
Страна 1 

 
 
 

                                                                                                                                    +5130MWh- ПзП/меница 

 
ПРЕДЛО 
 
ПРЕ                                                                                                                                    

 
 

 
УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ  

ЕНЕРГИЈОМ ИЗ ПРИРОДНОГ ГАСА  
 
 
 
 
 

Број ______________________________ 
 
 

закључен  дана _______________ године 
 
 

између уговорних страна 
 
 
 

 
1. СНАБДЕВАЧ:    ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, 
                                Булевар ослобођења 69, 21000 Нови Сад 
                                матични број: 20084600,  
                                ПИБ: 104056656, 
                                текући рачун: 160-930-02 отворен код Banka Intesa 
                                које заступа генерални директор Душан Бајатовић, 
                                (у даљем тексту Снабдевач) 
 
 
2. КУПАЦ:           _____________________________________   (пословно име) 

                               ______________________________________ (адреса) 
                          ______________________________________ (матични број)    

                          ______________________________________ (текући рачун) 

                          ______________________________________ (заступник) 
                          ______________________________________ (бр.телефона и мејл за к 

                         (у даљем тексту: Купац)  
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет Уговора је купопродаја енергије из природног гаса са припадајућим трошковима 
коришћења транспортних и дистрибутивних система на уговореном месту испоруке под условима 
и на начин утврђен Законом о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр. 145/14, 95/18 и 40/2021, у даљем 
тексту: Закон), Уредбом о условима испоруке и снабдевања природног гаса (''Сл. гласник РС'', бр. 
49/22 у даљем тексту: Уредба), Правилима о раду транспортног система оператора транспортног 
система и Правилима о раду дистрибутивног система оператора дистрибутивног система чији се 
системи користе за снабдевање гасом (у даљем тексту: Правила), Правилима о промени 
снабдевача (''Сл. гласник РС'', бр. 65/15 и 10/17) и Општим условима продаје енергије из 
природног гаса купцима на слободном тржишту ЈП ''Србијагас“ Нови Сад 
(http://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2018/12/OPSTI-USLOVI-PRODAJE-PRIRODNOG-
GASA.pdf) и  другим прописима, као и актима Снабдевача. 
 

На порталу „Мој Србијагас“ (https://moj.srbijagas.com) Купци могу приступити следећим 

подацима: историјској потрошњи гаса/енергије, издатим фактурама, стању дугa, инструментима 
обезбеђења плаћања и другим подацима битним за пословни однос. 

 
 

http://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2018/12/OPSTI-USLOVI-PRODAJE-PRIRODNOG-GASA.pdf
http://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2018/12/OPSTI-USLOVI-PRODAJE-PRIRODNOG-GASA.pdf
https://moj.srbijagas.com/


Страна 2 

 
КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА  

 
Члан 2. 

Снабдевач продаје, а Купац купује гас, односно енергију у количини и према динамици утврђеној 
чланом 2. Уговора за свако место испоруке, с тим да се Снабдевач обавезује да испоручи 
уговорене количине гаса, односно енергије а Купац да плати те количине без обзира да ли их је 
преузео. 
 
Шифра купца ______________________________, Решење бр.  ____________ датум ___________,  
 
Назив / адреса МИ  ______________________________ Шифра МИ ___________________ 
 
Капацитет МИ _____________    kWh /дан/година*     Категорија / Група МИ _____ / _____* 
 
Oператор(и) система  ОТС ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА / ОДС ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД 
 
Уговорени период испоруке  01.10.2022-30.09.2023. године 
 
 

 

Година 2022. 

Месец 
Енергија из природног 
гаса исказана у  kWh 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 
Октобар 

 

 
Новембар 

 

 
Децембар 

 

 
 
 

 

Година 2023. 

Месец 
Енергија из природног 
гаса исказана у  kWh 

Јануар  

Фебруар  

Март  

Април  

Мај  

Јун  

Јул  

Август  

Септембар  

- - 

- - 

- - 

УКУПНО  

* (у складу са чл. 4. Општих услова  продаје.) 

 

   

Дозвољено одступање испоручене, односно преузете количине гаса, односно енергије од 
уговорене годишње, месечне, односно дневне количине износи +/-10%, при чему се дневне 
количине утврђују дељењем уговорених месечних количина члана 2. са бројем дана за сваки 
календарски месец. 

 

 
 
 
 

 
Члан 2.1. 



