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ИСПОРУКА ПРИРОДНОГ ГАСА  
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На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015,68/2015 у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 41/19), припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за отворени поступак за испорука природног гаса   

  ЈН бр. 22/19-ОП  
 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

  

1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

5. УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

6. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

7. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

11. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Укупан број страна конкурсне документације: 50 
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Назив и адреса наручиоца 

 

 

Јавно комунално предузеће „ПУТ“, Нови Сад 

Руменачка 150а 

 

 

Интернет страница 

наручиоца 

 

 

 

www.jkpput.rs 

 

Врста поступка  

 

 

Отворени поступак  

 

Предмет јавне набавке 

 

 

Набавка добара: Испорука природног гаса  
 

 

Циљ поступка 

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци  

 

 

Контакт 
 

Јованка Прашчевић,jovanka.prascevic@jkpput.rs,  

тел 021- 6313-741 лок 232. 
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Опис предмета јавне набавке 

Испорука природног гаса 

 

Назив и ознака из општег речника набавке 

09123000 - природни гас 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
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Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца ЈКП 

„ПУТ“ Нови Сад  у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне 

набавке. 

 

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

 Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, 

понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски 

језик, који је оверен од стране судског тумача.  

 

3.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На 

полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме 

овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако 

да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, 

а да се видно не оштете листови или печат. 

 Понуду доставити на адресу: Јавно комунално предузеће „ПУТ“, Нови Сад, Руменачка 

150а,(писарница предузећа) са назнаком: 

 

,,Понуда за отворени поступак за јавну набавку добара – Испорука природног гаса ЈН 22/19-ОП - НЕ 

ОТВАРАТИ”     
 

 Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се 

утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. 

Понуда мора бити јасна и недвосмислена.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, 

потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана 

(носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из 

конкурсне документације (у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком 

наступу)  

 Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде 

и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави 

потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

3.3. ПАРТИЈЕ 

 Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 

 

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ 

 Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

 

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти 

начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији.  

 У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив 

понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду 

поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „ПУТ“, Нови Сад, Руменачка 

150а са назнаком: 

 

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 

САЧИНЕ ПОНУДУ 
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„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку добара – Испорука природног гаса, ЈН 

22/19-ОП“ 

 

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку добара - Испорука природног гаса, ЈН 

22/19-ОП “ 

 

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку добара - Испорука природног гаса, ЈН 

22/19-ОП “ 

 

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, 

такве понуде ће бити одбијене. 

 

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење 

набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 

50% . 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у 

Упутству како се доказује испуњеност услова. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 

доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 

наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца 

приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно 

добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  

 

 Понуду може поднети група понуђача. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу      уговора; 

 Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у 

Упутству како се доказује испуњеност услова.  

 

3.9.  ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА  

 

3.9.1.  Услови и начин плаћања:  

 

Цена гаса утврђује се у USD/1.000Sm
3
 за МИ у

 
складу са Прилогом 3 Уговора за сваки квартал календарске 

године у току уговореног периода испоруке гаса. 

Цена гаса представља збир  променљивог дела цене и фиксног дела – додате вредности. 

Цена гаса за III квартал 2019. године износи 351,20 USD/1.000Sm
3
. 

Фиксни део цене износи 95,47 USD/1.000Sm
3
.  

Променљиви део цене за III квартал 2019. године износи 255,73 USD/1.000Sm
3 
. 

Променљиви део цене утврђује се квартално и заокружује на два децимална места, по формули: 

ЈЦ = Po (0,35 ) 

ЈЦ            Обрачунска јединица ценe у USD за 1.000 m
3
, при Hd= 33.338,35 кЈ/m

3
, која се утврђује 1. јануара, 

1. априла, 1. јула и 1. октобра; 

Pо            Основна цена од 194,32 USD/1.000Sm
3 
на дан 01.10.2015. 

А              Средња аритметичка вредност месечних цена мазута са садржајем сумпора од 1% у USD по 

метричкој тони, за 9 (девет) месеци који непосредно претходе датуму обрачуна (цене мазута са садржајем 

сумпора од 1% објављују се у ''Platt
,
s Oilgram Price Report'', у делу ''Europen Monthly Averages'', “Cargoes 

FOB Med Basis Italy” и представљају средњу аритметичку вредност између најнижих и највиших котација); 
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Ао            Основна вредност цена мазута са садржајем супмпора од 1% сумпора, које се објављују у ''Platt
,
s 

Oligram Price Report'', у делу ''European Monthly Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' за референтни 

период (јануар 2015 – септембар 2015. године, и представља средњу аритметичку вредност између најнижих 

и највиших котација) 

                                         Ао = 291,422 USD за метричку тону на дан 01.10.2015. 

B              Средња аритметичка вредност месечних цена мазута са садржајем сумпора од 3,5% у USD по 

метричкој тони, за 9 (девет) месеци који непосредно претходе датуму обрачуна (цена мазута са садржајем 

сумпора од 3,5% објављује се  у ''Platt
,
s Oilgram Price Report'', у делу ''European Monthly Averages'', ''Cargoes 

FOB Med Basis Italy'' и представља средњу аритметичку вредност између најнижих и највиших котација); 

Bо            Основна вредност цена мазута са садржајем сумпора од 3,5% које се објављују у ''Platt
,
s Oilgram 

Price Report'', у делу ''European Monthly Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' за референтни период 

(јануар 2015 – септембар 2015. године и представља средњу аритметичку вредност између најнижих и 

највиших котација); 

                                           Во = 279,603 USD за метричку тону на дан 01.10.2015. 

G             Средња аритметичка вредност месечних цена дизела (0,1) у USD по метричкој тони, за 9 месеци 

који непосредно претходе датуму обрачуна (цене дизела (0,1) објављује се у часопису ''Platt
,
s Oilgram Price 

Report'', у делу ''European Monthly Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' и представља средњу 

аритметичку вредност између најнижих и највиших котација); 

Gо            Основна вредност цена дизела (0,1) које се објављују у ''Platt
,
s Oilgram Price Report'', у делу 

''European Monthly Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' за референтни период (јануар 2015 – септембар 

2015. године и представља средњу аритметичку вредност између најниже и највише котације); 

                                          Gо = 507,577 USD за метричку тону на дан 01.10.2015. 

     У цену гаса нису урачунати ПДВ, накнаде и трошкови приступа систему за транспорт и дистрибуцију 

гаса који се обрачунавају у складу са важећим ценовником Оператора система по регулисаним ценама 

(Регулисане цене ОС: http://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=22.05&tp=TarifeG). 

За испоруку гаса користе се системи за транспорт и дистрибуцију гаса ОС наведених у Прилогу 3. 

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/Sm
3
), и 

1.2. "капацитет" (дин/Sm
3
/дан/година) 

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 Прилога 3. На исти начин утврђује се максимална 

дневна потрошња гаса и за Купца који у претходној години није имао потрошњу гаса. 

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 (дванаест) 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: 

http://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=22.05&tp=TarifeG
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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. 

Трошкови коришћења услуге ОТС се обрачунавају у складу са важећим тарифама за: 

- ''енергент - домаћа потрошња"; 

- "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"; 

- "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни". 

За МИ на дистрибутивном систему трошкови коришћења услуге ОДС се обрачунавају у складу са важећим 

тарифама за: 

- ''енергент"; 

- "капацитет". 

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

Купцу коме је обустављена испорука гаса у складу са Законом и Уредбом, тарифа "капацитет" се 

обрачунава за све време трајања обуставе, осим у случају када је на његов писмени захтев обустављена 

испорука на уговореном МИ на дистрибутивном систему, која може трајати најмање једну, а највише две 

године. 

Снабдевач се обавезује да о промени услова продаје обавести Купца у разумном року пре примене 

измењених услова продаје, изузев у случају давања Купцу повољнијих услова продаје, при чему се 

обавештењем сматра и објављивање информације преко средстава јавног информисања. 

 

Фактурисање и плаћање 

Фактурисање испоручених количина гаса са припадајућим трошковима коришћења транспортних и 

дистрибутивних система на уговореном месту испоруке врши се једном у току обрачунског периода који не 

може бити дужи од 31 (тридесетједан) дан, при чему је датум промета датум очитавања количине 

испорученог гаса на уговореном месту испоруке у складу са прописима, однoсно датум ванредног 

очитавања при евентуалној промени услова испоруке. 

