
 

  УГОВОР 

О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Закључен између: 

Наручиоца: Гимназије 

са седиштем у Ћуприји, улица Карађорђева  бр.57,  

ПИБ: 101527685  Матични број: 07166877 

Број рачуна: 840-740660-30 Назив банке: Управа за трезор 

Телефон: 035/8470-622,  Телефакс: 035/8476-535, ЈББК 01736  

коју заступа Дарко Миљанић дипл. физичар , директор (у даљем тексту: Купац)  и 

Понуђача:  

______________________________________________ 

са седиштем у __________________________________,  

ПИБ: ____________________, Матични број: _____________________, 

Број рачуна:  _________________________, Назив банке: ____________________________, 

Телефон: _________________________ , Телефакс: _____________________ 

кога заступа  ______________________________________ (у даљем тексту: Снабдевач ), 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Купац на основу члана 52. Закона о јавним набавкама ( „ Сл. гласник РС“ бр. 91/2019 ) спровео 

отворени поступак јавне набавке за добра: набавка електричне енергије, по позиву објављеном на 

Порталу јавних набавки , које су предмет јавне набавке  Купца;  

 

- да је Снабдевач доставио понуду бр. _______  од  ______.2022. године за коју је утврђено да 

испуњава све услове из Закона и конкурсне документације; 

 

- да је Купац донео одлуку  бр. _____________ од _________ 2022. године о додели уговора 

Снабдевачу за  јавну набавку електричне енергије.  

 

Члан 2. 

Предмет уговора: 



 

Предмет уговора је набавка електричне енергије за потребе Гимназије у Ћуприји, на мерном месту 

прикљученом на дистрибутивни систем , у складу са постојећим ознакама ЕД из табеле и техничких 

карактеристика из захтева за достављање понуде, а у свему према понуди Снабдевача. 

 

Овим уговором се сагласно утврђују права, обавезе и одговорности у погледу набавке електричне 

енергије са потпуним снабдевањем, као и друга  питања везана за реализацију овог уговора, као и 

услови под којима се Снабдевач обавезује да, у одређеном периоду испоручи, а Купац да преузме и 

плати добра која су предмет овог уговора, по јединичним ценама из усвојене понуде из чл. 1. овог 

уговора, а у свему према техничкој спецификацији конкурсне документације. 

 

Члан 3. 

 

Количина и квалитет електричне енергије: 

 

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије 

извршиће према следећем: 

 

 Врста продаје: стална и гарантована - потпуно снабдевање електричном енергијом са 100 % 

балансном одговорношћу, 

 Капацитет испоруке: јединична цена е/kwh, 

 Период испоруке :  испорука ће се вршити непрекидно, сваког дана од 00:00 до 24:00, од дана 

закључења уговора, односно од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача,  до 

максимално годину дана. 

 Количина енергије: на основу стварно испоручене количине електричне енергије за обрачунски 

период на месту примопредаје током периода снабдевања максимално до процењене вредности 

набавке без ПДВ-а  , што је финансијски оквир набавке, 

 Место испоруке: обрачунско мерно место купца прикључено на дистрибутивни систем у 

категорији широке потрошње у складу са постојећим ознакама ЕД из табеле и конкурсне 

документације. 

 

Снабдевач је дужан да одмах након закључења Уговора а пре отпочињања снабдевања закључи: 

 

1) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места примопредаје и 

2) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег Купца прикључен. 

 

Купац и Снабдевач  се обавезују да благовремено предузму све активности и изврше све радње 

прописане Правилима о промени снабдевача ("Сл. гласник РС" бр. 65/2015, 10/2017 ), односно 

прописаним од стране надлежног тела Републике Србије, позитивним правилима о промени 

снабдевача, потребне за промену снабдевача тако да промена снабдевача буде извршена у најкраћем 

року. 

 

Члан 4. 

Цена електричне енергије: 

 

Уговор се закључује на износ до 2.333.333,33  динара без ПДВ-а. 

Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из понуде која износи _______ динара/ kWh  без 

ПДВ-а и стварно оствареној потрошњи. 

Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један kwh електричне енергије  у свему у складу са 

усвојеном Понудом број ____________  од ______.2022. године, и то по следећим ценама: 



 

цена активне електричне енергије (јединствена тарифа) за 1 kWh износи ________ динара без ПДВ-а, 

односно _________  динара са ПДВ-ом. 

 

Цена је фиксна за уговорени период испоруке  и не може се мењати, осим уколико је другачије 

уређено одредбама Закона о енергетици, и другим правно релевантним Законима, који директно 

утичу на цену добра, а по предходном обавештењу у службеном гласилу. 

Купац може након закључења уговора о јавној набавци, уколико се појави потреба, повећати обим 

предмета јавне набавке за максимално 5% што ће бити регулисано Анексом уговора у складу са 

чланом 160. став 1. Законом о јавним набавкама и у складу са законом који регулише облигационе 

односе. 

Обрачун, односно фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије, врши се по 

наведеној цени из става 2. овог члана, а према стварно испорученој количини електричне енергије за 

обрачунски период на месту примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним 

овим уговором. 

