


Продавац обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у 
складу са Правилима о раду преносног ситема (''Службени гласник РС'', бр. 55/8 и 3/12). 

Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о 
усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' бр. 120/12 
и 120/14), са утврђеним Правилима о раду преносног система, Правилима о раду 
дистрибутивног система Републике Србије, као и другим подзаконским прописима који 
регулишу испоруку електричне енергије.  

 

 

ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 3. 

Укупна вредност овог уговора износи највише 4.557.000,00 динара без ПДВ-а, 
односно 5.468.400,00 динара са ПДВ-ом. 

Јединична цена за један kWh утврђена Понудом из чл. 1 овог уговора, фиксна је и 
непроменљива за уговорени период снабдевања. 

У цену из става 1. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања у складу са 

Законом о енергетици, а нису урачуната акциза за утрошену електричну енергију, 

трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови 

приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за 

подстицај повлашћених произвођача ел.енергије.  

Трошкове из става 3. овог члана уговора, Продавац ће, у оквиру рачуна, фактурисати 

Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купцу, уз 

примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за 

приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за 

одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''. 

 

МЕСТА ИСПОРУКЕ 

 

Члан 4. 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца, прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону, средњем напону и 

широкој потрошњи. Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове 

у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.  

Продавац је дужан да пре испоруке закључи:  

- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца.  

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купцу.  

 

ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 



Члан 5. 

Продавац ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје 

(мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за 

претходни месец.  

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног 

система.  

На основу документа о очитавању утрошка, Продавац издаје Купцу рачун за 

испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, 

обрачунски период као и исказану цену добара, као и накнаде прописане законом, порезе 

и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици.  

Продавац рачун доставља поштом.  

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 6. 

 

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продаваца, по писаним 

инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавацу уплати на рачун укупан 

износ цене за преузету електричну енергију.  

 

ГАРАНЦИЈЕ 

 

Члан 7. 

Продавац се обавезује да истовремено са закључењем уговора достави Купцу 

сопствену бланко соло меницу, без жираната у корист Купцу, са меничним овлашћењем за 

попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ 

и „по виђењу“ на име доброг извршења посла. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 

од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека 

рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.  

 



РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ 

 

Члан 8. 

Продавац је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са Законом о 

енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014).  

 

ВИША СИЛА 

 

Члан 9. 

Виша сила ослобађа Продаваца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине 

електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Продаваца и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји 

који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и 

догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају 

извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или 

избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и 

оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у 

циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.  

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 

уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне 

активности ради ублажавања последица више силе.  

Као виша сила не сматра се наступање околности код Продаваца да понуђени и 

прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Продаваца буде редукован, изван 

одредби претходних ставова овог члана уговора.  

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

Члан 10. 

 

Купац и Продавац ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити 

овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање 

овог уговора.  

 

 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 11. 



 Уговор важи од момента закључења до утрошка расположивих средстава Купца 

добара, а најдуже годину дана од дана закључења уговора, а почиње да се примењује 

престанком важења претходног уговора купопродаји електричне енергије, о чему ће 

Купац добра обавестити Продаваца. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 Уговорне стране су сагласне да се измена уговора може извршити закључењем 

Анекса, а по основу увођења нових мерних места, услед проширења - изградње 

телекомуникационе мреже Купца као и услед легализације постојећих бројила Купца. 

У случају промене снабдевача уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре 

промене снабдевача. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 

Продавац је дужан да без одлагања писаним путем обавести Купца 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. 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о енергетици, и одредбе свих закона и подзаконских 

аката из области која је предмет овог уговора.  

Све евентуалне спорове, настале из овог уговора, уговорне стране су сагласне да 

решавају споразумно, а уколико то није могуће, уговарају надлежност стварно надлежног 

суда у Краљеву. 

Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, по 3 за сваку уговорну страну. 

 
 
Продавац                                                                                               Купац 
Милорад Грчић  с.р                                                                  Иван Милић с.р 
директор                                                                                               директор 
 


