспорта уговорена на 
одређено време у трајању од једне гасне године/једног гасног месеца/једног гасног 
дана/ почев од  ____________ , а где се почетак и престанак транспорта рачуна у 
складу са Правилима.  

Уговорне стране сагласне су да Корисник има право да капацитет из става 1. 
овог члана (у даљем тексту: уговорени капацитет), користи у оквиру обима који је 
уговорио на сваком појединачном Улазу односно Излазу, уз обавезу плаћања 
уговореног капацитета по важећој тарифи за сво време трајања овог уговора, без 
обзира на коришћење  услуге транспорта. 
 
 
Права и обавезе уговорних страна 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да ОТС има право да:  

1) наплати Кориснику услугу транспорта природног гаса, обрачунату на основу 
акта који ОТС доноси у складу са Законом и методологијом Агенције за одређивање 
цена приступа транспортном систему за природни гас (у даљем тексту: Методологија); 

2) активира средство обезбеђења плаћања ако Корисник не измири о року 
доспеле обавезе за услугу транспорта; 

3) обустави транспорт природног гаса због неплаћања доспеле обавезе за 
услугу транспорта и из других разлога прописаних Законом и прописима донетим на 
основу Закона; 

4) у складу са прописима и овим уговором, ограничи односно прекине транспорт 
природног гаса из разлога: 

- преоптерећења транспортног система, ако је са Корисником овим уговором 
уговорен прекидни капацитет; 

- извођења планираних радова на редовном одржавању транспортног система у 
смислу Правила;  

- ако је Корисник у гасном дану на Улазу предао, или на Излазу преузео 
количине природног гаса које прелазе уговорени капацитет Улаза или Излаза (у даљем 
тексту: прекорачење уговореног капацитета места примопредаје); 

 - ако укупна протекла запремина природног гаса изражена у Sm3/h, на Улазу 
прелази 1/24 расположивог капацитета тог Улаза, односно 1/16 расположивог 
капацитета Излаза; 
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- потребе предузимања утврђених мера за случај хаварија, краткотрајног 
поремећаја који угрожава сигурност рада система, наступања опште несташице или 
других ванредних околности сагласно прописима;  

- као и ако Корисник предаје на транспорт природни гас квалитета мимо 
уговореног; 

 5) не прихвати најаву или промену најаве Корисника ако није поднета о року, 
или прелази уговорени капацитет или укупни дозвољени часовни проток на 
појединачном месту примопредаје, или ако количине на Улазу које је Корисник најавио 
одступају од количина најављених на Излазу, или ако је настало преоптерећење 
система у смислу Правила, а Корисник је овим уговором уговорио транспорт у 
прекидном капацитету;  

6) Кориснику обрачуна пенал због предаје природног гаса квалитета мимо 
уговореног у  износу који је утврђен у складу са Правилима; 

7) у гасном дану у којем је Корисник предао мање или веће количине природног 
гаса на Улазу од оних које је преузео на Излазу, настало одступање количина 
евидентира као дневну количину дебаланса Корисника и сачини обрачун накнаде за 
дебаланс у складу са Правилима; 

8) Кориснику ако је на Излазу преузео природни гас а за тај гасни дан није 
најавио коришћење услуге транспорта у складу са Правилима, укупно преузети 
природни гас евидентира као дневну количину дебаланса Корисника и наплати накнаду 
из тачке 7) овог члана;  
 9) Кориснику за случај прекорачења уговореног капацитета на појединачном 
Улазу или Излазу обрачуна накнаду за прекорачење капацитета у складу са 
Методологијом Агенције;  

10) огласи на расподелу као прекидни за дан унапред уговорени капацитет ако 
његово коришћење Корисник није најавио у складу са Правилима;   

11) за потребе уравнотежења транспортног система користи лајнпак и природни 
гас за потребе балансирања система. 
 