По ступању уговора на снагу, Снабдеавч отпочиње фактурисање трошкова коришћења транспортних и 

дистрибутивних система за нова места испоруке након доношења Одлуке о пуштању природног гаса, а за 

неактивна места испоруке након Одобрења за испоруку гаса од стране ОС на чијем се систему налази 

уговорено место испоруке. 

Снабдевач је обавезан да фактурише испоручени гас са припадајућим трошковима коришћења 

транспортних и дистрибутивних система, накнадом за унапређење енергетске ефикасности и ПДВ у року од 

10 (десет) дана од датума промета. 

Износи уговорени у USD 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. 

Уколико уговорени датум доспећа пада на нерадни дан, а нерадним даном се поред недеље и државних 

празника сматрати и субота, исти се преноси на први наредни радни дан. 

Све евентуалне рекламације рачуна, Купац је дужан да достави Снабдевачу писаним путем у року од 8 

(осам) дана од датума пријема рачуна, у противном сматра се да је рачун прихваћен од стране Купца у 

целости. 

 

3.9.2. Рок  испоруке: 

 Снабдевач испоручује, а Купац преузима гас одмах после проласка гаса кроз један или више 

мерних уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на Купца. 

 Снабдевач је дужан да почне са испоруком гаса Купцу у року од 15 (петнаест) дана од дана 

закључења Уговора, под условом да Купац испуњава обавезе утврђене Уговором, Законом и Уредбом. 

3.9.3. Место и начин испоруке: 

 

Снабдевач гасоводом испоручује гас Купцу на паритету франко место испоруке Купца које је наведено у 

Поруџбеници (Решење) и представља мерну станицу.  

3.9.4. Рок  важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Понуђач 

је дужан да у образац понуде упише рок важења понуде. 

 

 

 

 

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
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 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном 

углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а. 

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

 Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

 Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. 

 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о 

поднетим понудама до отварања понуда. 

 

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ  

 Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 

 Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума 

„цена“ узимати цене без ПДВ-а. 

 Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове и исти 

ће служити приликом оцењивања понуда. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона. 

 

3.12. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА 

 

За обезбеђење плаћања обавеза насталих испоруком гаса и реализацијом одредби Уговора у уговореном 

року доспећа, Купац је дужан да достави Снабдевачу инструменте обезбеђења плаћања у складу са  

Прилогом 2 Уговора. 

Купац је дужан да инструменте обезбеђења плаћања достави пре почетка испоруке гаса.  

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 Прилогом 2 уговореног инструмената обезбеђења плаћања, да изврши уплату 

аванса у висини коју предрачуном утврђује Снабдевач, у складу са количинама из Прилога 3. 

Износ предрачуна не може бити мањи од предстојеће двомесечне потрошње из Прилога 3 и цене 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 гаса у наредном месецу. 

Купац је обавезан да издати предрачун плати у року од 10 (десет) дана од датума издавања. 

У случају одступања остварене месечне потрошње од месечне потрошње исказане у Прилогу 3 за више од 

10%, Купац ће за потребе утврђивања висине аванса на захтев Снабдевача доставити коригован Прилог 3 

усклађен са Решењем о одобрењу прикључења објекта потрошача гаса на гасоводни систем, историјском 

потрошњом и осталим параметрима који утичу на висину потрошње природног гаса на уговореном месту 

испоруке. 

Уколико Купац не поступи по захтеву Снабдевача за доставу коригованог Прилога 3 за потребе утврђивања 

висине аванса, доставиће Снабдевачу уговорени инструмент обезбеђења плаћања у складу са Прилогом 2. 

На примљени аванс не обрачунава се камата, а аванс се затвара рачуном за испоручен гас по цени на дан 

промета. 

 

3.13 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

 поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

 учинио повреду конкуренције; 

 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет 

набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ наведеног може бити: 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза; 

 исправа о наплаћеној уговорној казни; 

 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
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 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се 

односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 

набавке истоврсан.  

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико 

утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.  

 

 

3.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ 

ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

 Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 

 

3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним 

информација или појашњењима - јавна набавка Испорука природног гаса ЈН 22/19-ОП, у 

отвореном поступку“. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор у 

писаном облику објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је 

писаним путем, односно путем поште, електронске поште jovanka.prascevic@jkpput.rs , 

dragana.mohan@jkpput.rs   

 

 

3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно 

његовог подизвођача. 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок 

да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као 

и код његовог подизвођача.  

3.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном 

понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију потрошача купца из предмета ове 

набавке (природног гаса са другим учесником на тржишту. 

 

3.18. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

 

 Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и и да 

немају забрану обаљања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве је 

дат на на обрасцу бр. 5. 

 

3.19. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

3.20     МОДЕЛ УГОВОРА 

 
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о 

јавној набавци.Понуђач дати Модел уговора потписује, овера и доставља у понуди. 

 

mailto:jovanka.prascevic@jkpput.rs
mailto:dragana.mohan@jkpput.rs
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3.21 РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 

У поступку јавне набавке Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду у складу са чланом 107. 

Закона. 

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона. 

У случају обуставе поступка јавне набавке, Наручилац неће бити одговоран, ни на који начин, за 

стварну штету, изгубљену добит, или било какву другу штету коју понуђач може услед тога да претрпи, 

упркос томе што је Наручилац био упозорен на могућност наступања штете. 

 

3.22 ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу 

са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, 

као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

3.23. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, 

осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес 

за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету 

због поступања Наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр. 22/19-

ОП“. 

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 

седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет 

најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 

за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу 

са одредбама члана 150. Закона.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које 

садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 

права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља 

даље активности у поступку јавне набавке.  

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 

840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 22/19-ОП, сврха: ЗЗП, ЈКП „ПУТ“ јн. бр. 22/19-

ОП, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу и то: 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива за 

подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге радње Наручиоца 

предузете пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара, обзиром да процењена вредност 

јавне набавке не прелази износ од 120.000.000,00 динара; 

 уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете после истека рока за 

подношење понуда такса износи 120.000,00 динара, обзиром да процењена вредност јавне набавке 

не прелази износ од 120.000.000,00 динара; 

 

3.24. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

 Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, 

наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два 

дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  

 Изабрани понуђач је дужан да потпише и врати уговор о јавној набавци на адресу наручиоца у року 

од 5 дана од дана пријема потписаног уговора од наручиоца. 
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Kонкурсна документација  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови 
Сад 
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а 
Пиб: 100187770 
Матични број: 08171963 
Шифра делатности: 4211 
Текући рачун: 205-265920-56 кoд Комерцијалне 

банке а.д Београд 
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Понуда бр.______ од _________ за отворени поступак за јавну набавку – Испорука природног гаса, ЈН 

22/19-ОП 

 

Табела 1.  
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 1.  
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Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в)) 

 

Табела 2. 
А) САМОСТАЛНО 

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт:  

 

  

 

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у 

табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој 

понуди. 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са 

својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба 

навести у табели 2. овог обрасца.  
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Опис  предмета  јавне  

набавке   

 Уговор о снабдевању природног  гаса   

Понуђена јединична цена по m
3  

За место испоруке-  Мерно место 

Купца: 

1) ЈКП“ПУТ“ МБТС „Асфалтна 

база“ преко канала на путу за 

Кисач, 21201 Руменка 

 

                            Јед.мере       Цена без ПДВ-а      Цена са ПДВ-ом  

Енергент                  m
3                  __________________          __________________

 

Капацитет        m
3
/дан/година  __________       ____________ 

                                      Укупно:___________       ___________ 

***      цене уговорене у УСД у динарима по званичном средњем 

курсу Народне банке Србије на дан достављања понуде. 

        

Понуђена јединична цена по m
3 

За место испоруке-  Мерно место 

Купца: 

1) ЈКП“ПУТ“ Пословне просторије 

Руменачка 150/а, 21101 Нови 

Сад 

 

                            Јед.мере       Цена без ПДВ-а      Цена са ПДВ-ом  

Енергент                  m
3                  __________________          __________________

 

Капацитет        m
3
/дан/година  __________       ____________ 

                                      Укупно:___________       ___________ 

***      цене уговорене у УСД у динарима по званичном средњем 

курсу Народне банке Србије на дан достављања понуде. 

