
УГОВОР О ПОТПУНОМ СНАДБЕВАЊУ ЕНЕРГИЈОМ
ИЗ ПРИРОДНОГ ГАСА

1. Назив предузећа и адреса седишта_____________________________(име
и презиме генералног директора/директора  _______________                   
(у даљем тексту: Снадбевач)

и

 2.  Спортски центар Крушевац, Николе Тесле бр. 14, 37000
Крушевац као   Купац   са   једне стране, који   заступа директор
Предраг Миленковић, проф.физ.културе (у даљем тексту: Купац), с
друге стране.  (у даљем тексту: Купац) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Након    спроведеног   поступка  за   доделу  уговора  о   јавној  набавци,   уговорне
стране   сагласно  утврђују услове под   којима се   Снадбевача обавезује да
испоручи, а  Купац  да  преузме и плати добра која   су  предмет  овог   Уговора,  по
цени   из  усвојене  понуде  Снадбевача  код   Купца   заведеној  под бројем   /     од
......... 2022. године, а у свему  према техничкој спецификацији, која  је саставни
део  конкурсне   документације   Купца   број   ЈНОП 3/22  од   _ _ _ _ _ _ .2022.
године   и   овим   Уговором,  a   под   условима и   на   начин утврђен   Законом о
енергетици  („Сл.Гласник РС“  бр. 145/14, 95/18 и 40/21 у  даљем тексту: Закон),
Уредбом  о   условима за   испоруку природног   гаса   („Сл.Гласник РС“,  бр.47/06,
3/10,48/10, 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 другим
прописима, као и актима Снабдевача

Понуда Продавца, општи  подаци о понуђачу, структура цене,  технички услови из
конкурсне документације .

Члан 2.

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 Снадбевача за
енергију  из  природног  гаса  купцима  на  слободном  тржишту_____________ и  другим
прописима, као и актима Снабдевача.

На порталу Снадбевача __________________ могу приступити следећим подацима: историјској
потрошњи гаса/енергије, издатим фактурама, стању дугa, инструментима обезбеђења плаћања и
другим подацима битним за пословни однос.
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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. 

Шифра купца _Спортски центар Крушевац_, Решење бр.  ____________ датум ___________, 

Назив / адреса МИ _Базени Крушевац    _________ Шифра МИ ______________

Капацитет МИ 18.468   kWh /дан/година* (2022 ГОД.)  Категорија / Група МИ _II_ / _НП__*

Oператор(и) система ___________________________________________________________

Уговорени период испоруке 01.10.202  2  -30.09.202  3  .   године

Година 2022.

Месец
Енергија из природног
гаса исказана у  kWh

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Октобар
328.320

Новембар
451.440

Децембар
533.520
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Година 2023.

Месец
Енергија из природног
гаса исказана у  kWh

Јануар 564.300

Фебруар 533.520

Март 410.400

Април 256.500

Мај 20.520

Јун 12.312

Јул 71.820

Август 61.560

Септембар 12.312

- -

- -

- -
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УКУПНО 3.256.524

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

Шифра купца _Спортски центар Крушевац_, Решење бр.  ____________ датум ___________, 

Назив / адреса МИ _Спортска Хала Крушевац    ____ Шифра МИ ______________

Капацитет МИ 4.904   kWh /дан/година* (2022 ГОД.)  Категорија / Група МИ _I_ / _НП__*

Oператор(и) система ___________________________________________________________

Уговорени период испоруке 01.10.202  2  -30.09.202  3  .   године

Година 2022.

Месец
Енергија из природног
гаса исказана у  kWh

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Октобар
20.520

Новембар
61.560

Децембар
66.690

4



Година 2023.

Месец
Енергија из природног
гаса исказана у  kWh

Јануар 82.080

Фебруар 92.340

Март 41.040

Април 10.260

Мај 0

Јун 0

Јул 0

Август 0

Септембар 10.260

- -

- -

- -

УКУПНО 384.750

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

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)  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 –  непроменљиви   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.

