
MОДЕЛ УГОВОРА 

 

           

У Г О В О Р 

о набавци електричне енергије -  редни број набавке 0001 

  

закључена дана ____________ године, између: 

 

1) Наручиоца: Основне школе „Вук Караџић“, са седиштем у Ћуприји, улица Кнеза 

Милоша бр.96; ПИБ: 101527159;  Матични број: 07166826;Број рачуна: 840-710660-14 

Назив банке: Управа за трезор; Телефон: 035/8470-809; Телефакс:035/8472-460;коју 

заступа Весна Вијоровић, директор (у даљем тексту: Купац) 

 

2) 2) Привредно друштво / носилац посла 

_______________________________________________________________________  са 

седиштем у ________________________________ улица ____________________________, 

бр.____ ПИБ:_______________________; Матични број: _________________________  

Број рачуна: ________________________ Назив банке:____________________________, 

Телефон:  ______________                              

члан групе ______________________________________________________________, 

из______________________________,улица_____________________________________,    

бр._____, ПИБ ________________________, матични број ________________________, 

Број рачуна:__________________________Назив банке:   __________________________, 

__________________, Телефон:  ______________ 

члан групе ______________________________________________________________, 

из______________________________,улица_____________________________________,    

бр._____, ПИБ ________________________, матични број ________________________, 

Број рачуна:__________________________Назив банке:   __________________________, 

__________________, Телефон:  ______________ 

које заступа директор _______________________________________(у даљем тексту: 

Продавац), 
 

Основ уговора: 

ЈН број 0001, ПЈН  2021 

Број и датум одлуке о додели уговора: _______________________. године 

Понуда изабраног понуђача број: ___________________________. године 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет уговора представља набавка електричне енергије за потребе Основне 

школе „Вук Караџић“ у Ћуприји. 

Овим уговором се сагласно утврђују права, обавезе и одоворности у погледу 

продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за 

реализацију овог уговора, као и услове под  којима се Продавац обавезује да, у периоду од 

годину дана, испоручи, а Купац да преузме и плати добра која су предмет овог уговора, по 

јединичним ценама из усвојене понуде Продавца. 



Понуда Продавца- изабраног понуђача из претходног става чини саставни део 

овог уговора.  

   

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члана 2. 

Уговорне стране ће испоруку и продају, односно преузимање и плаћање 

електричне енергије извршити према следећем: 

Врста продаје: стална и гарантована; 

Капацитет испоруке: на бази месече потрошње; 

Период испоруке: од 01.05.2021. године до 30.04.2022. године.  

Количина енергије: према стварно испорученој  количини електричне  енергије за 

обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања,а највише до 

испуњења финансијске вредности уговора од 1.250.000,00 динара без ПДВ-а. 

Места примопредаје: сва мерна места Основне школе „Вук Караџић“ у Ћуприји 

прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње и у складу са 

постојећим ознакама ЕД из табела техничког описа конкурсне документације, који чини 

саставни део овог уговора. 

Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије 

буде у складу са Правилима о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр. 

79/2014). 

Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о 

раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 120/12, 120/2014), 

Правилима о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр. 79/2014), Правилима о 

раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне 

енергије(„Службени гласник РС“, бр.63/2013, 91/2018), односно у складу са свим важећим 

законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.  

Продавац је дужан да након закључења Уговора, а пре отпочињања снабдевања 

закључи и Купцу достави: 

-Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја купца 

наведена у конкурсној  документацији; 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Наручиоца. 

  

ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 3. 

 Јединична цена за 1 kWh електричне енергије из члана 2. овог уговора износи 

________________ динара (попуњава понуђач) без ПДВ-а. 

Јединична цена за 1 kWh електричне енергије из члана 2. овог уговора износи 

________________ динара (попуњава понуђач) са ПДВ-ом 

Укупна цена за процењену количину (110.000 kWh) електричне енергије из члана 2 

.овог уговора износи ___________________ динара (попуњава понуђач) без ПДВ-а. 

Укупна цена за процењену количину  (110.000 kWh) електричне енергије из члана 2 

овог уговора износи ___________________ динара (попуњава понуђач) са ПДВ-ом 

Цена је фиксна 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. 



Обрачун, односно фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије 

врћиће се према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски период 

на местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним овим 

уговором. 

У цену из става 1. овог члана 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 ел. енергије, акциза за електричну енергију и порез на додату вредност, а који 

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

испоставља Продавац. 

Oбавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години, односно која 

су предвиђена финансијским планом Наручиоца. 

Плаћање уговорене цене из става 1. овог члана Купац ће извршити на рачун 

Продавца број________________________________( попуњава понуђач). 