     

  

Рок и начин плаћања  

Рок плаћања: __________ дана од датума промета добара за 

испоручене количине  (потврђене од стране наручиоца и 

испоручиоца) у обрачунском периоду који је утврђен уговором; 

 

  

Период испоруке   

 

  

Место и начин испоруке  

На паритету франко место испоруке Купца које је наведено у 

Поруџбеници и у природи представља мерну станицу.  

  

Рок важења понуде  

  

__________ дана од дана отварања понуда   

 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

 

                    М. П.                      Подизвођач 

  

       ________________________________ 

 

Напомена:  
- Образац понуде је потребно попунити. 

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног 

понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач 

и подизвођач.  
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Kонкурсна документација  
 

 

 

 

 

 

 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови 
Сад 
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а 
Пиб: 100187770 
Матични број: 08171963 
Шифра делатности: 4211 
Текући рачун: 205-265920-56 кoд Комерцијалне 

банке а.д Београд 
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Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

Редни 

број 
Услови: Докази: 

1. 
- да jе регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

  

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих) 

2. 

- да он и његов законски заступник нису 

осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови организоване криминалне групе, 

да нису осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре 

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИК   

“Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. 

став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист 

СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине 

на чијој територији је то лице рођено) и према месту 

пребивалишта. 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: За кривична дела организованог криминала - 

УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ 

КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се 

потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у 

вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је 

обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

- За кривична дела против привреде, против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

– УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из 

казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач 

(правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре. 

- Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не 

обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно 

је поред уверења Основног суда правно лице достави И 

УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач 

(правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде 

и кривично дело примања мита." 
Напомена:  

 

 У случају да понуду подноси правно лице потребно је 

доставити овај доказ и за правно лице и за законског 

заступника 

 У случају да правно лице има више законских заступника, 

ове доказе доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих) 

 Ови докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

3. 

- да је измирио доспеле порезе, доприносе 

и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној 

територији 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  

 

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија  да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

 

2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да 

је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

 

Напомена:  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 

горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције 

за приватизацију да се налази у поступку 

приватизације 

 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе 

 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих) 

 

 Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре 

отварања понуда 

4. 

Лиценца Агенције за енергетику Владе 

РС за трговину природним гасом на 

слободном тржишту и Потврда исте 

Агенције да је та лиценца још увек 

важећа, или адекватан доказ уколико је 

таква дозвола предвиђена прописима 

државе у којој понуђач има седиште 

Лиценца Агенције за енергетику владе РС за трговину 

природним гасом на слободном тржишту и Потврда исте 

Агенције да је та лиценца још увек важећа, или 

адекватан доказ уколико је таква дозвола предвиђена 

прописима државе у којој понуђач има седиште. 

Дозвола мора бити важећа 
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5. 

Понуђач који учествује у поступку 

предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 

Закона, и то:  

 понуђач је био активан учесник 

на тржишту природног гаса и да је у 

периоду из претходне три године (2016 

– 2018) обавио минимално једну 

трансакцију природног гаса са другим 

учесником на тржишту, прихваћену од 

стране Оператора транспортног 

система (ТСО),или је сам Оператор 

транспортног система (ТСО); 

              

 понуђач има лице запослено на 

неодређено време овлашћено за 

пријављивање прекограничних и 

интерних трансакција (односно лице 

које свакодневно обавља послове 

оперативног контакта са учесницима на 

тржишту природног гаса у Републици 

Србији и операторима система држава 

у региону) у оквиру планова рада 

надлежном Оператору транспортног 

система  

 понуђач има обезбеђено 

дежурство техничке службе, у трајању 

00-24 сата током периода важења 

уговора, за пријављивање и отклањање 

поремећаја у испоруци природног гаса. 

 

1)Потврда Оператора транспортног система (ТСО) да је понуђач 

био активан учесник на тржишту природног гаса у периоду из 

претходне три године (2016 – 2018) и да је обавио минимално 

једну трансакцију природног гаса са другим учесником на 

тржишту, прихваћену од стране (ТСО),или је сам Оператор 

транспортног система (ТСО); 

2.Изјава понуђача дата под моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу, на меморандуму оверена и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача, да понуђач има лице запослено на 

неодређено време овлашћено за пријављивање прекограничних и 

интерних трансакција (односно лице које свакодневно обавља 

послове оперативног контакта са учесницима на тржишту 

природног гаса у Републици Србији и операторима система 

држава у региону) у оквиру планова рада надлежном оператору 

транспортног система  

3.Изјава понуђача дата под моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу, на меморандуму оверена и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача, да понуђач има обезбеђено дежурство 

техничке службе, у трајању 00-24 сата током периода важења 

уговора, за пријављивање и отклањање поремећаја у испоруци 

природног гаса или Писмо намерама за склапање уговора са 

Оператором транспортног система природног гаса за обављање 

ових послова, оверено и потписано од стране овлашћеног лица 

понуђача. 

 

 
Допунске напомене: 

 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 3. 

овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

 

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 

 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 

доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који 

је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су 

регистровани у Регистру понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да 

приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 

3). 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су 

тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3) 

 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

 Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да 

испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 3. овог обрасца, а  услов наведен под редним 

бројем од 4. и 5. овог обрасца испуњавају заједно на начин предвиђен у овом обрасцу. 

 

ПОДИЗВОЂАЧИ  

 Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све 

доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 3. овог обрасца. 

 

ФОРМА ДОКАЗА 

 Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним 

копијама. 
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СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 

ПРЕДНОСТ ЗА ДОБРО ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА 

 У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситацији када постоје понуде понуђача који 

нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац ће изабрати 

понуду понуђача који нуди добро домаћег порекла под условом да његова понуђена није преко 5% већа 

у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла, сходно чл. 86. став 4. 

ЗЈН. 

 У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске даџбине. 

 Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће пре рангирања понуда, 

позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра 

домаћег порекла и да доставе доказ. 

 Доказ о домаћем пореклу добара која се нуде у поступку јавне набавке, доставља се уз понуду. 

Доказ о домаћем пореклу добара издаје Привредна комора Србије на писани захтев подносиоца захтева, 

у складу са прописима којима се уређује царински систем, сходно Правилнику о начину доказивања 

испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (Сл. гл. РС 33/2013). 

 

 

ПРОМЕНЕ 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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Kонкурсна документација  
 

 

 

 

 

6. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови 
Сад 
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а 
Пиб: 100187770 
Матични број: 08171963 
Шифра делатности: 4211 
Текући рачун: 205-265920-56 кoд Комерцијалне 

банке а.д Београд 
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Поједини изрази  који се користе у  имају следеће значење: 

1) гасна година - период од 1. јула једне године у 8:00 часова по средњoевропском времену до 1. јула у 

8:00 часова по средњoевропском времену следеће године; 

2) гасна недеља - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену 

првог дана календарске недеље и завршава се у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену 

првог дана следеће календарске недеље; 

3) гасни дан - временски период од 24 часа који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском 

времену било ког дана и завршава се у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену следећег 

дана; приликом преласка са "зимског времена" на "летње време" и обрнуто, дан ће чинити 23 или 25 

сати, у зависности од случаја; 

4) гасни месец - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену 

првог дана календарског месеца и завршава се у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену 

првог дана следећег календарског месеца;  

5) густина - однос масе и запремине гаса (Kg/m³) при температури од 15 °C и притиску од 1.01325 bar; 

6) дистрибуција природног гаса - преношење природног гаса преко дистрибутивног система ради 

испоруке природног гаса крајњим купцима, односно другом дистрибутивном систему,  а не обухвата 

снабдевање природним гасом; 

7) доња топлотна вредност (Hd) - количина топлоте која настаје потпуним сагоревањем једног кубног 

метра сувог гаса на константном притиску (1,01325 bar, Tn = 288,15 K), при чему су продукти 

сагоревања охлађени до температуре изнад тачке рошења водене паре, па се водена пара из продуката 

сагоревања не кондензује; температура од 15°C је референтна температура за одређивање топлотне 

вредности; доња топлотна вредност је дефинисана важећим стандардом SRPS EN ISO 6976 и изражава 

се у КЈ/m³;  

8) календарска година - период од 1. јануара једне године у 8:00 часова по средњoевропском времену до 

