
МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између:
КУПАЦ: Установа за физичку културу „Спортски центар“ Крушевац са седиштем у Крушевцу,
Никое Тесле 14,   ПИБ: 100314129, Матични број: 07241712 Број рачуна:  840-1050668-42 и 840-
1164664-76 код Управе  за  трезор, Телефон:  037/492-277 Телефакс:  037/492-306 кога  заступа
Директор Предраг Миленковић,проф.физ.културе (у даљем тексту: Купац)

И

ПРОДАВАЦ: _____________________________
са седиштем у __________, улица ____________________________,
ПИБ: _____________ Матични број: ___________________
Број рачуна: ______________ Назив банке:_____________________,
Телефон:____________ Телефакс:__________________
кога заступа в.д. директора ____________________
(у даљем тексту: Продавац),

Основ уговора:
ЈН Број: ЈНОП 2/2022 – Електрична енергија
Број и датум одлуке о додели уговора: ____ од ______________ године.
Понуда изабраног понуђача бр.______________ од ______________године, за коју је утврђено да
испуњава све услове из Закона и конкурсне документације.

Предмет уговора

Члан. 1
Овим уговором  Продавац  и  Купац  уређују  права,  обавезе  и  одговорности  у  погледу  продаје
електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију овог
уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима којима се уређују права
и обавезе по основу продаје електричне енергије.

Уговор је  додељен по спроведеном отвореном поступку,  по јавној  набавци ОП број  2/2022 -
Набавка  електричне  енергије  за  објекте  прикључене  на  дистрибутивни  систем,  а  на  основу
усвојене понуде Продавца бр. ________________ од _____________.године, која је саставни део
овог Уговора.

Продавац  се  обавезује  да  Купцу  прода  електричну  енергију,  а  Купац  да  преузме  и  плати
електричну  енергију  испоручену  у  количини  и  на  начин  утврђен  овим  Уговором  и  понудом
Продавца бр. ______________ од _______________године.
Продавац је балансно одговоран за место примопредаје Купца.

Количина и квалитет

Члан 2.
Уговорне стране обавезу продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије 
извршиће према следећем:
- Врста продаје: стална и гарантована;
- Капацитет испоруке: До 888,6 MWh, променљив дијаграм оптерећења.
- Период испоруке: 12 месеци од дана обостраног потписивања уговора;
- Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије за

обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима
утврђеним овим уговором, а највише до 888,6 МWh.

-  Места примопредаје: сва мерна места за објекте прикључене на дистрибутивни систем
у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи.



Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу
са  Правилима  о  раду  преносног  ситема  и  изменама  и  допунама Правила  о  раду преносног
система.
Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду
тржишта електричне  енергије, Правилима о раду преносног  система и изменама и допунама
Правила о раду преносног система,  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.
Продавац је дужан да пре отпочињања периода снабдевања закључи и Купцу достави:
1) уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

Цена електричне енергије.

Члан 3.
Купац се обавезује да плати Продавцу, за један MWh испоручене електричне енергије износ од
___________ дин.
Цена из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати за уговорени период и исказана је у
динарима.
Обрачун  –  фактурисање  и  наплата  испоручене  количине  електричне  енергије  врши  се  по
наведеној  јединичној  цени  из  става  1.  овог  члана,  а  према  стварно  испорученој  количини
електричне  енергије  за  обрачунски  период  на  местима  примопредаје  током  периода
снабдевања,  под  условима  утврђеним  овим  уговором,  а  највише  до вредности,  за  количину
електричне енергије од 888,6 МWh, која износи _____________ дин без ПДВ-а.

Купац није у обавези да реализује целокупне уговорене количине и вредност, већ ће се исте
реализовати у складу са стварном потрошњом купца за уговорени период.
Купац ће Продавцу платити испоручену електричну енергију по уговореној цени из става 1. овог
члана. У цену из става 1. овог члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати
трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, трошкови услуге
приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и порез на додaту вредност, који се
обрачунавају  и  плаћају  у  складу  са  прописима  Републике  Србије  на  основу рачуна  који
испоставља Продавац.

