
УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Закључен у Параћину, између:
1. Гимназија, ул. Бранка Крсмановића 57, Параћин, коју заступа Биљана Обрадовић,
директор, ПИБ 100875258, матични број 07352450 (у даљем тексту Наручилац-купац) и
2. ЈП ЕПС Београд са седиштем у Београду, улица Балканска 13, ПИБ: 103920327, 
Матични број: 20053658, број рачуна: 845-484849-65 Управа за трезор, телефон: 011-6558-
450, телефакс: 011-6558-457, кога заступа Радован Станић-извршни директор(у даљем 
тексту: Снабдевач-продавац)

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- Да је Наручилац на основу чл. 52 Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.91/2019), 
спровео отворени поступак  јавне набавке – набавка електричне енергије, по позиву 
објављеном на Порталу јавних набавки, (у даљем тексту:добра),које су предмет јавне 
набавке Наручиоца-купца.
- Да је снабдевач-продавац  доставио понуду бр. 2460500-Е.18.01-75673/1-22 од 02.02.2022. 
год., за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације
- Да је Наручилац-купац донео одлуку бр. 147 од 14.02.2022. год. о додели уговора
Снабдевачу-продавцу за јавну набавку електричне енергије.

Члан 2.
Предмет уговора

Снабдевач-продавац се обавезује да Наручиоцу-купцу испоручи електричну енергију, а 
Наручилац да преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин 
утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом Снабдевача-
продавца бр. 2460500-Е.18.01-75673/1-22 од 02.02.2022..год., у свему у складу са свим 
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 
енергије.

Члан 3.
Количина и квалитет електричне енергије
Уговорне стране, обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне 
енергије извршиће према следећем:
- Врста продаје: 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, односно до реализације уговорене вредности, у 
зависности од тога шта пре наступи.
- Количина енергије: на основу остварене потрошње купца.
- Место испоруке: мерно место Наручиоца(ул. Бранка Крсмановића 57, Параћин)

Снабдевач-продавац се обавезује да испорука електричне енергије буде у складу са 
Правилима о раду тржишта електричне енергије,Правилима о раду дистрибутивног 



система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије односно у складу са свим 
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 
енергије.
Наручилац-купац и Снабдевач-продавац се обавезују да благовремено предузму све 
активности и изврше све радње прописане Правилима о промени снабдевача ("Сл.гласник 
РС" бр.65/2015 и 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

Укупна уговорена вредност за добра из члана 2. oвог уговора износи 1.492.500,00 динара 
без пореза на додату вредност.

Цена за један kwh електричне енергије износи  24,22 динара без ПДВ-а, односно 29,064 
динара са ПДВ-ом а све у складу са усвојеном понудом.

Обрачун, односно фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије, врши
се по јединичној  цени из става 2. овог члана, а 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  2.овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења 
система за пренос/дистрибуцију електричне енергије, накнада за подстицај повлашћених 
произвођача електричне eнергије, накнада за унапређење енергетске ефикасности,  акциза 
за електричну енергију, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике 
Србије на основу рачуна који испоставља Снабдевач-продавац.
Јединичне цене су фиксне за уговорени период снабдевања, осим уколико овим уговором 
није друкачује уређено.
У случају да је у складу са препоруком или другим актом Владе Републике Србије могуће 
применити нижу цену у односу на цену из става 2. овог члана, примениће се препорука 
или други акт Владе Републике Србије, о чему ће се закључити одговарајући Анекс 
уговора.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 5.
Место испоруке

Место испоруке је постојеће обрачунско место Наручиоца(купца) прикључено на 
дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем напону.  

Снабдевач-продавца је дужан да пре испоруке закључи:
-Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја купца наведена у 
конкурсној документацији
- Уговор којим преузима целокупну балансну одговорност за места примопредаје купца.



Члан 6.
Обрачун утрошене електричне енергије

Снабдевач-продавац  ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, на мерном 
месту 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-продавац издаје Наручиоцу-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.

Члан 7.
Услови и начин плаћања преузете електричне енергије

Наручилац-купац  је дужан да плати рачун по пријему  рачуна у року од 45 (најмање 15 а 
највише 45дана) дана од  дана пријема рачуна/фактуре за испоручену количину електричне
енергије. 
Наручилац-купац  ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевачу-продавцу, по 
писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се 
плаћа.
Сматраће се да је Наручилац-купац измирио обавезу када Снабдевачу-купцу 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, Наручилац-купац  има право да у року од 8 (осам) дана од дана 
пријема фактуре поднесе приговор Снабдевачу-продавцу.
Снабдевач-продавац  је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора 
одлучи о приговору Наручиоца-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 8.
Резервно снабдевање

Снабдевач-продавац је дужан да Наручиоцу-купцу  обезбеди резервно снабдевање у складу
са Законом о енергетици(Сл.гласник РС,бр.145/2014,95/2018- др.закон и 40/2021)

Члан 9.
Измене  и  допуне  Уговора  могу се  вршити  сагласно  вољи  уговорних  страна,  Анексом
уговора.



Члан 10.
Виша сила

Виша сила ослобађа Снабдевача-продвца обавезе да испоручи а Наручиоца-купца  да 
преузме количине електричне енергије, утрвђене уговором за време његовог трајања. 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне 
активности ради ублажавања последица. Као виша сила не сматра се наступање околности 
код Снабдевача-продавца  да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из 
понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних ставова овог члана.

Члан 11.
Раскид уговора

Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима РС.
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.

НАРУЧИЛАЦ-купац                                                                СНАБДЕВАЧ-продавац

__________________________                                            _____________________________