1. јануара у 8:00 часова по средњoевропском времену следеће године; 

9) крајњи купац - правно или физичко лице или предузетник који купује природни гас за своје потребе; 

10) молски проценат - проценат количине супстанце која садржи толико молекула колико има атома у 12 

грама угљениковог изотопа C12; 

11) оператор дистрибутивног система природног гаса или ОДС - енергетски субјект који обавља 

делатност дистрибуције природног гаса и управљања дистрибутивним системом за природни гас и 

одговоран је за рад, одржавање и развој дистрибутивног система на одређеном подручју, његово 

повезивање са другим системима и за обезбеђење дугорочне способности система да испуни потребе за 

дистрибуцијом природног гаса на економски оправдан начин; 

12) оператор система или ОС - оператор транспортног система природног гаса, оператор дистрибутивног 

система природног гаса и оператор складишта природног гаса; 

13) оператор складишта природног гаса или ОСС - енергетски субјект који обавља делатност 

складиштења и управљања складиштем природног гаса и одговоран је за рад, одржавање и развој 

складишта природног гаса; 

14) оператор транспортног система природног гаса или ОТС -  енергетски субјект који обавља делатност 

транспорта природног гаса и управљања транспортним системом за природни гас и одговоран је за рад, 

одржавање и развој транспортног система на одређеном подручју, његово повезивање са другим 

системима и за обезбеђење дугорочне способности система да испуни потребе за транспортом природног 

гаса на економски оправдан начин; 

15) потпуно снабдевање - продаја природног гаса код које количина природног гаса за обрачунски период 

није утврђена уговором о продаји, већ крајњи купац има право да одреди количину, на основу остварене 

потрошње на месту примопредаје; 

16) природни гас или гас - означава угљоводонике или смешу угљоводоника и других гасова (највећим 

делом метана) који је на температури од 15 °C и на апсолутном притиску од 1.01325 bar претежно у 

гасовитом стању; 

17) радни дан - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену било 

ког дана осим суботе, недеље или државног празника и завршава се у 8:00 часова пре подне по 

средњoевропском времену следећег дана;  

18) релативна густина природног гаса - однос густине природног гаса и густине ваздуха при једнаким 

условима температуре и притиска, односно при температури од 15°C и притиску од 1.01325 bar; 

19) сведени кубни метар (Sm³) - означава протеклу запремину природног гаса која се изражава у 

запреминској јединици Sm³, доње топлотне вредности од 33.338,35 kJ/m³, при температури сагоревања 

од 15°C и температури мерења запремине од 15°C и притиску од 1.01325 bar (1 Sm³ = 33,33835 MJ);  

20) снабдевање природним гасом - продаја природног гаса купцима за њихове потребе или ради 

препродаје; 

 

6. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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21) стандардни кубни метар (m³) - означава количину природног гаса израженог на стандардним 

условима, при температури од 15°C и притиску од 1.01325 bar, према SRPS EN ISO 14532;  

22) транспорт природног гаса - преношење природног гаса транспортним системом до крајњих купаца или 

другог транспортног система, дистрибутивних система или складишта природног гаса, а не обухвата 

снабдевање; 

23) Wobbe индекс доњи - означава доњу топлотну вредност подељену квадратним кореном релативне 

густине.  

Врста и количина добара  
Испорука природног гаса (закључење уговора о снабдевању).  

Количина испорученог гаса одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на местима 

примопредаје током периода снабдевања.   

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).  

 

Врста продаје  
Стална и гарантована   

 

Техничке карактеристике  
У складу и на начин утврђен Законом о енергетици (''Сл. гласник РС'' бр. 57/11,80/11, 93/12 и 124/12), 

Уредбом о условима за испоруку природног гаса  (''Сл. гласник РС'' бр. 47/06; 3/10, 48/2010)  и другим 

прописима. 

 

Квалитет добара  

Гас који се испоручује мора да испуни услове у погледу притиска, састава, топлотне вредности, Wobbe 

индекса и других својстава природног гаса утврђених прописима и Правилима ОС на чијем се систему налази 

уговорено место испоруке. 

Гас који се испоручује Купцу мора да буде такав да доњи Wobbe-ов индекс буде у границама од 42-46 

MJ/m³.  

    Својства гаса морају бити у складу са следећим вредностима: 

 

Хемијски састав 

метан C1  мин. 90 молска процента 

етан C2  макс. 4 молска процента 

пропан C3, бутан C4...  макс. 2 молска процента 

азот+угљен-диоксид макс. 5 молска процента 

Садржај сумпора 

водоник-сулфид макс. 5 mg/m³  

сумпор из меркаптана макс. 5,6 mg/m³  

сумпор укупно макс. 20 mg/m³  

Тачка росе воде - 5°C (на 40 bar g)  

Доња топлотна вредност 33.500 + / - 1000 kJ/m³  

Гас који је се испоручује Купцу не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу или супстанце које производе 

смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, гликоли, вода и слично. 

Снабдевач је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету гаса издат од стране 

акредитоване лабораторије и да предметни извештај достави Купцу након достављеног  захтева. 

 Снабдевач је дужан да у рачуну за испоручени гас, поред количине на стандардним условима, наведе и 

доњу топлотну вредност испорученог гаса утврђену за обрачунски период. 
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 МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН 

Количина испорученог гаса се утврђује мерењем протекле запремине, састава, квалитета, температуре гаса и 

атмосферског притиска на уговореном месту испоруке, а доња топлотна вредност се утврђује анализом 

узорака узетих на утврђеном месту узорковања. 

Количина испорученог гаса изражава се у Sm
3
. 

Уговорне стране су сагласне да се утврђивање испоручених количина гаса врши на месту испоруке 

најмање једном месечно, за гас испоручен у току претходног месеца, као и при промени цене гаса или при 

евентуалној промени услова испоруке у складу са Уговором, Законом и прописима донетим на основу 

Закона.Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају у складу са Правилима.У случају 

када мерни уређај није мерио количине гаса, или је регистровање било непотпуно, као и у другим случајевима 

утврђеним Уредбом, невалидни мерни подаци се коригују на основу процене количина у складу са Правилима.У 

случају потребе, Снабдевач може за одређени временски период извршити привремени обрачун и 

фактурисати потрошњу гаса на основу количина из Прилога 3 без очитавања потрошње гаса, при чему се  

код првог наредног очитавања врши корекција према стварно утрошеним  количинама. 

Купац и Снабдевач имају право да захтевају ванредну контролу исправности мерног уређаја у складу са 

Правилима, уколико посумњају у његову исправност, при чему трошкове ванредне контроле сноси 

уговорна страна за коју се ванредном контролом установи да није била у праву.  

Након извршеног испитивања мерног уређаја евентуална корекција обрачуна утрошених количина гаса 

врши се у складу са Правилима.  

 

  

Количина и динамика 

Уговореном испоруком гаса сматра се максимална часовна потрошња у складу са издатим Решењем о 

одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса (у даљем тексту: Решење) и  Прилогом 3, који чине 

саставни део конкурсне документације, односно остварена потрошња Kупца на месту примопредаје.Купац 

је упознат да резервација и наручивање гаса, као и резервација капацитета за транспорт и дистрибуцију гаса 

према Прилогу 3, Снабдевачу стварају трошак који Снабдевач не може да надокнади уколико дође до 

раскида уговора од стране Купца.  

Начин и место испоруке:   

 Снабдевач гасоводом испоручује гас Купцу на паритету место испоруке (МИ) Купца које је наведено у 

Решењу(Поруџбеници)  и представља мерни уређај.  

Снабдевач испоручује, а Купац преузима гас одмах после проласка гаса кроз један или више мерних 

уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на Купца. 
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  

Места испоруке-  Мерна места Купца: 

2) ЈКП“ПУТ“ МБТС „Асфалтна база“ преко канала на путу за Кисач, 21201 Руменка 

3) ЈКП“ПУТ“ Пословне просторије Руменачка 150/а, 21101 Нови Сад 

 

Ред.бр. Назив Потрошач 

Оквирна 

Количина 

(Sm
3
) 

1. 