ОТС се овим уговором обавезује да: 

1) Кориснику обезбеди приступ транспортном систему ради предаје природног 
гаса на транспорт и преузимања природног гаса са транспорта у оквиру уговорног 
капацитета Улаза и Излаза, сваког гасног дана у току трајања овог уговора, осим када је 
Корисник уговорио транспорт у прекидном капацитету; 

2) у складу са прихваћеном најавом, преузме на транспорт природни гас 
уговореног квалитета у количини која одговара уговореном капацитету Улаза и 
природни гас, као генеричну робу, са пажњом доброг привредника, Кориснику испоручи 
у истом гасном дану у уговореном квалитету и у оквиру уговореног капацитета на 
Излазу;  

3) Кориснику обезбеди мерне податке на Улазу и Излазу за сваки гасни дан 
током трајања овог уговора у складу са Правилима; 

4) достави Кориснику извештај о узорковању квалитета природног гаса;  
5) евидентира дневне количине дебаланса Корисника за сваки гасни дан и  

обавештава Корисника у року и на начин прописан Правилима; 
6) плати Кориснику новчани износ на име пенала за случај неуредног извршења 

обавезе испоруке гаса у уговореном квалитету;  
7) за случај када је Корисник на Излазу преузео са транспорта мање количине 

природног гаса од количина које је у том гасном дану на Улазу предао на транспорт, 
плати Кориснику накнаду за дебаланс у складу са Правилима и овим уговором;  

8) накнаду из тачке 6) и 7) става 2. овог члана плати Кориснику у року од 8 (осам) 
дана од дана издавања рачуна, као и законску затезну камату за сваки дан кашњења; 
 9) изврши умањење обрачуна услуге транспорта због неуредног извршавања 
транспорта природног гаса за сваки гасни дан преко 5 (пет) дана у којем је делимично 
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или потпуног прекинуо услугу транспорта на било ком Улазу/Излазу у складу са 
Методологијом и Правилима. 

ОТС има и друга права и обавезе утврђене Законом,  другим прописима, као и 
Правилима. 

 
Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да Корисник има право:  
 1) да приступи Улазу ради предаје, односно Излазу ради преузимања природног 
гаса са транспорта у оквиру појединачно уговореног капацитета места примопредаје, 
сваког гасног дана за сво време важења овог уговора; 

2) на Излазу преузме природни гас у уговореном квалитету као и да захтева 
плаћање новчаног износа на име пенала за случај неуредног извршења обавезе 
испоруке природног гаса у уговореном квалитету; 

3) предлаже уступање и измену овог уговора на начин прописан Правилима; 
4) на местима примопредаје на којима више корисника предаје или преузима 

природни гас са транспорта сагласно Правилима, уговори начин расподеле заједнички 
транспортованих количина; 

5) буде обавештен о количинама и квалитету природног гаса који предаје и који 
му се испоручује, као и о дневном протоку на начин прописан Правилима; 

6) када је на Излазу преузео мање количине природног гаса од количина 
предатих на Улазу од ОТС-а наплати накнаду за дебаланс у складу са Правилима и 
овим Уговором; 

7) да захтева умањење дневне количине дебаланса под условима и на начин 
утврђен Правилима; 

8) да захтева обуставу испоруке крајњем купцу који није измирио своје обавезе 
према Кориснику; 

9) да захтева проверу и корекцију података о транспортованим количинама 
сагласно Правилима. 

10) да захтева умањење обрачуна услуге транспорта због неуредног извршења 
транспорта природног гаса за сваки гасни дан преко 5 (пет) дана у којем је ОТС 
делимично или потпуно прекинуо услугу транспорта на било ком Улазу/Излазу у складу 
са Методологијом и Правилима.  

