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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

  

Закључен између уговорних страна: 
 

1. Основна школа „Десанка Максимовић”, улица Устаничка број 246, 

11050 Београд, ПИБ: 101553172, МБ: 07042213, коју заступа директор 

Катарина Стјепановић (у даљем тексту: Купац) 
 

и  
 

2. _____________________________________________, из 

____________________, улица _________________________________________ број 

_______ , ПИБ: ____________________, МБ: ____________________, кога заступа 

__________________________________(у даљем тексту: Снабдевач)  

 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

 да је Наручилац  на Порталу јавних набавки  објавио јавни позив за 

подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну 

документацију за јавну набавку добара – Електрична енергија, 

редни број набавке ОПЈН 12/22; 

 да је Снабдевач доставио Понуду број _________________ од _____. 

_____. 2022. године која се налази у прилогу Уговора и саставни је 

део Уговора (у даљем тексту: Понуда); 

 да је Наручилац у прописаним роковима спровео поступак јавне 

набавке, извршио оцену, вредновање понуда и да је као 

најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Снабдевач, 

која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 

набавкама, тј. захтевима из Конкурсне документације;  

 да је Наручилац у складу са чланом 146. Закона о јавним 

набавкама, донео Одлуку о додели уговора број ____________ од 

___. ___. 2022. године, којом је уговор о јавној набавци доделио 

Снабдевачу.  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет уговора је електрична енергија. Овим Уговором утврђују се 

права, обавезе и одговорности у погледу продаје електричне енергије 

са потпуним снадбевањем, у складу са усвојеном понудом Снабдевача 

број ___________________ од _____._____.2022. године која је саставни део 

овог Уговора као и свим важећим законским и под законским 

прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 
 

Снабдевач се обавезује да Купцу прода електричну енергију, а Купац да 

преузме и плати електричну енергију у свему према усвојеној понуду 

Снабдевача. 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

 Члан 2. 

 

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и 

плаћања електричне енергије извршиће према следећем: 

 

 Врста продаје: потпуно снабдевање електричне енергије са 

балансном одговорношћу; 

 Капацитет испоруке: јединична цена kWh;  

 Период испоруке: период од 12 месеци, почев од 01.07.2022. 

године, од 00:00h до 24:00h према централно европском времену 

(CET); 

 Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини 

електричне енергије за обрачунски период на местима 

примопредаје током периода снабдевања; 

 Место испоруке: Објекат школе прикључен на дистрибутивни 

систем. 

 

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене енергије 

буде у складу са Правилима о раду преносног система ЈП 

“Електромреже Србије“ Београд („Службени гласник РС“, бр. 79/2014) и 

Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима 

испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник 

РС“, број 63/2013). 

 

 

ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 3. 

 

Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један kWh електричне 

енергије износи од ___________________ динара без ПДВ-а (и словима: 

_________________________________________), односно ___________________ 

динара са ПДВ-ом (и словима: 

____________________________________________). 

 

Цена је фиксна за уговорени период испоруке. 

 

У цену из става 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. 

 

Трошкови из става 3. овог уговора, Снабдевач ће у оквиру рачуна, 

фактурисати Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за 

места примопредаје Купца , уз примену ценовника за приступ систему 

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

одређивање цена објављених у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 
 

Место испоруке је објекат школе прикључен на дистрибутивни систем.  
 

Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове 

у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места 

испоруке. 
 

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи и Купцу достави: 
 

 уговор о приступу систему са оператором система на који је 

објекат крајњег купца прикључен; 

 уговор којим преузима балансну одговорност за места 

примопредаје крајњег купца. 

 

ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 5. 

 

Снабдевач (оператор дистрибутивног 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 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 

посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе 

и остале обавезе или информације из Закона о енергетици ("Службени 

гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021).  
 

Снабдевач рачун доставља поштом.  

 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 

 

Плаћање ће се извршити по пријему фактуре до 20-ог у текућем месецу 

за претходни месец за испоручену електричну енергију која садржи у 

себи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и 

исказану цену посебно уговорених услуга. 
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СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 7. 
 

Продавац се обавезује да приликом потписивања уговора, достави 

следеће средство финансијског обезбеђења испуњења својих 

уговорних обавеза: 

 

- Оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без 

протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо 

картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о 

регистрацији менице за добро извршење посла у износу од 10% од 

процењене вредности предмета јавне набавке без ПДВ-а, 

(процењена вредност износи 1.666.666,67 динара без ПДВ-а), са 

роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење. 

 

 

Предметна меница мора да испуњава све услове за принудну наплату, 

сходно Закону о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 

5/2003 и "Службени гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 

31/2011 и 139/2014 - др. закон). 

 

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ 

Члан 8. 
 

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу 

са Законом о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 - 

др. закон и 40/2021). 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9. 
 

Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 дана. 

Отказни рок тече од дана потписивања писменог споразума о раскиду 

Уговора. 
 

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила 

раскид, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
 

Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој 

форми, уз обострану сагласност уговорних страна, о чему се сачињава 

анекс Уговора. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису 

дефинисани Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим 

односима. 
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 11. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који 

проистекну из Уговора решавати споразумно. 
 

У случају да настали спор није могуће решити споразумом и уколико је 

Продавац домаће лице, уговорне стране су сагласне да ће за њихово 

решавање бити надлежан Привредни суд у Београду. Уколико Продавац 

није домаће лице за решавање међусобних спорова биће надлежна 

Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе Србије у Београду. 

 

 

ПЕРИОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

 

Члан 12. 
 

Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења 

уговора, почев од 01.07.2022. године, односно до износа процењене 

вредности јавне набавке, у зависности који ће услов пре наступити 

(процењена вредност износи 1.666.666,67  динара без ПДВ-а). 
 

Уколико је након спроведеног поступка предметне набавке дошло до 

промене тренутног снабдевача, уговор ће се закључити даном када се 

комплетна законска процедура промене снабдевача приведе крају, на 

период од 12 месеци од дана закључења уговора, односно до износа 

процењене вредности јавне набавке, у зависности који ће услов пре 

наступити. 

 

Члан 13. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 14. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака који имају 

снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) 

примерка. 

 

 

                   ЗА КУПЦА                                                            ЗА  СНАБДЕВАЧА                      

                   директор                                           директор 

          

_______________________________                                    ________________________      

        Катарина Стјепановић                                          ________________________                                                       
                                                                                            (уписати име и презиме) 