Природни гас 

Јавно комунално предузеће 

„ПУТ“Нови Сад (по мерним 

местима) 

449.000 

 

 

Наручилац (Купац) даје оквирне количине по месецима  

Оквирна динамика испоруке природног гаса по месецима за 2019 год. и за 2020 годину: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период испоруке Количина природног гаса (Sm3)  

ЈКП“ПУТ“ Нови 

Сад 

Руменачка 150а 

ЈКП“ПУТ“ Нови 

Сад 

Асфалтна база 

Укупно 

Октобар  2019. 1.500 40.000 41.500 

Новембар  2019. 3.000 40.000 43.000 

Децембар  2019. 6.000 20.000 26.000 

Јануар 2020. 7.000 1.000 8.000 

Фебруар 2020. 6.000 8.000 14.000 

Март 2020. 4.000 40.000 44.000 

Април 2020. 1.500 45.000 46.500 

Мај 2020. 500 45.000 45.500 

Јун 2020. 0 45.000 45.000 

Јул 2020. 0 45.000 45.000 

Август 2020. 0 45.000 45.000 

Септембар 2020. 500 45.000 45.500 

УКУПНО 30.000 419.000 449.000 
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Kонкурсна документација  

 

 

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови 
Сад 
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а 
Пиб: 100187770 
Матични број: 08171963 
Шифра делатности: 4211 
Текући рачун: 205-265920-56 кoд Комерцијалне 

банке а.д Београд 
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На основу понуде бр. .................... од ................... за ЈН 22/19-ОП испорука природног гаса за потребе ЈКП 

„ПУТ“ Нови Сад достављамо вам основну структуру цене: 
 

 

Набавка природног гаса 

Места испоруке-  Мерна места Купца: 

ЈКП“ПУТ“ МБТС „Асфалтна база“ преко канала на путу за Кисач, 21201 Руменка 

 

1. Цена за енергент без ПДВ-а    ............................... 

 

2. Цена за енергент са ПДВ-ом   ............................... 

 
 

Места испоруке-  Мерна места Купца: 

ЈКП“ПУТ“ Пословне просторије Руменачка 150/а, 21101 Нови Сад 

 

 

1. Цена за енергент без ПДВ-а    ............................... 

 

2. Цена за енергент са ПДВ-ом   ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- уписати колико износи цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке 

- уписати колико износи цена са ПДВ-ом за предмет јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ОБРАЗАЦ БР. 2.  
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Kонкурсна документација  

 

 

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА  

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови 
Сад 
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а 
Пиб: 100187770 
Матични број: 08171963 
Шифра делатности: 4211 
Текући рачун: 205-265920-56 кoд Комерцијалне 

банке а.д Београд 
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Трошкови настали приликом припремања понуде бр. _________ од ____________ 

године у поступку јавне набавке Испорука природног гаса ЈН 22/19-ОП, износе: 

 

  

Врста трошкова 

 

Износ трошкова у динарима без ПДВ-а 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 
 

 

3. 

 

 
 

 

4. 

  
5.   
6.   

 
Напомена:  

 Трошкове припреме и подношења понуда сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове 

израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

ОБРАЗАЦ БР. 3.  
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 

ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови 
Сад 
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а 
Пиб: 100187770 
Матични број: 08171963 
Шифра делатности: 4211 
Текући рачун: 205-265920-56 кoд Комерцијалне 

банке а.д Београд 
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На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

__________________________________________________________ (навести назив и 

адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

 

ИЗЈАВА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду 

поднео за ЈН 22/19-ОП  Испорука природног гаса, независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

ОБРАЗАЦ БР. 4.  



С-КK-ПС+500х-ДС/TC-19 

Страна 35 
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА 

ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. 

ЗЈН-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови 
Сад 
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а 
Пиб: 100187770 
Матични број: 08171963 
Шифра делатности: 4211 
Текући рачун: 205-265920-56 кoд Комерцијалне 

банке а.д Београд 
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На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

 

__________________________________________________________ (навести назив и 

адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

 

ИЗЈАВА 

 

Поштујем обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и  нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  за ЈН 22/19-

ОП, Испорука природног гаса. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ  

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А  

ОБРАЗАЦ БР. 5.  
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УГОВОР О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

о потпуном снабдевању природним гасом за потребе ЈКП“ПУТ“ Нови Сад 

 

ИЗМЕЂУ: 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТ" из Новог Сада, ул. Руменачка 150/а, МАТИЧНИ БРОЈ 

08181963, ПИБ 100187770, ТЕКУЋИ РАЧУН  БРОЈ 205-265920-56 кoд Комерцијалне банке а.д Београд (У 

даљем тексту Купац), кога заступа директор  Душан Радојичић, дипл. ек. 

и 

 "___________________________ " из ______________, ул.__________________  бр.________ МАТИЧНИ 

БРОЈ _____________, ПИБ _______________, ТЕКУЋИ РАЧУН  БРОЈ _______________, који се води код 

________________ у _______________ (у даљем тексту: Снадбевач), кога заступа: ____________________ 

и  

"___________________________ " из ______________, ул.__________________  бр.________ МАТИЧНИ 

БРОЈ _____________, ПИБ _______________, ТЕКУЋИ РАЧУН  БРОЈ _______________, који се води код 

________________ у _______________ (у даљем тексту: Снадбевач), кога заступа: 

____________________.(попуњава се у случају заједничке понуде или понуде са подизвођачем) 

 
 
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет Уговора је купопродаја 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 и 95/18, у даљем тексту: Закон), 
Уредбом о условима за испоруку природног гаса (''Сл. гласник РС'', бр. 47/06, 3/10 и 48/10, 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 природног гаса крајњим купцима на 
слободном тржишту ЈП ''Србијагас'' (http://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2018/12/OPSTI-
USLOVI-PRODAJE-PRIRODNOG-GASA.pdf) и  другим прописима, као и актима Снабдевача. 
 
II КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА  

Члан 2. 
Уговореном испоруком гаса сматра се максимална часовна потрошња на уговореном месту 
испоруке (МИ) у складу са издатим Решењем о одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса 
(у даљем тексту: Решење) и  Прилогом 3, који чинe саставни део овог уговора, односно остварена 
потрошња Kупца на месту примопредаје. 
Купац је упознат да уговарање испорука гаса, као и уговарање капацитета за транспорт и 
дистрибуцију гаса према Прилогу 3, Снабдевачу стварају трошак који Снабдевач не може да 
надокнади уколико дође до раскида уговора од стране Купца.  
 

III НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Члан 3. 

 Снабдевач гасоводом испоручује гас Купцу на паритету место испоруке Купца које је наведено у 
Решењу и представља мерни уређај.  

Члан 4. 
Снабдевач испоручује, а Купац преузима гас одмах после проласка гаса кроз један или више 
мерних уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на Купца. 

Члан 5. 
Снабдевач је дужан да почне са испоруком гаса Купцу у року од 15 (петнаест) дана од дана 
закључења Уговора, под условом да Купац испуњава обавезе утврђене Уговором, Законом и 
Уредбом. 
 

IV КВАЛИТЕТ 
Члан 6. 

Гас који се испоручује мора да испуни услове у погледу притиска, састава, топлотне вредности, Wobbe 
индекса и других својстава природног гаса утврђених прописима и Правилима ОС на чијем се систему 
налази уговорено место испоруке. 
Гас који се испоручује Купцу мора да буде такав да доњи Wobbe-ов индекс буде у границама од 42-46 
MJ/m³.  

 

11.  МОДЕЛ УГОВОРА 

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
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Гас који је се испоручује Купцу не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу или супстанце које 
производе смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, гликоли, вода и слично. 
Снабдевач је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету гаса издат од 
стране акредитоване лабораторије и да предметни извештај достави Купцу након достављеног  
захтева. 
 Снабдевач је дужан да у рачуну за испоручени гас, поред количине на стандардним условима, 
наведе и доњу топлотну вредност испорученог гаса утврђену за обрачунски период. 
 

V МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН 
Члан 7. 

 Количина испорученог гаса се утврђује мерењем протекле запремине, састава, квалитета, 
температуре гаса и атмосферског притиска на уговореном месту испоруке, а доња топлотна 
вредност се утврђује анализом узорака узетих на утврђеном месту узорковања. 
Количина испорученог гаса изражава се у Sm

3
. 
Члан 8. 

 Уговорне стране су сагласне да се утврђивање испоручених количина гаса врши на месту 
испоруке најмање једном у току обрачунског периода који не може бити дужи од 31 
(тридесетједан) дан, као и при промени цене гаса или при евентуалној промени услова испоруке у 
складу са Уговором, Законом и прописима донетим на основу Закона. 

