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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 само за спорни обрачунски 

период. 

 

ЦЕНЕ 

Члан 15. 

 

Цене природног гаса утврђују се у складу са методологијом Добављача за 

формирање цена природног гаса на слободном тржишту, на основу 

тарифа за: 

1. „енергент“ изражен у дин/Sm3 и 

2. „капацитет“ изражен у дин/Sm3/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 у 

претходној години. 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 прикљичења максимална дневна потрошња гаса утврђује се на 

основу података о максималноје дневној потрошњи гаса за ту годину из 

Поруџбенице. На исти начин утврђује се максимална дневна потрошња гаса 

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

 

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

обрачунских периода. 

Члан 16. 

 

Добављач се обавезује да о промени цене и других услова продаје 

непосредно обавести Наручиоца у разумном року, а најкасније 15 

(петнаест) дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у 

случају снижења цена и давања Наручиоцу повољнијих услова продаје. 

 

ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 17. 

 

Фактурисање испоручених количина природног гаса врши се месечно, при 

чему се датумом промета сматра последњи дан у месецу, односно датум 

ванредног очитавања при промени цене гаса или евентуалној промени 

услова испоруке. 

 

Добављач је обавезан да фактурише испоручени природни гас у року од 10 

(десет) дана од датума промета. 

 

Наручилац је обавезан да преузети гас плати у року од 15 (петнаест) дана од 

датума промета. Уколико се последњи дан рока плаћања поклапа са 

нерадним даном, рок плаћања се продужава до првог наредног радног 

дана. 


