ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани,
Узимајући у обзир измену услова испоруке природног гаса у складу са
Законом о енергетици („Службени гласник РС“ бр.57/11, 80/11-исправка, 93/12 и
124/12), овим Вас обавештавамо да ЈП ''Србијагас'' неће бити у могућности да након
31.12.2014. године испоручује природни гас купцима са којима нема закључен
уговор о снабдевању у складу са новонасталим условима на тржишту природног
гаса.
Наиме, у складу са чланом 140. и чланом 206, став 3, тачка 3. Закона о
енергетици, од 01.01.2015. године само домаћинства и мали купци имају право на
јавно снабдевање, уколико не изаберу другог снабдевача.
Пошто као купац не спадате у домаћинства и мале купце, неопходно је да за
испоруку гаса од 01.01.2015. године изаберете снабдевача природним гасом на
слободном тржишту и са њим закључите нови Уговор о снабдевању природним
гасом.
У складу са изнетим, обавештавамо Вас да смо као снабдевач спремни да
Вам понудимо снабдевање природним гасом од 01.01.2015. године у складу са
условима продаје предвиђених уговором.
На бази тренутно расположивих информација ваша цена за гас од
01.01.2015.год. без обрачунатог ПДВ би оријентационо износила 42,51 РСД/Sm3, без
припадајућих рабата и без регулисане цене за приступ и коришћење транспортног и
дистрибутивног система, а обрачуната према моделу уговора (1 и 3) и њему
припадајућој методологији за израчунавање цене гаса.
Уколико сте сагласни са нашом понудом, молимо да нам најкасније до
20.12.2014. године доставите попуњен приложен Уговор у четири примерка,
потписан од стране одговорног лица. Уговор можете преузети са званичног сајта ЈП
„Србијагас“: www.srbijagas.com. Предложени модели уговора за које се можете
определити су:
1. Снабдевање - јавни снабдевач
2. Снабдевање - јавни снабдевач – потпуно снабдевање
3. Снабдевање - снабдевач
4. Снабдевање - снабдевач – потпуно снабдевање.

Користимо прилику да напоменемо да купац који у периоду отварања
тржишта не изабере новог снабдевача, члан 145. Закона о енергетици омогућава
право на резервно снабдевање, које може трајати најдуже 60 дана.
У случају да се определите за резервно снабдевање, молимо да до
20.12.2014. поднесете ЈП ''Србијагас'' као резервном снабдевачу захтев за закључење
уговора о резервном снабдевању природним гасом на период до 60 дана од датума
промене снабдевача.

Напомена: ЈП „Србијагас“ задржава право да не закључи Уговор о снабдевању
природним гасом са купцима чији су текући рачуни у блокади или дугују више од
две фактуре за испоручени природни гас по тренутно важећем уговору.
За додатне информације можете се обратити на тел. 021/ 481-2672, 481-2676, 4812655, 481-2644.

С поштовањем,

ЈП ''СРБИЈАГАС''