Продавац се обавезује да трошкове услуге приступа и коришћења преносног и 

дистрибутивног система, односно трошкове накнаде за подстицај повлашћених 

произвођача електричне енергије фактурише у оквиру рачуна, сваког месеца, на основу 

обрачунских величина за места примопредаје купца, и то на следећи начин: 

- За приступ систему за пренос електричне енергије – према важећој (у периоду 

обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за 

пренос електричне енергије, а која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије; 

- За приступ систему за дистрибуцију електричне енергије - према важећој (у 

периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа 

систему за дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног 

друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, 

а која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије. 

- За подстицај повлашћених произвођача електричне енергије - према важећој 

Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.  

 

МЕСТА ПРИМОПРЕДАЈЕ 

Члан 4. 

Под местима примопредаје подразумевају се сва мерна места Основне школе „Вук 

Караџић“ Ћуприја , прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње, 

у складу са постојећим ознакама ЕД наведена у табели: 

 

Редни 

број 

Број 

бројила 

Категорија 

потрошње 

Адреса мерног места 

1. 4590243 Широка 

потрошња 

Кнеза Милоша 96 – зграда 

Мале школе 

35 230 Ћуприја 

2. 8075100 Широка 

потрошња 

Кнеза Милоша 96 – зграда 

Велике школе 

35 230 Ћуприја 

3. 5241376 Широка 

потрошња 

Кнеза Милоша 96 – зграда 

Специјалног одељења 



35 230 Ћуприја 

4. 2342 Широка 

потрошња 

Село Исаково 

35 227 Крушар 

5. 8016092 Широка 

потрошња 

Село Крушар 

35 227 Крушар 

6. 80121782 Ширка 

Потрошња 

Село Влашка  

35 227 Крушар 

7.  Широка 

потрошња 

Село Батинац 

35 230 Ћуприја 

 

 

Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са 

припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије до места примопредаје, а 

Купац сноси све ризике и припадајуће трошкове у вези са припремом програма, преносом 

и испоруком електричне енергије од места примопредаје.  

Под програмом из става 2 овог члана подразумевају се радње неопходне да би 

уговорна страна извршила своју обавезу у вези са продајом, односно преузимањем 

електричне енергије.  

 

ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

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 пружених посебно уговорених услуга, као и 

накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона 

о енергетици. 

    Продавац рачун доставља електронски на мејл:  osvkcup@hotmail.com и поштом 

на адресу Кнеза Милоша бр. 96. Ћуприја. 

.  

Члан 6. 

Продавац у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање према 

прописима Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије са 

трошковима балансирања, трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног 

система (мрежарина), трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије, односно порез на додату вредност.  

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца.  

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

износ цене за преузету електричну енергију. 

 

Члан 7. 

mailto:osvkcup@hotmail.com


Купац се обавезује да плаћање изврши најкасније до 25-ог у месецу за претходни 

месец, а по пријему фактуре (рачуна) од стране Купца о потрошњи електричне енергије за 

обрачунски период и регистровања истог у ЦРФ. 

У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Продавцу за 

период доцње, плати и затезну камату у висини прописаној Законом о затезној камати 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/2012). 

Трошкови опомене и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на 

терет Продавца. 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА – (КЛАУЗУЛА ПОВЕРЉИВОСТИ) 

 

Члан 8. 

Продавац је дужан да чува и штити све податке и сазнања који му буду стављени 

на располагање или до којих дође приликом реализације овог уговора. 

Наведени подаци и сазнања имају карактер пословне тајне и Продавац, се у складу 

са тим, има односити према њима. 

У случају прекорачења ове одредбе Продавац ће сносити сву штету у складу са 

законским одредбама.  

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 9. 
Продавацје дужан, без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 

промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и 

документује је на прописан начин. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 10. 

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним случајевима 

који су наступили независно од воље странака. 

Настале околности, независне од воље странака, који ни пажљива странка не би 

могла избећи, нити могла отклонити њихове последице, сматраће се као случајеви више 

силе који ослобађају од одговорности, ако су настали  после закључења уговора, а 

спречавају његово потпуно или делимично извршење. 

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису постојали 

у време потписивања уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије 

наступање и дејство стране нису могле спречити мерама и средствима која се могу у 

конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је погођена вишом 

силом. Страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом, телефаксом или 

електронском поштом, да обавести другу страну о настанку, о врсти и евентуалном трајању 

више силе односно других околности које спречавају извршење уговорних обавеза. 

 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 11. 

  Уговор се закључује на период од 12 месеци, односно од 01.05.2021. године до 

30.04.2022. године. 

 

РАСКИД УГОВОРА 



Члан 12. 

      Уговор се може раскинуди споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и 

у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима . 

     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. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 13. 

      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. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

      Овај  уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој уговорној 

страни се уручују по 2 (два) примерка. 

 

   
 
 

              КУПАЦ                                                                             ПРОДАВАЦ 

ОШ „Вук Караџић“ Ћуприја           

                                                                                      

____________________                                                        ____________________ 
 