 
Овим уговором Корисник се обавезује да: 

1) благовремено најави коришћење транспортног система на Улазу и Излазу за 
сваки гасни дан у ком користи услугу транспорта на начин прописан Правилима, и да у 
складу са прихваћеном најавом на Улазу преда и на Излазу преузме природни гас у 
обиму не већем од уговореног капацитета Улаза и Излаза из члана 3. овог уговора; 

2) плати ОТС-у накнаду за услугу транспорта обрачунату на основу акта који 
ОТС доноси у складу са Законом и Методологијом; 

3) плати ОТС-у накнаду за случај прекорачења уговореног капацитета; 
4) предаје на транспорт природни гас уговореног квалитета, а у супротном ОТС-

у плати новчани износ на име пенала због предаје природног гаса квалитета  мимо 
уговореног; 

5) по претходном налогу ОТС-а, ограничи или прекине предају природног гаса на 
Улазу и/или преузимање на Излазу из разлога утврђених  у члану 4. став 1. тачка 4) 
овог уговора; 

6) обезбеди уравнотежену предају и преузимање количина природног гаса на 
Улаза и Излаза у гасном дану; 

7) за случај одступања предатих и преузетих количина ОТС-у плати накнаду за 
дебаланс у складу са Правилима и овим уговором ако је у гасном дану на Излазу 
преузео веће количине природног гаса од количина предатих на Улазу; 

8) обавести ОТС о свим променама које су настале на страни Корисника након 
регистрације или закључења овог уговора. 
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9) осигура наплативост средства обезбеђења плаћања за сво време важења 
овог уговора;  

10) ОТС обавештава о трговини природним гасом коју је уговорио у српској 
балансној тачки са другим корисником система, на начин утврђен Правилима. 

Корисник има и друга права и обавезе утврђене Законом, другим прописима, као 
и Правилима. 

 
 

Плаћање услуге транспорта 
Члан 6. 

Корисник може да ОТС-у плати услугу транспорта природног гаса авансно или 
по испостављеном  рачуну.  

Уколико Корисник  услугу транспорта природног гаса плаћа авансно, дужан је да 
уплату изврши  у року утврђеном у потпоглављу 15.2. Правила. 
 Уколико Корисник услугу транспорта природног гаса плаћа по рачуну, дужан је 
да уплату изврши  у року од 8 (осам) дана од дана издавања рачуна.  

Корисник је дужан да плати ОТС-у законску затезну камату за сваки дан 
кашњења, уколико не плати рачун за услугу транспорта природног гаса у року из става 
3. овог члана. 

 
Средства обезбеђења плаћања  

Члан 7. 
Корисник је дужан да у сврху обезбеђења плаћања услуге транспорта природног 

гаса достави ОТС-у средство обезбеђења плаћања, на начин и у року утврђеном 
Правилима, а најкасније на дан потписивања писаног уговора.   

Средства обезбеђења плаћања су у прилогу овог уговора.  
 
 
Балансна одговорност  

Члан 8. 
 Корисник се овим уговором обавезује на уравнотежену предају и преузимање 
количина природног гаса на Улазу и Излазу у оквиру истог гасног дана у којем користи 
услугу транспорта.  

За случај неуравнотежене примопредаје природног гаса у смислу става 1. овог 
члана, Корисник поред услуге транспорта природног гаса обрачунате на основу акта 
који ОТС доноси у складу са Законом и Методологијом, дугује и накнаду за дебаланс 
чији износ се утврђује у складу са Правилима. 
  ОТС се обавезује да за неуравнотежену предају и преузимање количина 
природног гаса Корисника на Улазу и Излазу у оквиру истог гасног дана, купи или прода 
природни гас за потребе балансирања на начин који је ефикасан и не намеће 
непотребне трошкове Кориснику. 
 
 
Престанак уговора 

Члан 9. 
Уколико Корисник не достави средство обезбеђења плаћања или не уплати 

аванс  у року утврђеном Правилима сматра се да је одустао од овог уговора.  
Овај уговор престаје истеком рока на који је закључен. 
Овај уговор се може раскинути споразумом уговорних страна.  
Свака уговорна страна има право да једнострано раскине овај уговор у случају 

неизвршавања обавеза друге уговорне стране са отказним роком од 30 (тридесет) дана 
од дана достављања писменог обавештења о раскиду. 

