
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1) ЈП ГАС-РУМА, Рума  ул. ЈНА бр. 136, матични број 08593205, ПИБ 102133040, текући рачун 
бр........................................... које заступа Зоран Неговановић, в.д. директора (у даљем 
тексту: Снабдевач), и 
 

2) ................................................................(назив)............................................................  (седиште) 
...........................(МБ)..................................(ПИБ).............................................(текући рачун) 
које заступа............................................... (у даљем тексту: Купац) 

        
 

 
    закључили су следећи 

 
У Г О В О Р 

О СНАБДЕВАЊУ ЕНЕРГИЈОМ ИЗ ПРИРОДНОГ ГАСА – ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ 
 

Број...................................дана............................године 
 

 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Овим Уговором о снабдевању енергијом из природног гаса – јавно снабдевање (у даљем тексту: 
Уговор) уређују се међусобни односи између Снабдевача и Купца приликом пружања/преузимања 
услуге јавног снабдевања енергијом из природног гаса, сагласно одредбама Закона о енергетици, 
Уредбе о условима за испоруку природног гаса, Правилима о раду дистрибутивног система ЈП 
ГАС-РУМА, Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање, Правилима о 
промени снабдевача, Општим условима продаје енергије из природног гаса купцима који остварују 
право на јавно снабдевање, Општим условима продаје енергије из природног гаса купцима на 
слободном тржишту и другим прописима, као и актима Снабдевача. 

Члан 2. 
(1) Уговорне стране утврђују да је Купцу пре закључења овог Уговора омогућено добијање 
додатних информација и образложења од стране Снабдевача као и да је Купац упућен и упознат 
са одредбама Општих услова продаје природног гаса купцима који остварују право на јавно 
снабдевање као и Општих услова продаје природног гаса купцима на слободном тржишту (у 
даљем тексту:Општи услови) а који су објављени на интернет станици Снабдевача: 
www.gasruma.rs. 
(2) Општи услови из претходног става овог члана детаљније регулишу права и обавезе уговорних 
страна те чине саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 
Снабдевач се обавезује да ће испоручивати природни гас, односно енергију из гаса Купцу на месту 
испоруке из члана 4. став 3. овог Уговора, континуирано и поуздано а Купац се обавезује да ће 
преузети природни гас односно енергију из гаса плаћати сагласно одредбама овог Уговора. 

 
Количина и динамика 

Члан 4. 
(1) Уговореном испоруком природног гаса, односно енергије из природног гаса сматра се 
остварена потрошња Купца на месту примопредаје према динамици и максималној часовној 
потрошњи природног гаса, односно енергије у складу са издатим Решењем о одобрењу 
прикључења објекта Купца на дистрибутивну гасну мрежу. 
(2) Купац је упознат да уговарање испоруке природног гаса, односно енергије из гаса, као и 
уговарање капацитета за транспорт и дистрибуцију гаса Снабдевачу стварају трошак који 
Снабдевач не може да надоканди уколико дође до раскида уговора од стране Купца. 
(3) Подаци о месту испоруке: 
 
 

Jaвно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" 

Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA" 

22400 Рума, JНA 136 

MБ: 08593205 /  ПИБ: 102133040 / email:office@gasruma.rs / www.gasruma.rs / tel: 022/473 450 fax:022/471484  

http://www.gasruma.rs/
http://www.gasruma.rs/


Решење о одобрењу за прикључење бр................од..................године Шифра Купца  

Место испоруке (МИ)  Шифра МИ  

Капацитет (МИ) kWh/дан/година 
 
................. 

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   

 
Члан 7. 

(1) Потрошња природног гаса у обрачунском периоду ће се утврђивати на месту испоруке Купца са 
последњим даном обрачунског периода уз одступање +/- 3 дана. 
(2) Обрачунски период је један месец.  
(3) Ако оператор на крају обрачунског периода није имао приступ очитавању стања потрошње на 
мерном уређају, а Купац по остављеном писаном обавештењу није благовремено очитао и јавио 
стање на мерном уређају, потрошња природног гаса ће се проценити на основу потрошње 
природног гаса сагласно Правилима. 
 
