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МОДЕЛ УГОВОРА 
о продаји електричне енергије са потпуним снадбевањем 

 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА 

СТУБО-РОВНИ „КОЛУБАРА“ из Ваљева, ул. Поп Лукина 6А које заступа .директор Иван Бељић,  (у даљем тексту 

„НАРУЧИЛАЦ“) 

и 

________________________________, ПИБ ___________, матични број ___________, текући рачун: _______________________  

кога заступа ___________________________ (у даљем тексту: „ИЗВОЂАЧ“)  

 
 ___________________________________________________________________________које 
заступа директор____________________________________са седиштем у 
_______________________________, улица____________________бр.________, ПИБ 
____________________________(у даљем тексту Снадбевач) с друге стране са: (попуњава 
Снадбевач)  
  
 
Подизвођачима: (попуњава Снадбевач само уколико наступа са подизвођачима) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
                          (назив, седиште, матични број) 
 
Учесницима у заједничкој понуди: (попуњава Снадбевач само уколико наступа у заједничкој 
понуди ) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
                            (назив, седиште, матични број)  
 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 91/2019) 
и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео  отворени поступак 
јавне набавке , број 03/2023, чији је предмет набавка – електричне енергије; 
 - да је Снадбевач доставио понуду, број _______________ од ___.___2023 године и 
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број __________________ од _______2022 
године 
 
 

Члан 1. 
 
   Предмет овог уговора је продаја електричне енергије са потпуним снадбевањем  у свему 
према понуди Снадбевача бр. ________ од _____________2023. године, која чине саставни део 
овог уговора, и то: 
(попуњава Снадбевач) 
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Табела 1.  

Предмет 
набавке 

Јед. 
мере 

Процењене 
количине 

Јединична 
цена, по 
kwh, без 
ПДВ 

Јединична 
цена по 
kwh, са 
ПДВ 

Укупна 
цена без 
ПДВ, за 
процењене 
количине 

Укупна 
цена са 
ПДВ, за 
процењене 
количине 

1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

Електрична 
енергија ВТ 

kWh 92.749 
    

Електрична 
енергија НТ 

kWh 59.163 
    

Укупно: 
 
 

 
 

 
- мерна места су на 10 kv напону 
- тражена снага за број места мерења 4015073123 је 40 kW 
- тражена снага за број места мерења 4015073077 је 20 kW 
 
 (попуњава Снадбевач) 
 
 

Члан 2. 
     Наручилац се обавезује да плати Снадбевачу за један кWh електричне енергије цену, без 
ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 1. овог уговора. 
     Цена је фиксна за уговорени период испоруке. Цена се може мењати само на основу 
одлуке/препоруке Владе Републике Србије. 
    У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати 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 електричне 
енергије. 
Трошкове из става 3. овог члана Снадбевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу 
сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоца, уз примену 
ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему 
за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему 
за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“ број 84/13), односно у складу са 
Одлуком о утаврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију 
електричне енергије („Службени гласник РС“ број 105/12). 

 
Члан 3. 

Снадбевач се обавезује да ће Наручиоцу непрекидно (од 00,00 до 24,00 сати) испоручивати 
електричну енергију, за све време важења овог уговора, на начин и под условима утврђеним 
уговором. 
 
 

Члан 4. 
Снадбевач се обавезује да електричну енергију испоручује у свему према спецификацији 
Наручиоца, у складу са важећим прописима, професионалним стандардима, нормативима 
струке и добрим пословним обичајима. 

 
Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и 
плаћања електричне енергије изврше према следећем: 
 
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са 100 %  балансном 
одговорношћу. 
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Период испоруке: до утрошка планираних средстава  од дана закључења уговора, од 00:00 h 
до 24:00 h 
 
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца. 
 
Место испоруке: Обрачунско мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у 
складу са постојећим ознакама ЕД из табела које су саставни део конкурсне документације 
Купца (прилог 1. конкурсне документације Купца). 
Снадбевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у 
складу са Правилима о раду преносног ситема ("Службени гласник РС", број 55/8 и 3/12). 
Снадбевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању 
правила о раду тржишта електричне енергије ("Службени гласник РС" број 120/12), Правилима 
о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима 
испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку 
електричне енергије. 
 
Наручилац се обавезује да Снадбевачу изврши плаћање у року од , дана, од дана службеног 
пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, потврђене од стране 
Снадбевача, на рачун број ______________________________ код банке 
_____________________________________.(попуњава Снадбевач). 
 

Члан 6. 
Снадбевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места 
испоруке Купца. 
Снадбевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. став 
5. Закона о енергетици ("Службени гласник РС" бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12, 124/12), 
односно да закључи и Купцу достави: 
 Уговор о приступу систему са оператором система на који су прикључени објекти Купца, 
наведени у конкурсној документацији и Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност 
за места примопредаје Купца . 

 
Члан 7. 

Оператор система 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 дистрибутивног система. 
На основу документа о очитавању утрошка, Снадбевач издаје Купцу за испоручену електричну 
енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, као и накнаде 
прописане законом, порезе и остале обавезе и информације из члана 144. Закона о 
енергетици. 
 

Члан 8. 
Овај уговор се закључује за период од годину дана, рачунајући од дана закључења уговора. 
Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна има право да затражи раскид уговора, 
ако друга уговорна страна не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима. 
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења 
о раскиду уговора. 

Члан 9. 
Уговорне стране су сагласне да се на питања која нису регулисана овим уговором, непосредно 
примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских 
прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и 
функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији. 
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Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно. 
Уколико то није могуће, уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Ваљеву. 
 
 

Члан 11. 
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац задржава 4 (четири) 
примерка, а Снадбевач 2 (два) примерка. 
 
 
            ЗА СНАДБЕВАЧА                                                                       ЗА КУПЦА 
                                                                                                                 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
 У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и оверава 
печатом понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава 
печатом онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно 
споразуму који је група понуђача доставила уз понуду. 
 У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
 
ДОДАТНА НАПОМЕНА: 
Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор 
додељен, Наручилац ће управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