ОТС има право да раскине овај уговор без отказног рока у случају да Корисник: 
1) не изврши  своје финансијске обавезе ни у накнадно остављеном року; 
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2) не прибави ново средство обезбеђења пошто је раније активирано,  
3) изгуби лиценцу за обављање енергетске делатности; 
4) по позиву ОТС не приступи  усаглашавању овог уговора за случај  измене 

и/или допуне Правила у року од 8 (осам) дана од пријема позива ОТС. 
Уговорна страна има право да захтева накнаду штете од друге уговорне стране 

чијом је кривицом дошло до раскида овог уговора. 
 
 
Виша сила 

Члан 10. 
Уговорне страна се ослобађају од одговорности за потпуно или делимично 

неизвршење обавеза из овог уговора, уколико је то последица неочекиваног, 
непредвиђеног и неизбежног догађаја насталог након почетка примене овог уговора, а 
уговорна страна их није проузроковала нити је могла да их спречи (случај више силе). 

Случајем више силе сматрају се нарочито следећи догађаји: природне 
катастрофе, пожари, озбиљна оштећења транспортног система, рат, грађански рат, 
међународне санкције, акт државног органа, као и друге околности који одлажу или 
спречавају извршавање уговора. 

Уколико су околности више силе непосредно утицале на извршење обавеза из 
уговора, рок за извршење обавеза продужава се за период деловања наведених 
околности. 

Уговорна страна која услед деловања више силе не може да изврши своје 
уговорне обавезе, мора у писменој форми,  без одлагања, да обавести другу уговорну 
страну о почетку,  очекиваном трајању,  престанку као и последицама деловања више 
силе, најкасније 5 (пет) радних дана од почетка као и од престанка деловања више 
силе.  

Уколико уговорна страна не достави благовремено обавештавање о наступању 
околности више силе губи право на ослобођење од одговорности због неизвршавања 
уговорних обавеза услед деловања више силе. 

Уколико околност више силе није општепозната чињеница, уговорна страна која 
се позива на вишу силу мора доставити другој уговорној стране доказ о деловању више 
силе у року од 20 (двадесет)  радних дана о дана настанка околности више силе.  

 
 

Обавештавање  
Члан 11. 

 Уговорне стране ће  у сврху извршавања и спровођења овог уговора именовати  
овлашћеног представника у складу са Правилима.  

Само обавештења и преписке достављена од стране овлашћеног представника 
сматраће се меродавним.   
 
 
Поверљивост података  

Члан 12. 
 ОТС и Корисник су дужни да обезбеде тајност поверљивих податка до којих су 
дошли на основу или у току извршавања овог уговора, ако су они као поверљиви 
означени од стране ОТС-а и/или Корисника на начин и под условима утврђеним 
Правилима. 

 
 
 
 
Решавање спорова 

Члан 13. 
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Уколико настане  спор у извршавању овог уговора, уговорне стране ће настојати 
да спор реше споразумно.  

У случају да уговорне стране не реше настали спор споразумно, уговара се 
надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 
 
Завршне одредбе 

Члан 14. 
Уколико било која одредба овог уговора постане неважећа услед измена и/или 

допуна Правила, остале одредбе овог уговора примењују се уколико нису супротне 
изменама и/или допунама Правила.  

На сва питања која нису уређена овим уговором примењују се непосредно 
одредбе закона који уређује облигационе односе, Закона, као и одредбе других прописа 
којима се уређују права и обавезе у пружању услуге транспорта природног гаса.   

  
Члан 15. 

Уговорне стране су сагласне да је овај уговор закључен даном пријема  
Обавештења, а да се примењује даном достављања средства обезбеђења плаћања 
или даном  уплате аванса.    

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој 
уговорној страни припада по 3  (три) примерка. 
  
 
Прилози: 
       

• Захтев за приступ систему   
• Обавештење о расподељеном капацитету 
• Средства обезбеђења плаћања 

 
 
 
 Оператор транспортног система                                     Корисник       
  
       ________________                                                           ______________________ 
 
 