Члан 9. 
Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају у складу са Правилима. 

Члан 10. 
У случају када мерни уређај није мерио количине гаса, или је регистровање било непотпуно, као и у 
другим случајевима утврђеним Уредбом, невалидни мерни подаци се коригују на основу процене 
количина у складу са Правилима. 

Члан 11. 
Купац и Снабдевач имају право да захтевају ванредну контролу исправности мерног уређаја у 
складу са Правилима, уколико посумњају у његову исправност, при чему трошкове ванредне 
контроле сноси уговорна страна за коју се ванредном контролом установи да није била у праву.  
Након извршеног испитивања мерног уређаја евентуална корекција обрачуна утрошених количина 
гаса врши се у складу са Правилима.  
 
VI ЦЕНЕ 

Члан 12. 
Цена гаса утврђује се у USD/1.000Sm

3
 за МИ у

 
складу са Прилогом 3 Уговора за сваки квартал 

календарске године у току уговореног периода испоруке гаса. 
Цена гаса представља збир  променљивог дела цене и фиксног дела – додате вредности. 
Цена гаса за III квартал 2019. године износи 351,20 USD/1.000Sm

3
. 

Фиксни део цене износи 95,47 USD/1.000Sm
3
.  

Променљиви део цене за III квартал 2019. године износи 255,73 USD/1.000Sm
3 
. 

Променљиви део цене утврђује се квартално и заокружује на два децимална места, по формули: 

ЈЦ = Po (0,35 ) 

ЈЦ            Обрачунска јединица ценe у USD за 1.000 m
3
, при Hd= 33.338,35 кЈ/m

3
, која се утврђује 1. 

јануара, 1. априла, 1. јула и 1. октобра; 
Pо            Основна цена од 194,32 USD/1.000Sm

3 
на дан 01.10.2015. 

А              Средња аритметичка вредност месечних цена мазута са садржајем сумпора од 1% у 
USD по метричкој тони, за 9 (девет) месеци који непосредно претходе датуму обрачуна (цене 
мазута са садржајем сумпора од 1% објављују се у ''Platt

,
s Oilgram Price Report'', у делу ''Europen 

Monthly Averages'', “Cargoes FOB Med Basis Italy” и представљају средњу аритметичку вредност 
између најнижих и највиших котација); 
Ао            Основна вредност цена мазута са садржајем супмпора од 1% сумпора, које се објављују 
у ''Platt

,
s Oligram Price Report'', у делу ''European Monthly Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' 

за референтни период (јануар 2015 – септембар 2015. године, и представља средњу аритметичку 
вредност између најнижих и највиших котација) 
                                         Ао = 291,422 USD за метричку тону на дан 01.10.2015. 
B              Средња аритметичка вредност месечних цена мазута са садржајем сумпора од 3,5% у 
USD по метричкој тони, за 9 (девет) месеци који непосредно претходе датуму обрачуна (цена 
мазута са садржајем сумпора од 3,5% објављује се  у ''Platt

,
s Oilgram Price Report'', у делу 

''European Monthly Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' и представља средњу аритметичку 
вредност између најнижих и највиших котација); 
Bо            Основна вредност цена мазута са садржајем сумпора од 3,5% које се објављују у ''Platt

,
s 

Oilgram Price Report'', у делу ''European Monthly Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' за 
референтни период (јануар 2015 – септембар 2015. године и представља средњу аритметичку 
вредност између најнижих и највиших котација); 
                                           Во = 279,603 USD за метричку тону на дан 01.10.2015. 
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G             Средња аритметичка вредност месечних цена дизела (0,1) у USD по метричкој тони, за 9 
месеци који непосредно претходе датуму обрачуна (цене дизела (0,1) објављује се у часопису 
''Platt

,
s Oilgram Price Report'', у делу ''European Monthly Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' и 

представља средњу аритметичку вредност између најнижих и највиших котација); 
Gо            Основна вредност цена дизела (0,1) које се објављују у ''Platt

,
s Oilgram Price Report'', у 

делу ''European Monthly Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' за референтни период (јануар 
2015 – септембар 2015. године и представља средњу аритметичку вредност између најниже и 
највише котације); 
                                          Gо = 507,577 USD за метричку тону на дан 01.10.2015. 
     У цену гаса нису урачунати ПДВ, накнаде и трошкови приступа систему за транспорт и 
дистрибуцију гаса који се обрачунавају у складу са важећим ценовником Оператора система по 
регулисаним ценама (Регулисане цене ОС: http://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=22.05&tp=TarifeG). 

Члан 13. 
За испоруку гаса користе се системи за транспорт и дистрибуцију гаса ОС наведених у Прилогу 3. 
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/Sm

3
), и 

1.2. "капацитет" (дин/Sm
3
/дан/година) 

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 Прилога 3. На исти начин утврђује се 
максимална дневна потрошња гаса и за Купца који у претходној години није имао потрошњу гаса. 
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 (дванаест) 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: 
3) Км1=1,35 за место испоруке из групе "Неравномерна потрошња"; 
4) 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. 
Трошкови коришћења услуге ОТС се обрачунавају у складу са важећим тарифама за: 
- ''енергент - домаћа потрошња"; 
- "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни"; 

http://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=22.05&tp=TarifeG
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- "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни". 
За МИ на дистрибутивном систему трошкови коришћења услуге ОДС се обрачунавају у складу са 
важећим тарифама за: 
- ''енергент"; 
- "капацитет". 
Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских периода. 
Купцу коме је обустављена испорука гаса у складу са Законом и Уредбом, тарифа "капацитет" се 
обрачунава за све време трајања обуставе, осим у случају када је на његов писмени захтев 
обустављена испорука на уговореном МИ на дистрибутивном систему, која може трајати најмање 
једну, а највише две године. 

Члан 14. 
Снабдевач се обавезује да о промени услова продаје обавести Купца у разумном року пре 
примене измењених услова продаје, изузев у случају давања Купцу повољнијих услова продаје, 
при чему се обавештењем сматра и објављивање информације преко средстава јавног 
информисања. 
 
VII ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 15. 
Фактурисање испоручених количина гаса са припадајућим трошковима коришћења транспортних и 
дистрибутивних система на уговореном месту испоруке врши се једном у току обрачунског 
периода који не може бити дужи од 31 (тридесетједан) дан, при чему је датум промета датум 
очитавања количине испорученог гаса на уговореном месту испоруке у складу са прописима, 
однoсно датум ванредног очитавања при евентуалној промени услова испоруке. 
По ступању уговора на снагу, Снабдевaч отпочиње фактурисање трошкова коришћења 
транспортних и дистрибутивних система за нова места испоруке након доношења Одлуке о 
пуштању природног гаса, а за неактивна места испоруке након Одобрења за испоруку гаса од 
стране ОС на чијем се систему налази уговорено место испоруке. 
Снабдевач је обавезан да фактурише испоручени гас са припадајућим трошковима коришћења 
транспортних и дистрибутивних система, накнадом за унапређење енергетске ефикасности и ПДВ 
у року од 10 (десет) дана од датума промета. 
Износи уговорени у USD 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. 
Уколико уговорени датум доспећа пада на нерадни дан, а нерадним даном се поред недеље и 
државних празника сматрати и субота, исти се преноси на први наредни радни дан. 
Све евентуалне рекламације рачуна, Купац је дужан да достави Снабдевачу писаним путем у року 
од 8 (осам) дана од датума пријема рачуна, у противном сматра се да је рачун прихваћен од 
стране Купца у целости. 
 
VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПЛАЋАЊА 

Члан 16. 
За обезбеђење плаћања обавеза насталих испоруком гаса и реализацијом одредби Уговора у 
уговореном року доспећа, Купац је дужан да достави Снабдевачу инструменте обезбеђења 
плаћања у складу са  Прилогом 2 Уговора. 
Купац је дужан да инструменте обезбеђења плаћања достави пре почетка испоруке гаса.  
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. 