ХАЛА СПОРТОВА

Р.бр. Шифра СЦК Назив Јединица мере и 
количина

Назив произвођача 
понуђеног добра и 
земља порекла 
понуђеног добра

Јединична 
цена  у РСД. 
без уПДВ-а
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1 302104 Природни гас 
за грејање 384.750 kwh

2 / Енергент 384.750 kwh

3 / Капацитет 4.904   kwh/дан/год

4 / Накнада УЕЕ* 37.500 0,15 рсд/ 
Sm3

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (ХАЛА СПОРТОВА)

Напомена  :   * Обрачун  накнаде  за  унапређење  енергетске  ефикасности  у  износу  од  0,15  рсд/
сведени метар кубни природног гаса се обрачунава се као и до сада  до мемента  усклађивања
акта од  Министарства финасија  a у складу са Одлуком о начину обрачуна из Sm3 = kwh

ПОКРИВЕНИ БАЗЕНИ

Р.бр. Шифра СЦК Назив Јединица мере и 
количина

Назив произвођача 
понуђеног добра и 
земља порекла 
понуђеног добра

Јединична 
цена у РСД 
без ПДВ-а

1 302104 Природни гас 
за грејање 3.662.820 kwh

2 / Енергент 3.662.820 kwh

3 / Капацитет    18.468   kwh/дан/год

4 / Накнада УЕЕ* 357.000 0,15 рсд/ 
Sm3

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (ПОКРИВЕНИ БАЗЕНИ)

Напомена  :   * Обрачун  накнаде  за  унапређење  енергетске  ефикасности  у  износу  од  0,15  рсд/
сведени метар кубни природног гаса се обрачунава се као и до сада  до мемента  усклађивања
акта од  Министарства финасија  a у складу са Одлуком о начину обрачуна из Sm3 = kwh

Члан 4.
За  испоруку  гаса  користе  се  системи  за   транспорт  и  дистрибуцију  гаса-ОС  наведених  у

Поруџбеници.
У  цену  гаса  ,  односно  енергије  нису  урачунати  трошкови  приступа  систему  за  транспорт  и
дистрибуцију гаса, који се обрачунавају у складу са важећим ценовником Оператора система по
регулисаним ценама, као ни накнаде ни ПДВ.
Цене  приступа систему за транспорт и дистрибуцију  гаса у Републици Србији  су регулисане
Цена приступа   за  транспорт  и  дистрибуцију   гаса  у  Републици  Србији   су  регулисане Цене
приступа систему за  транспорт и дистрибуцију гаса у Републици Србији су регулисане, одобрене
од стране надлежног органа и исказане по тарифама:
:

1.1. ''енергент" (дин/КWh), и
1.2. „ 1.2. "капацитет" (дин/КWh /дан/година)

Тарифа  за  "енергент"  се  примењује  на  продату  количину  гаса  утврђену  мерењем  на  месту
испоруке у обрачунском периоду.
Тарифа  за  "енергент"  се  примењује  на  продату  количину  гаса  утврђену  мерењем  на  месту
испоруке у обрачунском периоду.

Тарифа за "капацитет" се примењује на максималну дневну потрошњу гаса на месту испоруке у
претходној календарској години, у зависности од равномерности потрошње и категорије. 

Максимална  дневна  потрошња  гаса  у  претходној  години,  где  не  постоји  могућност  дневног
очитавања, израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње на месту испоруке.

У првој години прикључења максимална дневна потрошња гаса утврђује се на основу података о
максималној дневној потрошњи гаса за ту годину из члана 4. Уговора. На исти начин утврђује се
максимална дневна потрошња гаса и за Купца који у претходној години није имао потрошњу гаса.
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Годишња равномерност потрошње гаса се утврђује на основу података о потрошњи гаса на месту
испоруке и представља количник збира остварене потрошње гаса у јануару, фебруару и децембру
претходне календарске године и укупне потрошње гаса остварене у тој години на том месту испоруке
(у даљем тексту: коефицијент равномерности Кр).
Подаци о годишњој равномерности потрошње за ново место испоруке, као и за место испоруке које
током претходне календарске године није остварило потрошњу гаса, утврђују се према уговореним
количинама гаса за место испоруке.
Подаци о годишњој равномерности потрошње за постојеће место испоруке које је активирано у току
претходне календарске године и које није имало потрошњу гаса у току 12 узастопних месеци, утврђују
се према уговореним количинама гаса за место испоруке.
"Ванвршна потрошња", у коју се разврставају места испоруке код којих је коефицијент равномерности
Кр мањи или једнак 0,20 (Кр ≤0,20), а количник максималне дневне потрошње у сваком од наведена
три месеца - јануар, фебруар и децембар и максималне дневне потрошње гаса, остварених у години
на основу које се разврстава за место испоруке, је мањи или једнак 0,6 (≤0,6); 
"Равномерна потрошња" у коју се разврставају:

- места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр мањи или једнак 0,33 (Кр ≤0,33) и 
- места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр мањи или једнак 0,20 (Кр ≤0,20), а

количник максималне дневне потрошње у било ком од наведена три месеца - јануар, фебруар
и децембар и максималне дневне потрошње природног гаса, остварених у години на основу
које се разврстава место испоруке, је већи од 0,6 (Кр>0,6); 

"Неравномерна  потрошња",  у  коју  се  разврставају  места  испоруке  код  којих  је  коефицијент
равномерности Кр већи од 0,33 (Кр>0,33).
Максимална дневна потрошња за место испоруке са аутоматским бележењем испоручених дневних
количина гаса на мерном уређају, утврђује се на основу остварених дневних потрошњи из претходне
календарске године.
За  место  испоруке  код  којег  не  постоји  могућност  аутоматског  бележења  испоручених  дневних
количина природног гаса на мерном уређају, максимална дневна потрошња се израчунава тако што се
највећи количник испоручених месечних количина у претходној календарској години и броја дана у том
месецу, помножи са одговарајућим коефицијентом месечне неравномерности Км.

Вредности коефицијента месечне неравномерности Км су:
1) Км1=1,35 за место испоруке из групе "Неравномерна потрошња";
2) Км2=1,20 за место испоруке из групе "Равномерна потрошња" и "Ванвршна потрошња".

Максимална дневна потрошња за ново место испоруке, као и за место испоруке које током претходне
календарске године није имало потрошњу гаса, утврђује се према уговореној максималној дневној
потрошњи гаса.
Максимална дневна потрошња за  постојеће  место  испоруке  које  је  активирано у  току  претходне
календарске године и које није имало потрошњу гаса у току 12 (дванаест) узастопних месеци, утврђује
се  према  уговореној  максималној  дневној  потрошњи  гаса.Износи  који  су  утврђени  на  годишњем
нивоу ,распоређују се према броју обрачунских периода .Износи који су утврђени на годишњем нивоу
,распоређују се према броју обрачунских периода.Износи који су утврђени на годишњем нивоу,
распоређују се према броју обрачунских периода.Износи који су утврђени на годишњем нивоу,
распоређују се према броју обрачунских периода.Износи који су утврђени на годишњем нивоу,
распоређују се према броју обрачунских периода.

 Код купаца код којих  су  Ми на  систему транспорта  гаса  Републици  Србији,  који  имају
уговорени капацитет,цена приступу гасоводном систему су регулисане,  Код Купаца код
коих је Ми  на систему транспорт гаса у Републици Србији  који имају уговорени капацитет
цене приступа гасоводном систему су регулисани , одобрене од стране надлежног органа
и исказане по тарифама:

  Код Купаца код којих су МИ на систему за транспорт гаса у Републици Србији и  који имају
уговорен  капацитет,  цене  приступа  гасоводном  систему  су  регулисане,  1.1.  ''енергент"
(дин/ kWh)

1.2. "капацитет" (дин/ kWh /дан/година)
1.3. "капацитет" (дин/ kWh /дан/месец)
1.4. "накнада за прекорачење уговореног капацитета" (дин/ kWh /дан)

Тарифа  за  "енергент"  се  примењује  на  продату  количину  гаса  утврђену  мерењем  на  месту
испоруке у обрачунском периоду.

Тарифа за "капацитет" се примењује на уговорену максималну дневну потрошњу гаса у складу са
чланом  4  Уговора.Тарифа  за  "енергент"  се  примењује  на  продату  количину  гаса  утврђену
мерењем на месту испоруке у обрачунском периоду.

Накнада за коришћење капацитета већег од уговореног у обрачунском периоду се израчунава за
сваки дан за који је прекорачење уговореног капацитета утврђено
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Тарифа за "капацитет" се примењује на уговорену максималну дневну потрошњу гаса у складу са
чланом 2 Уговора.
Трошкови  коришћења  услуге  Оператори  транспортног  система  обрачунавају  се  у  складу  са
важећим  тарифама:  Трошкови  коришћења  услуге  Оператора  транспортног  система  се
обрачунавају у складу са важећим тарифама за:
Трошкови  коришћења  услуге  Оператора  транспортног  система  се  обрачунавају  у  складу  са
важећим тарифама за:
Трошкови коришћења услуге Оператора транспортног система се обрачунавају у складу са 
важећим тарифама за:

- ''енергент - домаћа потрошња"(дин/ kWh)
- "капацитет  –  улазни  из  транспортног  система  /  годишњи  /  непрекидни"(дин/ kWh

