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ПРЕДЛО 
П       
 
                                                                                                                                    

 
 

УГОВОР О ПОТПУНОМ СНАБДЕВАЊУ  ЕНЕРГИЈОМ 
ИЗ ПРИРОДНОГ ГАСА – ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ 

 
 

 
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) 
                          ______________________________________ (ПИБ)    
                          ______________________________________ (текући рачун) 
                          ______________________________________ (заступник) 
       ______________________________________ (бр.телефона и мејл за контакт) 
 
                          (у даљем тексту: Купац)  

 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет Уговора је купопродаја енергије из природног гаса 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 дистрибутивног система оператора дистрибутивног система 
чији се системи користе за снабдевање гасом (у даљем тексту: Правила), Mетодологијом за 
одређивање цена природног гаса за јавно снабдевање („Сл. Гласник РС“ бр. 75/14, 105/16, 108/16, 
29/17 и /22 у даљем тексту: Методологија), 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/
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КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА  

 
Члан 2. 

Уговореном испоруком гаса, односно енергије сматра се остварена потрошња Kупца на месту 
примопредаје,  према динамици и максималној часовној потрошњи гаса, односно енергије у 
складу са издатим Решењем којим се одобрава прикључење. 
 
Купац је упознат да уговарање испорукe  гаса, односно енергије као и уговарање капацитета за 
транспорт и дистрибуцију гаса Снабдевачу стварају трошак који Снабдевач не може да надокнади 
уколико дође до раскида уговора од стране Купца.  

 
 

Решење бр. ________________ датум _____________ 
 
Назив Купца _________________________________             Шифра Купца   ______________ 
 
Назив / адреса МИ _____________________________  Шифра МИ    ______________ 
 
Капацитет МИ  ___________ kWh/дан/год  *                         Категорија / Група МИ ____ / ____ 
 
 
 

Година 2022. 2023. 

Месец 
 Енергија из природног гаса 

исказана у  kWh 
Енергија из природног гаса 

исказана у  kWh 

Јануар   

Фебруар   

Март   

Април   

Мај   

Јун   

Јул   

Август   

Септембар   

Октобар   

Новембар   

Децембар   

УКУПНО   

 
 

 

 
 

 

• У складу са Општим условима  продаје 
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ЦЕНЕ 
 

Члан 3. 
Цена гаса, односно енергије која се испоручује Купцу је регулисана.  
Испоручени гас, односно енергија се обрачунава у складу са Методологијом на основу тарифа за: 

1) ''енергент" изражен у дин/kWh; 
2) "накнада по месту испоруке" изражена у динарима по месту испоруке. 

 
Тарифа за "енергент" се примењује на продату количину гаса утврђену мерењем на месту 
испоруке у обрачунском периоду. 
Тарифа за "накнада по месту испоруке" примењује се за свако место испоруке. 
Износ који је обрачунат за тарифу  "накнада по месту испоруке", а који је утврђен на годишњем 
нивоу, распоређује се према броју обрачунских периода. 
Купцу коме је обустављена испорука гаса, односно енергије у складу са Законом и Уредбом, гас, 
односно енергија се обрачунава према тарифи ''накнада по месту испоруке“ за све време трајања 
обуставе, осим у случају када је на његов писмени захтев обустављена испорука која може трајати 
најмање једну, а највише две године. 
 
 
ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 4. 
Снабдевач је обавезан да фактурише испоручени гас, односно енергију са припадајућом накнадом 
за унапређење енергетске ефикасности и ПДВ у року од 10 (десет) дана од датума промета. 
Купац је обавезан да преузети гас 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 новe инструментe обезбеђења плаћања у случају да претходно 
достављени буде 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 Уговора. 
 
Износ предрачуна не може бити мањи од предстојеће двомесечно испоручене енергије из гаса из 
члана 2 Уговора 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. 
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НЕИСПУЊАВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА 
  

Члан 7. 
У случају да једна од уговорних страна не испуњава уговорне обавезе, и тиме проузрокује штету 
другој уговорној страни, дужна је да насталу штету надокнади.  
 
Уколико Купац не измирује своје уговорне обавезе, Снабдевач има право да обустави даљу 
испоруку гаса, односно енергије у складу са Уредбом и прописима донетим на основу Закона. 
Трошкове искључења и евентуалног поновног укључења сноси Купац и дужан је да их плати у 
складу са задужењем издатим од стране Снабдевача.  
 
У случају доцње у извршењу обавезе плаћања, Купац је дужан да поред главнице плати 
Снабдевачу и камату у висини законске затезне камате у складу са достављеним обрачуном 
Снабдевача у року од 8 (осам) дана од дана испостављања истог. 
Плаћање се урачунава према реду доспевања рачуна на наплату. Уколико Купац поред главнице 
дугује и трошкове и камате, прво се отплаћују трошкови, затим камате и најзад главница. 
Камата се обрачунава на износ дуга од датума доспећа рачуна на наплату до дана исплате, и то 
по стопи утврђеној законом. 
 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

 
Члан 8. 

Измене и допуне овог уговора могу да се закључују у писаној форми ако дође до измене законских 
и других прописа или услова Снабдевача, као и измена и допуна уговора са снабдевачем јавног 
снабдевача или Оператором дистрибутивног система.  

 
 
ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 9. 

Уговор се закључује на неодређено време, с тим да се може раскинути писаном изјавом сваке 
уговорне стране.  
Страна која раскида Уговор је дужна да претходно испуни своје доспеле новчане уговорне 
обавезе или се у супротном Уговор неће сматрати раскинутим. 
Уговорне стране сагласно констатују да је Снабдевач пре закључења овог Уговора обавестио 
Купца о могућностима промене снабдевача у складу са Законом. 
Промена снабдевача врши се у поступку, под условима и у роковима утврђеним Правилима о 
промени снабдевача. 
 
 
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 3 (три) истоветна примерка, протумачен и у знак сагласности потписан, од 
којих 1 (један) примерак задржава Купац, а 2 (два) Снабдевач.  
 

 
  КУПАЦ                    СНАБДЕВАЧ 

______________________           _______________________________ 
 
             _______________________________ 
 

 