Члан 17. 
Купац можe уместо доставе Прилогом 2 уговореног инструмената обезбеђења плаћања, да 
изврши уплату аванса у висини коју предрачуном утврђује Снабдевач, у складу са количинама из 
Прилога 3. 
Износ предрачуна не може бити мањи од предстојеће двомесечне потрошње из Прилога 3 и цене 
гаса која је важила у месецу који претходи месецу испоруке, 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 гаса у наредном месецу. 
Купац је обавезан да издати предрачун плати у року од 10 (десет) дана од датума издавања. 
У случају одступања остварене месечне потрошње од месечне потрошње исказане у Прилогу 3 за 
више од 10%, Купац ће за потребе утврђивања висине аванса на захтев Снабдевача доставити 
коригован Прилог 3 усклађен са Решењем о одобрењу прикључења објекта потрошача гаса на 
гасоводни систем, историјском потрошњом и осталим параметрима који утичу на висину 
потрошње природног гаса на уговореном месту испоруке. 
Уколико Купац не поступи по захтеву Снабдевача за доставу коригованог Прилога 3 за потребе 
утврђивања висине аванса, доставиће Снабдеавчу уговорени инструмент обезбеђења плаћања у 
складу са Прилогом 2. 
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На примљени аванс не обрачунава се камата, а аванс се затвара рачуном за испоручен гас по 
цени на дан промета. 
 
IX НЕИСПУЊАВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА 

Члан 18. 
У случају да једна од уговорних страна не испуњава уговорне обавезе, и тиме проузрокује штету 
другој уговорној страни, дужна је да насталу штету надокнади.  

Члан 19. 
Уколико Купац не измирује своје уговорне обавезе, Снабдевач има право да обустави даљу 
испоруку гаса под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим у 
складу са Законом. 
Обуставом испоруке из става 1. овог члана, не престаје Уговор, а у периоду обуставе испоруке, 
Купац има обавезе које се односе на приступ систему у зависности од уговорених услова испоруке 
гаса. 
У случају обуставе испоруке гаса сходно ставу 1. овог члана, објекат Купца ће бити искључен са 
система под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу 
Закона. 
Трошкове искључења и евентуалног поновног укључења сноси Купац и дужан је да их плати у 
складу са издатим задужењем Снабдевача. 

Члан 20. 
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. 
 
X ПОРЕМЕЋАЈИ У ИСПОРУЦИ 

Члан 21. 
У случају краткотрајних поремећаја у снабдевању гасом услед хаварија, непредвиђених околности 
на гасоводном систему и других околности које за последицу имају смањење испоруке, у циљу 
очувања сигурности гасоводног система примењиваће се мере ограничења прописане Уредбом и 
Законом.  
 

XI ВИША СИЛА 
Члан 22. 

Сматраће се да је наступило дејство више силе, уколико дође до пожара, поплаве, земљотреса, 
експлозије или оштећења гасоводног система у Републици Србији, као и услед аката надлежних 
државних органа. 
Сматраће се да је наступило дејство више силе и кад дође до прекида транспорта увозног гаса, 
као и у случају дејства више силе на гасним објектима и инсталацијама Купца. 
Наступање више силе не утиче на обавезу  плаћања Купца за испоручени гас. 
 

XII УСЛОВИ И НАЧИН ОБУСТАВЕ ИСПОРУКЕ  
Члан 23. 

Снабдевач има право да Купцу обустави испоруку гаса у случајевима и под условима утврђеним 
Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона. 
Купцу се може обуставити испорука гаса и на његов писмени захтев, под условима утврђеним 
Законом и Уредбом.  
 

XIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 
Члан 24. 

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, ОТС, ОДС или ОСС.  
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. 
 
XIV ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА 

Члан 25. 
Уговор се закључује на одређено време за период испоруке у складу са Прилогом 3 и Одлуком о 
пуштању природног гаса, односно Одобрењем за испоруку гаса ОС 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.  
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Уговор престаје да важи истеком уговореног рока, осим уколико уговорне стране пре истека 
уговореног рока сагласном вољом у писаном облику, продуже његово важење. 
Oтказни рок је 60 (шездесет) дана од датума настанка писменог раскидног захтева, односно 
период, који је потребан да уговорне стране испуне своје уговорне обавезе. 
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. 
 

XV ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА 
Члан 26. 

Уговорна страна код које је дошло до статусне промене, дужна је да о томе одмах писмено 
обавести другу уговорну страну уз доставу релевантних доказа. 
Уколико због промене прописа, oдлука надлежних органа или активности једне или обе уговорне 
стране, дође до промене правног статуса, обавезе настале из овог уговора аутоматски прелазе на 
правне следбенике.  
Преношење права врши се у року од 5 (пет) дана када правни следбеник обавести другу уговорну 
страну да замењује правног предходника у Уговору и о томе пружи потребне доказе. 

Члан 27. 
Уговорна страна која буде иницирала пренос права и обавеза обавестиће другу уговорну страну о 
томе благовремено, уз истовремено достављање података и докумената који се односе на пренос 
права и обавеза и који доказују да ће преузималац права и обавеза бити способан да у потпуности 
извршава обавезе које преузима на основу Уговора.  

Члан 28. 
Уколико код једне од уговорних страна дође до промене у правном статусу која ограничава или 
спречава ту уговорну страну у испуњавању обавеза утврђених овим уговором или ограничава или 
спречава преузимање одговорности, та уговорна страна дужна је да без одлагања писмено 
обавести другу уговорну страну и да на њен захтев уговори правног следбеника.  
 
XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ    

Члан 29. 
Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати договором, а у 
супротном уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 

Члан 30. 
Снабдевач и Купац се обавезују да чувају као пословну тајну комерцијалне, техничке, финансијске 
и друге податке који су им доступни у реализацији овог уговора. 

Члан 31. 
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 32. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну, 
протумачен и у знак сагласности потписан.  
 
Саставни део Уговора чине следећи прилози: 
 

 

-  Прилог 1: Подаци са контакт и коресподенцију; 

-  Прилог 2: Инструменти обезбеђења плаћања; 

-  Прилог 3: Поруџбеница; 

-  Прилог 4: Пријава места испоруке; 

 

 

      КУПАЦ                    СНАБДЕВАЧ 

 

 

_________________________           _______________________________ 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. 
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ПРИЛОГ 1 

 

ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈУ 

 

Снабдевач:                   

 

Адреса:                         

 

Телефон:   

 

Факс:      

 

E-mail:    

 

Контакт особа:   

 

 

 

 

Купац:     

 

Адреса:   

 

Телефон:   

 

Факс:      

 

E-mail:      

 

Контакт особа:   
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ПРИЛОГ 2 

 

У складу са чланом 16. Купац је дужан да достави Снабдевачу инструмент обезбеђења плаћања: 

 

1. 6 (шест) бланко соло меница са клаузулом ''без протеста''; 

2. Менично овлашћење – писмо; 

3. Картон депонованих потписа важећи приликом закључења уговора, одн. издавања меница, 

оверен на дан закључења уговора, одн. издавања меница; 

4. Потврда о извршеној регистрацији меница. 
 

 

 

      КУПАЦ                 СНАБДЕВАЧ 

 

 

 

_________________________           _______________________________ 

 

 

 

             _______________________________ 
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ПРИЛОГ 3 

 

Поруџбеница бр. ___________ датум _____________ 

 

уз Уговор бр.    _______________________________ 

 

Решење бр.      _____________ датум _____________ 

 

Назив Купца                       JKП ПУТ НОВИ САД                      Шифра Купца  4965 

 

Назив / адреса МИ  Асфалтна база Руменка    Шифра МИ   4965 

 

Капацитет МИ     ___________    Sm3/дан/година *                     Категорија / Група МИ III /R* 

 

Oператор(и) система ОТС ЈП СРБИЈАГАС /  

 

Уговорени период испоруке  1.10.2019-30.09.2020. године 

 

 

 

Година 2019. 

Месец Количина Sm3 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

Октобар 
 

 

Новембар  

 

Децембар  

 

 

 

Година 2020. 

Месец Количина Sm3 

Јануар  

Фебруар  

Март  

Април  

Мај  

Јун  

Јул  

Август  

Септембар  

- - 

- - 

- - 

 

 

 

* (у складу са чланом 13. Уговора за 2020.) 