/дан/година)
- "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"(дин/ kWh /дан/година)
- "капацитет – улазни из транспортног система / месечни / непрекидни"(дин/ kWh /дан/месец)
- "капацитет – домаћа потрошња / месечни / непрекидни"(дин/ kWh /дан/месец)

иииИ

Износи  који  су  утврђени  на  годишњем  нивоу  ,распоређују  се  према  броју  обрачунских
периода.Износи  који  су  утврђени  на  годишњем  нивоу,  распоређују  се  према  броју
обрачунских  периода.Износи  који  су  утврђени  на  годишњем  нивоу,  распоређују  се
према  броју  обрачунских  периода.Износи  који  су  утврђени  на  годишњем  нивоу,
распоређују се према броју обрачунских периода.

''Накнада за прекорачење уговореног капацитета'' се утврђује Методологијом за одређивање цена
приступа систему за транспорт природног гаса.

Купац има право да захтева повећање уговореног капацитета на начин и у роковима прописаним
Правилима.

Код Купаца који снадбевају крајње купце гасом,односно енергијом трошкови коришћењац услуга
Оператора транспортног система се обрачунавајуу складу са  следећим таридама  за: Трошкови
коришћења  услуге  Оператора  транспортног  система  се  обрачунавају  у  складу  са  важећим
тарифама за:

- ''енергент - домаћа потрошња"(дин/ kWh)
- "капацитет  –  улазни  из  транспортног  система  /  годишњи  /  непрекидни"; (дин/ kWh

/дан/година)
- "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни"(дин/ kWh /дан/година)
-

За Ми на дистрибутивном систему трошкови коришћења услуга  Оператора дистрибутивног  
систена  се обрачунвају у складу са ц важећим тарифама за: За МИ на дистрибутивном систему 
трошкови коришћења услуге Оператора дистрибутивног система се обрачунавају у складу са 
важећим тарифама за:

- ''енергент";(дин/КWh),
- "капацитет".(дин/КWh /дан/година)
-

Износи који су утврђени на годишњем нивоу ,распоређују се према броју обрачунских периода.Износи који су
утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских периода.

   Износи који су уговорени на годишњем нивоу ,распоређују се према број обрачунских периода
Износи  који  су  утврђени  на  годишњем  нивоу,  распоређују  се  према  броју  обрачунских
периода.Тарифа за  "капацитет"  се  примењује  на  максималну дневну  потрошњу гаса  на  месту
испоруке  у  претходној  календарској  години,  у  зависности  од  равномерности  потрошње  и
категорије.  Максимална дневна потрошња гаса  у  претходној  години,  где  не  постоји  могућност
дневног очитавања, израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње на месту
испоруке. У првој години прикључења максимална дневна потрошња гаса утврђује се на основу
података о максималној дневној потрошњи гаса за ту годину из члана 2. Уговора. На исти начин
утврђује се максимална дневна потрошња гаса и за Купца који у претходној години није имао
потрошњу гаса.Код Купаца код којих су МИ на систему за транспорт гаса у Републици Србији и
који имају уговорен капацитет, цене приступа гасоводном систему су регулисане,  Износи који су
утврђени  на  годишњем  нивоу,  распоређују  се  према  броју  обрачунских  периода.Трошкови
коришћења  услуге  Оператора  транспортног  система  се  обрачунавају  у  складу  са  важећим
тарифама за:Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских
периода.''Накнада  за  прекорачење  уговореног  капацитета''  се  утврђује  Методологијом  за
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одређивање цена приступа систему за транспорт  природног  гаса.Купац има право да захтева
повећање уговореног капацитета на начин и у роковима прописаним Правилима.

ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 5.

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 __________  дана од датума промета, односно
у року доспећа рачуна на наплату.

ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Члан 6.

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

- ______________ 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.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 7.

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, односно енергије 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 8.
Уговор се закључује  на одређено време за период испоруке у  складу са  чланом  2 Уговора 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.
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Отказним роком сматра се период, који је потребан да  уговорне стране испуне своје уговорне
обавезе према члану 2 Уговора, 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 9.
Уговорне  стране  су  сагласне  да  ће  сва  евентуално  спорна  питања решавати  договором, а у
супротном уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 10.
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 11.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну,
протумачен и у знак сагласности потписан. 

  КУПАЦ              СНАБДЕВАЧ
______________________       _______________________________

      _______________________________
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