Места примопредаје

Члан 4.
Места примопредаје су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи, у складу
са ознакама ЕД из Табеларног приказа, датог у прилогу техничке спецификације, како следи: 

НАЗИВ МЕРНОГ МЕСТА ЕД БРОЈ
Хала спортова 0619708770
Спортски центар – БГ продукт 1996 0619855301
Рефлектори на стадиону 0619912703
Спортски центар - базени 0619930482
Пливачки клуб Расина 0619950830
Спортски центар Крушевац (атл. стадион) 0626019532
Спортски центар - ЖОРК 0619807816
Сала Соко 0619732417
Тениски терени 0619759639

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 и начин плаћања



Члан 5.
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 преузете
енергије, као валидан податак користиће се податак оператера дистрибутивног система, и дати
документ биће саставни део рачуна.

Члан 6.
Продавац на основу документа о очитавању утрошка електричне енергије издаје Купцу
рачун за испоручену електричну енергију који садржи исказану цену продате електричне енергије
са трошковима балансирања, обрачунски период, трошкове приступа и коришћења преносног и
дистрибутивног система, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије и обрачунати ПДВ, а у свему у складу са прописима Републике Србије.
Продавац рачун доставља поштом. Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца,
по писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну,  са позивом на број  рачуна који  се
плаћа.

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ цене за
преузету електричну енергију.

Право Купца на приговор на рачун

Члан 7.
На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана
добијања рачуна.
Приговор Купца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Продавац је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.  У
случају  да  је  приговор  основан,  Продавац  ће  извршити  одговарајуће  исправке  рачуна  и
доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.
У случају да Продавац одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.

Рок плаћања

Члан 8.
Купац је дужан да плати рачун у року од  ____  дана од дана пријема исправног рачуна за 
испоручену електричну енергију за обрачунски период. 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 (Сл. гласник Републике Србије 119/2012) обрачунату на 
износ плаћеног износа главног дуга из рачуна наведеног од стране Купца приликом плаћања у 
исправи о извршеном плаћању.
Плаћање затезне камате врши се на основу обрачуна камате (простом методом), испостављеног
од стране Продавца, коју је Продавац дужан да образложи и изда каматни лист као посебан
докуменат.
Трошкови  опомињања и  други  трошкови  везани  за  обрачун  затезне  камате,  падају  на  терет
Продавца.

Гаранције

Члан 9.
Продавац се обавезује да на дан закључења Уговора, достави Купцу Бланко сопствену
меницу за добро извршење посла , која ће бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне  банке  Србије.  Меница  мора  бити  оверена  печатом  и  потписана  од  стране  лица
овлашћеног  за  заступање,  а  уз  исту  мора  бити  достављено  попуњено  и  оверено  менично
овлашћење  –  писмо  и  картон  депонованих  потписа.  Бланко  сопствена  меница  за  добро



извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, и мора да
важи још 10 дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Бланко сопствена меница за добро извршење посла ће бити наплатива у случају кашњења у
испоруци или неиспоруке добара у свему у складу са овим уговором. Купац стиче право да
реализује Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да буде испуњен неки од
услова из претходног става.

Неизвршење уговорених обавеза

Члан 10.
Купац ће наплатити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да Продавац
не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђеним чланом 2. овог Уговора.
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.

Резервно снабдевање

Члан 11.
Продавац је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145.  и 146.
Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011)

Виша сила

Члан 12.
Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне
енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања.
Као виша сила, за Продавца и за 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 обезбеђивања сигурности електроенергетског
система.
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 више силе.
У случају да виша сила на страни Продавца траје дуже од 30 (тридесет) дана, Купац има право
да простом писаном изјавом достављеном Продавцу,  у којој  се позива на овај  члан уговора,
раскине овај уговор без остављања примереног раскидног рока Продавцу.

Рок на који је Уговор закључен

Члан 13.
Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана обостраног потписивања уговора.

Решавање спорова

Члан 14.
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.
У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за
решавање спора надлежан Привредни суд у Краљеву.

Измене, допуне и раскид уговора

Члан 15.



Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  овај  Уговор  може  изменити,  допунити  и  раскинути
споразумно, у писаној форми путем анекса овог Уговора уз обострану сагласност.

Завршне одредбе

Члан 16.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере
печатом.

Члан 17.
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.

Члан 18.
Купац и Продавац ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за
размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог Уговора.

Члан 19.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних оригиналних примерака на српском језику од којих
Продавац задржава 2 (два) примерка, а Купац задржава 4 (четири) примерака.

Продавац Купац
                 Установа за физичку културу
                   Спортски центар Крушевац

         директор,         Директор
                 

_____________________                    _________________________
         Предраг Миленковић,проф.физ.културе