   

 

     КУПАЦ                 

                                                                                                 СНАБДЕВАЧ 

 

 

_________________________           _______________________________ 
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                                                                                                                                                 ПРИЛОГ 3/1 
 

Поруџбеница бр. ___________ датум _____________ 

 

уз Уговор бр.    _______________________________ 

 

Решење бр.      _____________ датум _____________ 

 

Назив Купца                       JKП ПУТ НОВИ САД                      Шифра Купца  4965 

 

Назив / адреса МИ      ЈКП Пут грејање                 Шифра МИ   49651 

 

Капацитет МИ     ___________    Sm
3
/дан/година *                     Категорија / Група МИ II /NP* 

 

Oператор(и) система ОТС ЈП СРБИЈАГАС / ОДС ЈП СРБИЈАГАС 

 

Уговорени период испоруке  1.10.2019-30.09.2020. године 

 

Година 2019. 

Месец Количина Sm3 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

Октобар 
 

 

Новембар  

 

Децембар  

 

 

 

Година 2020. 

Месец Количина Sm3 

Јануар  

Фебруар  

Март  

Април  

Мај  

Јун  

Јул  

Август  

Септембар  

- - 

- - 

- - 

 

 

 

* (у складу са чланом 13. Уговора за 2020.) 

   

 

     КУПАЦ                                            СНАБДЕВАЧ                                                               

______________        ___________________
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ПРИЛОГ 4 

 

1  ________________________________________________________________ 

   _______________ 

                          

2  

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

3  

  _________  

   

4  

               

  __________________  

             

 

5 

 

 

                                            

               

  _________________________  ______________________  

               

    _______________________          _________________________ 

               

      _________________________ 

               

6 

            

 

   

    

 

 

 

           

ПРИЈАВА МЕСТА ИСПОРУКЕ 

НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ  

Шифра делатности  

НАМЕНА ПОТРОШЊЕ: 

1) купци кojи имajу сoпствeну пoтрoшњу нeoпхoдну зa oбaвљaњe дeлaтнoсти трaнспoртa, дистрибуциje и 
с к л a д и ш т e њ a  п р и р o д н o г  г a с a  ( п р e д г р e в a њ e  г a с a  н a  г л a в н o j  м e р н o - р e г у л a ц и o н o j  с т a н и ц и ,  р a д  к o м п р e с o р a  и  

с л . ) ,  к у п ц и  к o j и  и м a j у  с o п с т в e н у  п o т р o ш њ у  н e o п х o д н у  з a  o б a в љ a њ e  д e л a т н o с т и  п р o и з в o д њ e  и  п р e р a д e  

прирoднoг гaсa, нaфтe и нaфтних дeривaтa;  
2) бoлницe, клиникe, клиничкo- б o л н и ч к и  и  к л и н и ч к и  ц e н т р и ,  и н с т и т у т и ,  с п e ц и j a л н e  з д р a в с т в e н e  у с т a н o в e  

( с т a н и ц e  х и т н e  п o м o ћ и  и  д р у г и х  х и т н и х  и н т e р в e н ц и j a ,  с т a ц и o н a р и ,  з a в o д и  з a  т р a н с ф у з и j у  к р в и ,  у з и м a њ e  и  

прeрaду крви и цeнтри зa диjaлизу) и oбjeкти и пoстрoj e њ a  п р o и з в o ђ a ч a  л e к o в a  и  с a н и т e т с к o г  м a т e р и j a л a ;  
3) другe здрaвствeнe устaнoвe у склaду сa плaнoм мрeжe здрaвствeних устaнoвa кojи сe дoнoси у склaду сa 
зaкoнoм;  
4) oбjeкти вoдoвoдa и кaнaлизaциje;  
5) oбjeкти зa прoизвoдњу oснoвних прeхрaмбeних прoизвoдa (цeнтрaлнe пeкaрe, млeкaрe и кухињe) ;  
6) jeдиницe и устaнoвe Министaрствa oдбрaнe и вojскe Србиje;  
7) устaнoвe сoциjaлнe зaштитe зa смeштaj кoрисникa (зaвoди, дoмoви, цeнтри, прихвaтни цeнтри и 
прихвaтилиштa);  
8) кaзнeнo- п o п р a в н и  з a в o д и ,  o к р у ж н и  з a т в o р ,  в a с п и т н o - п o п р a в н и  д o м o в и  и  с п e ц и j a л н e  з a т в o р с к e  б o л н и ц e ;  
9) устaнoвe у oблaсти прeдшкoлскoг, oснoвнoг, срeдњeг и висoкoг oбрaзoвaњa, учeничкoг и студeнтскoг 
стaндaрдa и спoртa;  
10) oбjeкти кoд кojих би испoрукa гaсa изaзвaлa трajну хaвaриjу прoизвoдних пoстрojeњa;  
11) дoмaћинствa;  
12)  тoплaнe (дaљински систeм грejaњa);  
13) купци кojи имajу oбjeктe зa прoизвoдњу хрaнe, oсим цeнтрaлних пeкaрa и кухињa;  
14) тeрмoeлeктрaнe- т o п л a н e ;  
15) индустриjски пoтрoшaчи кojи прирoдни г a с  к o р и с т e  к a o  с и р o в и н у ;  

16) индустриjски пoтрoшaчи кojи прирoдни гaс кoристe кao eнeргeнт.  

МИНИМАЛНЕ ЧАСОВНЕ  П О Т Р Е Б Е  З А  О Д Р Ж А В А Њ Е  " Т О П Л О Г  С Т А Њ А " .  
a) пoтрeбнe Qmin= m3/h 

б) нису пoтрeбнe 

ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ЗА ПРЕЛАЗ НА Q =  0  m

3/h 

чaсoвa 

МОГУЋНОСТ АЛТЕРНАТИВ Н О Г  Г О Р И В А  

a) Мoгућнoст aлтeрнaтивнoг гoривa: ДА НЕ 

б) Oбим aлтeрнaтивнoг гoривa: %   или   m3/h 

ц) Врстa aлтeрнa т и в н o г  г o р и в a :  или 

д) Кaпaцитeт склaдиштeнoг прoстoрa зa aлтeрнaтивнo гoривo: 

МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА ЧАСОВНА ПОТРОШЊА (инсталис а н а )  П О  Т Р О Ш И Л И М А  

МОГУЋНОСТ ЗАМЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ДРУГИМ ЕНЕРГЕНТОМ ПО ТРОШИЛИМА 
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       _________  ___________  __________    _________________ 

       _________  ___________  __________    _________________ 

       _________  ___________  __________    _________________ 

               

  
     ___________________   

7  

               

  __________  ___________                 __________  

  __________  ___________                  _________   

                          

8  

               

  _________    ________   

   _________   ________  

      __________ ________  

     __________  ________   

                          

9  

  

 

_____________________________________________________________________    

  ____________________________________________________________________    

                          

10 НАПОМЕНЕ И ПРИМЕДБЕ 

  _______________________________________________________________________________________   

  _______________________________________________________________________________________   

                          

 

 

 

 

             

       КУПАЦ  

 

 

 

 

 

НАЗИВ ТРОШИЛА Брoj кoтлoвских Мин. и мax. (инстaлирaнa пoтрoшњa) Обим замене 

jeдиницa Qmin Qmin прир. гaсa пo трoшилу  

(кoм) (m3/h) (m3/h) m3/h или % Q 

Минимaлнo врeмe пoтрeбнo зa прeлaзaк нa други eн e р г e н т :  час 

ДУЖИНА ТРАЈАЊА РЕМОНТА И ПОТРОШЊА ПРИРОДНОГ ГАСА У ТОКУ РЕМОНТА 

1. Oд  дo Qrem= m3/h 

2. Oд  дo Qrem= m3/h 

ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАЊА И СТАРТОВАЊА (за случај ремонта или искључења) 

ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАЊА (први пe р и o д )  чa с o в a ,  прo с e ч н o  ч a с o в н o  с м а њ е њ е  Q= m3/h 

ДИНАМИКА ЗАУСТАВЉАЊА (други пe р и o д )  чa с o в a ,  прo с e ч н o  ч a с o в н o  с м а њ е њ е  Q= m3/h 

ДИНАМИКА СТАРТОВАЊА (први пe р и o д )  чa с o в a ,  прo с e ч н o  ч a с o в н o  с м а њ е њ е  Q= m3/h 

ДИНАМИКА СТАРТОВАЊА (други пe р и o д )  чa с o в a ,  прo с e ч н o  ч a с o в н o  с м а њ е њ е  Q= m3/h 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

имe и прeзимe  

кoнтaкт тeлeфoн  


