МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Закључен дана __________ између уговорних страна:
ОШ „Петефи Шандор, Републиканска 135, 21220 Бечеј које заступа директор Габриела Потребић
Тежер (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране,
и
__________________________________________________ са седиштем у ______________, ПИБ:
____________, матични број: _______________, текући рачун број: _____________ отворен код
________________ пословне банке, и који наступа
(самостално / као члан групе / са
подизвођачима) које заступа ________________, директор,

док су чланови групе / подизвођачи:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(у даљем тексту: Понуђач), с друге стране,
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац спровео поступак јавне набавке у отвореном
поступку, и то Набавку електричне енергије, као и да је Понуђач доставио најповољнију понуду,
која у потпуности одговара захтевима конкурсне документације, која чини саставни део овог
уговора, те је Наручилац на основу понуде Понуђача број _________ и Одлуке о додели уговора
број ___________ од дана _________ године изабрао Понуђача за набавку добара, које су предмет
набавке, а на основу које се овај уговор закључује.
Члан 2.
Закључењем овог уговора Снабдевач __________________________ се обавезује да за потребе
Наручиоца, изврши испоруку електричне енергије са потпуним снабдевањем и
балансирањем, у периоду од годину дана од дана закључења овог уговора, а према
спецификацији садржаној у конкурсној документацији број ЈН 1/21 и у понуди Снабдевача бр.
__________ од ___.___.2021.године.

Члан 3.
3.1 Документа:
Позив за подношење понуда.
Конкурсна документација број ЈН 1/21.
Понуда Снабдевача брoj ___________од ______.______ 2021.године .
3.2. Важност докумената
Документа наведена у претходној тачки су саставни део овог Уговора;
У случају сукоба одредби пратећих докумената, предност има овај Уговор;
Предмет уговора
Члан 4.
Снабдевач се обавезује да Купцу изврши испоруку електричне енергије са потпуним снабдевањем
и балансирањем, а Купац да преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на
начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом Снабдевача
бр. __________ од _____._____ 2021.године, у свему у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Количина и квалитет електричне енергије
Члан 5.
Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне
енергије према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу.
Капацитет испоруке: јединична цена по кwh на бази месечних дијаграма потрошње.
Период испоруке: од дана закључења уговора, односно од ___________.године од 00:00 до
___________године до 24:00 према централно-европском времену.
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца.
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи у складу са
постојећим ознакама ЕД, наведеним у конкурсној документацији.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са
Правилима о раду преносног система ЈП „Електромрежа Србије“, Београд, Одлука о давању
сагласности на правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 60/2020) од 24.04.2020.
године.

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта
електричне енергије, Одлука о давању сагласности на измене и допуне правила о раду тржишта
електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 101/16); Правилима о раду преносног система
ЈП „Електромрежа Србије“, Београд (''Сл. гласник РС'' бр. 79/2014), Правилима о раду
дистрибутивног система “Електровојводина“, д.о.о. Нови Сад (''Сл. гласник РС'' бр. 8/2010, 2/2014
i 42/2014) Одлука о измени правила о раду дистрибутивног система електричне енергије –
Електровојводина Нови Сад( ''Сл. гласник РС'' бр. 11/15), односно у складу са свим важећим
законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Обрачун, фактурисање и плаћање
Члан 6.
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од првог
календарског дана у месецу и траје до првог календарског дана у наредном месецу.
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о очитавању
обрачунских мерних места добијених од стране оператора преносног система односно оператора
дистрибутивног система.
У случају промене снабдевача Купца (у току уговореног периода до 60 дана из члана 2. овог
уговора), Продавац се обавезује да оператору система поднесе захтев за очитавање потрошње за
сва мерна места Купца до тренутка промене снабдевача, у складу са позитивним прописима
Републике Србије.
Обрачунска величина која се користе за фактурисање испоручене електричне енергије је:
- активна енергија (kWh)
Обрачунска величина која се користи за фактурисање накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије је:
- активна енергија (kWh)
Oбaвeзe кoje дoспeвajу у нaрeднoj буџeтскoj гoдини бићe рeaлизoвaнe нajвишe дo изнoсa срeдстaвa
кoja ћe зa ту нaмeну бити oдoбрeнa у тoj буџeтскoj гoдини.
Цена
Члан 7.
Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 kWh за Наручиоца изврши,
по јединичној цени за сва обрачунска места од ____________ динара без ПДВ-а, односно у
вредности од __________________________ динара без ПДВ-а за планирану потрошњу.

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, ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије, ни акцизе
као ни таксе за јавни медијски сервис.
Трошкове из става 2 овог члана, 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 ценовника за приступ систему за дистрибуцију
електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном
гласнику РС''.
Место испоруке
Члан 8.
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем
у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи. 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:
- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца.
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.
Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 9.
Снабдевач 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 предузете 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.
Снабдевач рачун доставља поштом.

Услови и начин плаћања преузете електричне енергије
Члан 10.
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.
Рок плаћања је до _________ у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна)
за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач (Снабдевач) на основу
документа којим наручилац (Купац) и добављач (Снабдевач) потврђују испоручене количине
електричне енергије.
У случају да купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да снабдевачу за период доцње
плати и затезну камату прописану законом. Плаћање затезне камате врши се на основу обрачуна
камате, испостављеног од стране Снабдевача.
Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет
Снабдевача.
Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су условљене Законом, ако је
у њима садржан погрешан обрачун (оспорене или накнадно установљене грешке) и ако су
резултати посебног договора између Купца и Снабдевача (протокол, отпис камате и сл.).

Резервно снабдевање
Члан 11.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192, 193. и 194.
Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014, 95/2018).
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора,
уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој страни стварну штету, у складу
са Законом о облигационим односима.