У цену из става 2. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за 

пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне 

енергије, накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије, акциза за електричну енергију, 

порез на додату вредност, накнада за енергетску ефикасност и такса за јавни медијски сервис, а који 

се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који 

испоставља Снабдевач. 

У случају да је у складу са препоруком, закључком или другим актом Владе Републике Србије 

могуће применити нижу цену у односу на цену из става 3. овог члана , примениће се препорука, 

закључак или други акт Владе Републике Србије , о чему ће се закључити одговарајући Анекс овог 

уговора. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће се коначна вредност уговора утврдити према стварно испорученој 

количини електричне енергије и исказаних трошкова из става 6. овог члана, а  на основу 

испостављених фактура, с тим да укупна вредност уговора, која ће бити реализована, не може бити 

већа од процењене вредности уговора, односно предмета набавке која је утврђена Финансијским 

планом Гимназије у Ћуприји и Планом јавних набавки за 2022. годину , до износа  од 2.333.333,33 

динара  (без урачунатог ПДВ-а). 

Обавезе које доспевају у 2023. години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће 

школи за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Средства за реализацију предметне набавке , обезбеђена су из буџета општине Ћуприја за 2022. 

годину и Финансијског плана Гимназије за 2022. годину конто – 4212  енергетске услуге. 

Члан 5. 

Услови и начин плаћања преузете електричне енергије: 

 

Купац је дужан да плати рачун у року  до 45  дана од дана пријема рачуна регистрованог у ЦРФ. 

У случају да Купац не плати у року рачун из става 1. дужан је да Снабдевачу, за период доцње плати 

и затезну камату прописану законом. 

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама 

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



Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за 

преузету електричну енергију. 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном обрачуну 

утрошка електричне енергије, Купац има право да у року од 8 (осам) дана од дана пријема фактуре 

поднесе приговор Снабдевачу. 

Снабдевач  је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору 

Купца. 

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

енергије као валидан податак користиће се податак Оператора преносног система. 

 

 

Члан 6. 

Место испоруке: 

 

Местo испоруке је постојеће обрачунско мерно место Купца прикључено на  дистрибутивни систем у 

категорији широке потрошње , наведено у табели. 

 

Редни 

број 

Број 

бројила 

Категорија 

потрошње 

Адреса мерног места 

1. 2765127 Широка 

потрошња 

Карађорђева 57 – зграда 

Гимназије 

35 230 Ћуприја 

 

Члан 7. 

 

Обрачун утрошене електричне енергије: 

 

Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на месту примопредаје (мерно место) 

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, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену електричну 

енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену 

пружених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе на основу Закона о 

енергетици. 

 

Снабдевач рачун доставља поштом на адресу: Гимназија, Карађорђева 57, 35230 Ћуприја и 

електронски на мејл: ravanica@ptt.rs . 

 

Члан 8. 

Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања 

Снабдевач рачун издаје и један примерак и доставља Купцу, путем поште, најкасније до 20.  у  

 текућем месецу за претходни месец. 



Купац врши плаћање по испостављеном рачуну Снабдевача у складу са његовим писаним 

инструкцијама назначеним у самом рачуну, за остварену потрошњу на месту примопредаје 

електричне енергије, као и за трошкове који нису урачунати у члану 4. овог Уговора, и то: трошкови 

приступа и коришћења система за пренос електричне енергије,  трошкови приступа и коришћења 

система за дистрибуцију електричне енергије, као и трошкови накнаде за подстицај повлашћених 

произвођача електричне енергије, акциза за електричну енергију, накнада за енергетску ефикасност , 

таксе за јавни медијски сервис, порез на додату вредност, са позивом на број рачуна који се плаћа. 

 

Члан 9. 

Резервно снабдевање 

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

( „ Сл. гласник РС број 145/14, 95/18-др. закон, 40/21) 

 

Члан 10. 

Виша сила: 

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне 

енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

 

Као виша сила, за Снабдевача и 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 обезбеђења сигурности 

електроенергетског система. 

 

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

страну о печетку 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 снабдевача да понуђени и прихваћени 

пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних 

ставова овог члана уговора. 

 

Члан 11. 

 

Рок важења  уговора: 

 

Уговор  се закључује за период од ________.2022. ( од дана закључења уговора ) до _______2023. 

године (до максимално годину дана). 

 

Члан 11. 

Раскид уговора: 

 



Уговор се може раскинуди споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у случајевима 

предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне стране, уговорна 

страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у писаној форми обавештење о 

разлозима за раскид уговора и оставити накнадни примерени рок од 30 дана дана за испуњење 

обавеза. 

 

Члан 12. 

Решавање спорова: 

 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да 

реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. 

 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 

Члан 13. 

Завршне одредбе:  

Овај  уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна  примерка од којих  2 (два) за Купца  и 2  (два) 

примерка за Снабдевача. 

Саставни део овог уговора је и прилог како следи: 

 

Прилог број 1: понуда број: ____________ од ________.2022. године.  

  

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 

свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

 

            КУПАЦ                                                                                             СНАБДЕВАЧ          

                                                                                      

____________________                                                                          ____________________ 

 

 

 

 