 

 

Купац може најкасније 30 (тридесет) дана пре почетка месеца за који су му неопходне веће 
количине гаса, односно енергије изнад дозвољеног одступања +10% од уговорене количине на 
одређеном месту испоруке да поднесе захтев за куповину додатних количина и уколико на 
тржишту постоје расположиве количине гаса, као и расположиви транспортни и дистрибутивни 
капацитети, уговорне стране су сагласне да се купопродаја и испорука додатних количина гаса, 
односно енергије уговара закључивањем посебног анекса уз овај Уговор, којим се дефинишу 
услови испоруке наведених количина.  

 
Члан 2.2. 

Уколико Купац пре почетка испоруке гаса, односно енергије не поднесе захтев за куповину веће 
количине гаса, односно енергије изнад дозвољеног одступања +10% од уговорене количине на 
одређеном месту испоруке, већ се исте евидентирају на крају обрачунског периода, обрачун 
прекомерно утрошених количина ће се извршити у складу са формулом: 

 
Пвк = ( П + Нуип ) х 1,01 , при чему је: 

Пвк - цена енергије из гаса за већу количину изнад дозвољеног одступања +10% од      
уговорене количине на одређеном месту испоруке; 
П - цена енергије из гаса у складу са чланом 3 Уговора 
Нуип  - новчана накнада на име пружене услуге _____ 

 
Члан 2.2.1. 

Фактурисање веће количине гаса, односно енергије изнад дозвољеног одступања +10% од 
уговорене количине на одређеном месту испоруке и задужења за додатни капацитет односно 
прекорачење капацитета,  вршиће се у динамици и роковима фактурисања уговором дефинисаних 
потребних количина гаса уз дозвољено одступање и закупа капацитета. 
 
Купац је у обавези да задужење по наведеним основама измири у роковима који су идентични 
роковима за плаћање уговором дефинисаних потребних количина гаса уз дозвољено одступање и 
закупа капацитета. 
 
ЦЕНЕ 
 

Члан 3. 

Продајна цена енергије из природног гаса се утврђује за сваки гасни месец и исказује се у EUR/ 

МWh: 
 

Ред.бр. Опис Цена* 

1. 

Променљиви део цене у EUR/ МWh 

(пондер свих цена по којима се врши набавка природног гаса  на 

граници Републике Србије) ¹              
 

2. Фиксни део цене  у EUR/ МWh 2  

3. Продајна цена енергије из  природног гаса  (1+2)  у EUR/ МWh  

                                                                                                                                (* без ПДВ) 
1  Променљиви део цене у EUR/ МWh -  представља пондер свих набавних цена гаса на 
граници Републике Србије за  гасни месец за који се врши обрачун 
2 Фиксни  део цене у EUR/ МWh – непромењљиви  део продајне цене у току трајања  
уговорног односа  
  
У продајну цену гаса, односно енергије су урачунати трошкови балансирања, а нису урачунати 
трошкови приступа и коришћења транспортног и дистрибутивног система природног гаса, накнада 
за унапређење енергетске ефикасности и ПДВ. 
Трошкови приступа систему за транспорт и дистрибуцију природног гаса обрачунавају се у складу 
са важећим ценовником прописаним од стране Оператора, одобреним од стране надлежног 
органа. Ценовник се примењује на обрачунске величине за тарифне ставове за свако место 
примопредаје и посебно се исказује у рачуну. 

 
 
 
 
 
 
ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 4. 



 

 

Снабдевач је обавезан да фактурише испоручену енергију из природног гаса са припадајућим 
трошковима коришћења транспортних и дистрибутивних система, накнаду и ПДВ у року од 10 
(десет) дана од датума промета. 
Износи уговорени у EUR обрачунавају се у динарима по званичном средњем курсу Народне банке 
Србије на дан промета. 
Купац је обавезан да издати рачун плати у року од 15 (петнаест) дана од датума промета, односно 
у року доспећа рачуна на наплату. 

 
 

ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 

 

Члан 5. 
Купац је дужан да достави Снабдевачу инструмент обезбеђења плаћања пре почетка испоруке 
гаса, односно енергије и то: 
 

6 (шест) бланко соло меница са клаузулом ''без протеста'', укључујући 
- Менично овлашћење – писмо, 
- Картон депонованих потписа важећи приликом закључења уговора, односно издавања 

меница, оверен на дан закључења уговора, односно издавања меница, и 
- Потврду о извршеној регистрацији меница. 

 
 

Члан 6. 
 
Купац је дужан да достави нове инструменте обезбеђења плаћања у случају да претходно 
достављени буду релизовани, када се промени овлашћено лице за потписивање, односно када 
настану друге околности због којих се претходно достављени инструменти обезбеђења плаћања 
не могу реализовати, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана настанка нових околности. 