Цена природног гаса, односно енергије из гаса 

Члан 8. 
(1) Цена природног гаса, односно енергије из гаса која се испоручује Купцу је регулисана. 
(2) Испоручени природни гас, односно енергија из гаса се обрачунава у складу са Методологијом 
на основу тарифа: 
                             - „енергент” изражен у дин/kWh;      
                             - „капацитет“ изражен у дин/ kWh /дан/година;                       
                             - „накнада по месту испоруке” изражена у динарима по месту испоруке. 
(3) Тарифа за „енергент“ се примењује на продату количину гаса, односно енергију утврђену 
мерењем на месту испоруке у обрачунском периоду. 
(4) Тарифа „капацитет“ се примењује на максималну дневну потрошњу природног гаса, односно 
енергије из гаса у претходној години. Максимална дневна потрошња у претходној години где не 
постоји могућнoст дневног очитавања, израчунава се на основу максимално измерене месечне 
потрошње на месту испоруке. У првој години прикључења максимална дневна потрошња утврђује 
се на основу података о максималној дневној потрошњи гаса за ту годину на основу поруџбенице. 
На исти начин утврђује се максимална дневна потрошња и за Купца који у претходној години није 
имао потрошњу гаса. 
(5) Тарифа „накнада по месту испоруке“ примењује се за свако место испоруке а како је утврђена 
на годишњем нивоу, распоређује се према броју обрачунских периода. 
(6) Купцу којем је обустављена испорука природног гаса сагласно Закону и Уредби, природни гас 
се обрачунава према тарифи  - „капацитет“ и „накнада по месту испоруке” за све време трајања 
обуставе, изузев у случају када је на његов писани захтев обустављена испорука која може трајати 
најмање једну, а највише две године. 
 



Члан 9. 
(1) У случају промене регулисане цене из претходног члана овог Уговора неће се закључивати 
анекс уговору, већ ће се приликом обрачуна примењивати промењена цена у складу са Одлуком 
на коју је сагласност дао овлашћени орган Републике Србије. 
(2) О свакој промени цене природног гаса и других услова продаје Снабдевач ће обавестити Купца 
најкасније у року од 30 (тридесет) дана пре почетка примене измењених цена или услова продаје, 
изузев у случају снижења цена и повољних услова продаје. 
(3) О свакој промени Снабдевач ће Купца обавестити путем медија за јавно информисање и  
објавом на својој интернет страници. 
 
Обрачун и наплата испорученe енергије из гаса 

Члан 10. 
(1) На основу утврђене, испоручене енерије из природног гаса сагласно члану 6. и 8. овог Уговора, 
Снабдевач ће најмање једном у току обрачунског периода фактурисати испоручену енергију из 
гаса са припадајућон накнадом за унапређење енергетске ефикасности и порезом на додату 
вредност. 
(2) Рачун се испоставља у року од најкасније 15 (петнаест) дана од датума промета. 
(3) Датум промета је датум очитавања количине испорученог природног гаса на уговореном месту 
испоруке. 
(4) Купац је дужан да преузету енергију из гаса плати у року од 20 (двадесет) дана од дана 
промета, односно у року доспећа рачуна на наплату. 
(5) Уколико уговорени датум доспећа пада на нерадни дан, а нерадним даном се поред недеље и 
државних празника сматра и субота, исти се преноси на први наредни радни дан. 

Члан 11. 
(1) Уколико Купац пре истека рока за плаћање, уложи писани приговор, износ на који није истакнут 
приговор сматра се неспорним и Купац је дужан да га плати у року доспећа. 
(2) Снабдевач је дужан да у року од 8 (осам) дана од пријема писаног приговора Купцу достави 
писани одговор. 