Ослобађање од одговорности (Виша сила и други случајеви)
Члан 13.
Прoдaвaц и Купaц мoгу бити oслoбoђeни oд oдгoвoрнoсти у случajу вишe силe.
Пoд пojмoм вишe силe смaтрajу сe спoљни вaнрeдни дoгaђajи кojи нису пoстojaли у врeмe
пoтписивaњa Угoвoрa, кojи су нaстaли мимo вoљe и мoћи угoвoрних стрaнa, чиje нaступaњe и
дejствo угoвoрнe стрaнe нису мoглe спрeчити мeрaмa и срeдствимa кoja сe мoгу у кoнкрeтнoj
ситуaциjи oпрaвдaнo трaжити и oчeкивaти oд Угoвoрнe стрaнe кoja je пoгoђeнa вишoм силoм.
Кao случajeви вишe силe смaтрajу сe слeдeћи дoгaђajи: рaт и рaтнa дejствa, пoбунa, мoбилизaциja,
пoжaр или eксплoзиje за чији узрок настанка није крив Купац нити Продавац, прирoднe
кaтaстрoфe, aкти oргaнa влaсти и оператера преносног /дистрибутивног система донетих у складу
са Правилима о раду преносног система односно Правилима о раду дистрибутивног система, а у
циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система oд утицaja нa извршeњe угoвoрeних
oбaвeзa и сви други дoгaђajи и oкoлнoсти кoje нaдлeжни oргaн признaje и прoглaси кao случajeвe
вишe силe.
Зa врeмe трajaњa вишe силe, прaвa и oбaвeзe Угoвoрних страна мируjу и нe примeњуjу сe сaнкциje
зa нeизвршeњe угoвoрeних oбaвeзa o рoку.
Угoвoрнa стрaнa кoja je пoгoђeнa вишoм силoм oбaвeстићe тeлeгрaмoм, мејлом или фaксoм, другу
Угoвoрну стрaну o нaстaнку, врсти и трajaњу вишe силe, укoликo сe њeнo трajaњe мoжe
прeдвидeти. Oвa oбaвeштeњa сe мoрajу писмeнo пoтврдити. Угoвoрнa стрaнa пoгoђeнa вишoм
силoм нa исти нaчин ћe oбaвeстити другу угoвoрну стрaну o прeстaнку дejствa вишe силe.
Угoвoрнa стрaнa пoгoђeнa вишoм силoм je oбaвeзнa дa дoкaжe нaстaнaк вишe силe вeрoдoстojним
дoкумeнтoм издaтим oд стрaнe нaдлeжних oргaнa, укoликo тo ниje нoтoрнa чињeницa.
У случajу дa дoгaђajи вишe силe eфeктивнo спрeчaвajу угoвoрнe стрaнe дa извршaвajу свoje
oбaвeзe, зa пeриoд дужи oд један мeсeц, угoвoрнe стрaнe ћe спoрaзумнo oдлучити o дaљoj судбини
oвoг Угoвoрa. Уколико се Продавац и Купац не споразумеју о судбини овог Уговора, Уговорна
страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду,
пошто о томе писмено (препорученим писмом, телеграмом, мејлом или факсом) обавести другу
Уговорну страну.
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.

Раскид уговора
Члан 14.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у случајевима
предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије
Решавање спорова
Члан 15.
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.
Снабдевач и Купац, уколико је по законима Републике Србије Снабдевач домаће лице, су сагласни
да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим уговором
надлежан стварно надлежни суд по закону Републике Србије и да се за све што није посебно
уређено овим уговором примењује Закон о облигационим односима у верзији која је у примени у
Републици Србији и други материјални закони и прописи Републике Србије
Снабдевач и Купац, уколико по законима Републике Србије Снабдевач није домаће лице, су
сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим
уговором надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе Србије у Београду, да се
примењује Правилник Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије у Београду, а
примењује се као меродавно право Закон о облигационим односима у верзији која је у примени у
Републици Србији и материјални закони и прописи Републике Србије.
Уговорне стране су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова узима уговор на
српском језику.
Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог међу уговорним
странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе утврђене уговором
под претњом последица утврђених уговором и утврђених законима и другим прописима који се
односе на извршење обавеза утврђених уговором.

Завршне одредбе
Члан 16.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог уговора.

Период важења уговора
Члан 17.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере
печатом.
Уговор се закључује за период од годину дана од закључења уговора.
Измене и допуне уговора
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној форми путем анекса овог
уговора уз обострану сагласност, а у складу са чланом 160. ЗЈН.
У склaду сa члaнoм 160. стaв 1. тачка 1. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa Нaручилaц мoжe нaкoн
зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци бeз спрoвoђeњa пoступкa jaвнe нaбaвкe пoвeћaти oбим
прeдмeтa нaбaвкe, с тим дa сe врeднoст мора да буде мања од 10% oд првoбитне вредности
зaкључeнoг угoвoрa о јавној набавци добара, при чeму укупнa врeднoст пoвeћaњa угoвoрa мора да
буде мања од 15.000.000,00 динара у случају јавне набавке добара. Ограничење се односи на
укупну вредност свих измена, ако се уговор мења више пута.
Члан 19.
Купац и Снабдевач ће, након потписивања овог Уговора, именовати лице која ће бити овлашћено
за размену информација и предузимање потребних активности за извршење овог уговора.
Члан 20.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака на српском језику, по три примерка за
сваку уговорну страну.
Сви евентуално начињени преводи овог уговора немају снагу уговора, сматрају се само преводом
и не могу се сматрати као релевантни за случај спора и/или приликом тумачења овог уговора.

ЗА ПОНУЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________
*******************************
Габриела Потреби Тежер, директор