 
Купац можe уместо доставе уговореног инструмената обезбеђења плаћања, да изврши уплату 
аванса у висини коју предрачуном утврђује Снабдевач, у складу са енергијом из природног гаса из 
Члана  2. 
 
Износ предрачуна не може бити мањи од предстојеће двомесечно испоручене енергије из гаса из 
Члана 2 и цене енергије из гаса која важи за претходни месец, укључујући трошкове приступа 
транспортним и дистрибутивним системима, накнаде и ПДВ. 
 
Снабдевач је обавезан да Купцу изда предрачун најкасније до 15. (петнаестог) дана текућег 
месеца за испоруку енергије из гаса у наредном месецу. 
 
Купац је обавезан да издати предрачун плати у року од 10 (десет) дана од датума издавања. 
 
 
НЕИСПУЊАВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА 

  
Члан 7. 

За неиспуњавање уговорне обавезе у целости у случају раскида уговора од стране Купца, или 
делимично у случају одступања потрошње Купца од уговорене у вези члана 2 Уговора, Снабдевач 
ће наплатити Купцу новчану накнаду на име пружене услуге наручивања месечних и годишњих 
количина према месечној и годишњој обавези Купца у складу са Чланом 2. Уговора по цени 
новчане накнаде: 

- Накнада на име пружене услуге у целости обавезе у случају раскида Уговора 
_______EUR/МWh 

- Накнада на име пружене услуге у случају делимичног неиспуњења обавезе одступањем 
потрошње од уговорене ____EUR/МWh 

У цену новчане накнаде на име пружене услуге није урачунат ПДВ. 
 
Купац је обавезан да уговорену новчану накнаду на име пружене услуге са припадајућим ПДВ 
плати у року од 15 (петнаест) дана од дана издавања рачуна, које Снабдевач издаје у року од 10 
(десет) дана од датума промета рачуна за посматрани месец у случају делимичног неиспуњења 
обавезе одступањем потрошње од уговорене или од датума настанка писменог раскидног захтева 
у случају раскида Уговора за обавезу у целости. 
 



 

 

Износи уговорени у EUR обрачунавају се у динарима по званичном средњем курсу Народне банке 
Србије на дан промета. 
Уколико уговорени датум доспећа новчане накнаде на име пружене услуге пада на нерадни дан, а 
нерадним даном се поред недеље и државних празника сматра и субота, исти се преноси на први 
наредни радни дан. 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

Члан 8. 
Измене и допуне овог уговора закључују се искључиво у писаној форми: 
1) на основу измене законских и подзаконских прописа или услова Снабдевача, 
2) на основу измена и допуна уговора са снабдевачима Снабдевача, операторима 

транспортних систем, операторима дистрибутивних система или операторима складишних 
система.  

 
Уколико дође до промена услова коришћења транспортних или дистрибутивних система који се 
користе за испоруку гаса до места примопредаје Купцу, продајна цена се мења по аутоматизму у 
складу са одобреним регулисаним ценама и наведена промена цене се неће сматрати изменом 
или допуном Уговора. 
 
Уколико дође до промене услова дугорочног уговора по којем ЈП ''Србијагас'' Нови Сад набавља 
природни гас, Купац је сагласан да прихвати промењене услове набавке гаса односно енергије, 
што ће и потврдити потписивањем новог Анекса. 
 
ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9. 
Уговор се закључује на одређено време за период испоруке у складу са Чланом 2 и Одлуком о 
пуштању природног гаса, односно Одобрењем за испоруку гаса оператора на чијем се систему 
налази уговорено место испоруке, с тим да се може и пре раскинути писаном изјавом сваке 
уговорне стране, под условима и на начин прописан законом, важећим прописима и овим 
Уговором.  
 
Уговор престаје да важи истеком уговореног рока, осим уколико уговорне стране пре истека 
уговореног рока сагласном вољом у писаном облику, продуже његово важење. 
 
Отказним роком сматра се период, који је потребан да уговорне стране испуне своје уговорне 
обавезе према Члану 2, а уколико је наплаћенa новчанa накнадa на име пружене услуге из члана 
7. овог уговора, отказни рок је 60 (шездесет) дана од датума настанка писменог раскидног захтева. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ    
 

Члан 10- 
Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати договором, а у 
супротном уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 

 
Члан 11. 

За све односе између уговорних страна који проистекну из примене Уговора, а нису Уговором 
посебно регулисани, непосредно ће се применити одговарајуће одредбе Закона о облигационим 
односима, као и прописа из члана 1. овог уговора.  

Члан 12. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну, 
протумачен и у знак сагласности потписан.  
 

 
  КУПАЦ                    СНАБДЕВАЧ 

______________________           _______________________________ 
 

                                                                                            _______________________________  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