Члан 12. 
(1) У случају доцње у плаћању, Снабдевач ће обрачунати законску затезну камату од дана доспећа 
обавезе до дана када је Купац пренео новчана средстава на текући рачун Снабдевача, назначен у 
рачуну. 
(2) Књижење уплaта врши се према редоследу доспевања рачуна за наплату. 
(3) Уколико Купац поред главног дуга дугује и трошкове и камате, прво се затварају обавезе по 
основу трошкова, затим камата и најзад главнице. 
(4) Уколико Купац не измирује своје уговорне обавезе, Снабдевач има право да обустави испоруку 
природног гаса односно енергије у складу са Уредбом и прописима донетих на основу Закона. 
(5) Трошкове искључења и евентуалног поновног укључења сноси Купац и дужан је да их плати у 
складу са задужењем издатим од стране Снабдевача. 
 
Средства обезбеђења плаћања 

Члан 13. 
Купац је дужан да достави Снабдевачу средство обезбеђења плаћања пре почетка испоруке 
природног гаса, односно енергије, и то: 

 6 (шест) бланко соло меница са клаузулом без протеста, укључујући 

 менично овлашћење,  

 картон депонованих потписа важећи приликом закључења уговора, односно издавања 
меница 

 потврду о извршеној регистрацији меница 
 

Члан 14. 
(1) Купац је дужан да достави нова средства обезбеђења плаћања у случају да претходни буду 
реализовани, кад се промени овлашћено лице за потписивање, односно када наступе друге 
околности због којих се претходно достављена средства обезбеђења  плаћања не могу 
реализовати, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана наступања нових околности. 
(2) Купац може уместо доставе уговореног средства обезбеђења плаћања, да изврши уплату 
аванса у висини коју предрачуном утврђује Снабдевач, у складу са енергијом из природног гаса из 
члана 4. овог Уговора. 
(3) Износ предрачуна не може да буде мањи од предстојеће двомесечно испоручене енергије из 
гаса из члана 2. овог Уговора и цене енергије из гаса која важи за претходни месец, укључујући 
трошкове  приступа транспортним и дистрибутивним системима, накнаде и пдв. 
(4) Снабдевач је дужан да Купцу изда предрачун најкасније до 20. (двадесетог) дана текућег 
месеца за испоруку енергије у наредном месецу. 
(5) Купац је дужан да изврши уплату по издатом предрачуну у року од 10 (десет) дана од датума 
издавања. 



Измене и допуне Уговора 
Члан 15. 

(1) Измене и допуне Уговора се закључују у писаној форми ако дође до измене законских и других 
прописа или Општих услова Снабдевача, као и измена и допуна уговора са снабдевачем јавног 
снабдевача или оператора дистрибутивног система. 
(2) Уговор се неће анексирати у случају промене цене природног гаса.  
 
Трајање и раскид Уговора  
(1) Уговор се закључује на неодређено време, с тим да се може раскинути писаном изјавом сваке 
уговорне стране. 
(2) Уговорна страна која раскида Уговор је дужна да претходно испуни своје доспеле новчане или 
друге уговорене обавезе, јер се у противном Уговор неће сматрати раскинутим. 
(3) Уговорне стране сагласно констатују да је Снабдевач пре закључења овог Уговора обавестио 
Купца о могућностима промене Снабдевача у складу са Законом. 
  
Завршне одредбе 

Члан 16. 
(1) Овај Уговор се закључује на неодређено време. 
(2) Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања решавају споразумно, а за случај спора 
надлежан је стварно и месно надлежан суд према седишту Снабдевача. 
(3) На све односе између уговорних страна који проистекну из Уговора, а нису посебно уговорени, 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и прописа из члана 1. овог Уговора. 
(4) Овај Уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава 
по 1 (један) примерак. 
Странке су уговор прочитале и разумеле, те га у знак сагласности потписују. 
 
 
КУПАЦ                                                                                           СНАБДЕВАЧ 
 
..................................................................                                     .................................................................  


