УГОВОР
Закључен између:
1. ЈКП „Комуналац“ ,ул. Јужноморавских Бригада бр.100 , 16000 Лесковац, ПИБ: 100545204,
матични број: 07204787, коју заступа директор Владимир Синадиновић, дипл.ецц ( у даљем
тексту: Купац) и
2. ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд са седиштем у Београд улица Царице Милице бр. 2, ПИБ 108057105
матични број 20924195, бр. Текућег рачуна 845-243849-27 код банке Управе за трезор, кога заступа
Милена Радивојевић,(у даљем тексту: Продавац)
у даљем тексту заједно названи: Уговорне стране
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Купац спровео поступак Јавнe набавкe број 1/2016, према конкурсној документацији (у даљем
тексту: Конкурсна документација), која је саставни део овог Уговора,
- да је Продавац доставио прихватљиву понуду, заведену под бројем 18-01-5793/1-16 од 11.02.2016. године
(у даљем тексту: Понуда), евидентирану код Купца под бројем: 586 од 17.02.2016. године, за коју је
утврђено да испуњава све услове из Закона и Конкурсне документације,
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора бр.733 од 24.02.2016. god., којом је изабрао понуду Продавца
из претходне алинеје овог члана као најповољнију.
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
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 конкурсном документацијом за јавну набавку бр. 1/2016, овим Уговором и
законским прописима којима се уређују права и обавезе по основу продаје електричне енергије.
Уговор је додељен по спроведеном поступку, а на основу усвојене понуде Продавца бр.18-01-5793/116 од 11.02.2016. године, евидентирану код Купца под бројем 586 од 17.02.2016. године, која чини
саставни део Уговора.
Продавац се обавезује да Купцу прода електричну енергију, а Купац да преузме и плати електричну
енергију испоручену у количини и на начин утврђен конкурсном документацијом за јавну набавку
спроведеном код Купца бр.ЈНМВ 1/2016, овим уговором и понудом Продавца бр. 18-01-5793/1-16 од
11.02.2016. године евидентирану код Купца под бројем: 586 од 17.02.2016. 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;
 Период испоруке: 12 месеци почев од дана окончања законске процедуре очитавања стања на
бројилима купца, сваког дана у времену од 00:00 до 24:00 часа за све време трајања уговора.
 Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије за
обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним
овим овим уговором,

Места примопредаје: Мерна места купца (Наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње - широка потрошња и ниски напон, као и сва нова мерна места Купца прикључена
на дистрибутивни систем након закључења уговора. Списак мерних места дат је у конкурсној
документацији.
Продавац је дужан да закључи и Купцу достави:
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном који
одговара вредностима утврђеним правилима о раду преносног система.
Цена електричне енергије.
Члан 3.
Купац се обавезује да плати Продавцу, за један kWh испоручене електричне енергије - двотарифни став Вт
износ од 5,93 динара, Нт износ од 3,81 динара и једнотарифни став износ од 5,38 динара.
Цена из става 1 овог члана је фиксна.
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по наведеним
ценама из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски
период на месту примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором.
Купац ће Продавцу платити испоручену електричну енергију заједно са трошковима балансирања по
уговореној цени из става 1. овог члана.
У цену из става 1. и 2. овог члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови
услуге приступа и коришћења преносног система, накнаде за подстицај обновљених извора енергије и
порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на
основу рачуна који испоставља Продавац. Акциза за утрошену електричну енергију није урачуната.
Члан 4.
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 1. 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.
Продавац ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца факсом или електронском поштом
доставити податке о продатој количини електричне енергије за претходни месец (документ о
усаглашавању), и исти мора бити саставни део рачуна.
Купац је дужан да потписан и оверен документ о усаглашавању, путем факса или електронском
поштом врати Продавцу.
Уколико Купац у року од два дана не врати Продавцу оверен и потписан документ о усаглашавању
сматраће се да је сагласан са његовом садржином.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете енергије, као
валидан податак користиће се податак оператора преносног система, и дати документ биће саставни део
рачуна.

Након потписивања документа о усаглашавању, односно прихватања података оператора и
испостављања рачуна, додатни обрачуни (корекције) већ фактурисаних величина нису могуће, изузев ако
нису условљене Законом.
Члан 6.
Продавац, на основу документа о усаглашавању и прописа Републике Србије који се односе на
трошкове приступа и коришћења преносног система и трошкове накнаде за подстицај повлашћених
произвођача, издаје Купцу рачун за обрачунски период. Продавац рачун доставља поштом.
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 система и трошкове накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије, а порез на додату вредност се у рачуноводственој исправи исказује
посебно уколико према прописима Републике Србије терети Продавца као пореског дужника.
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца, по писменим инструкцијама назначеним
на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. Купац ће сносити све банкарске трошкове у
Републици Србији. Продавац ће сносити банкарске трошкове ван Републике Србије.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ цене за
преузету електричну енергију.
Члан 7.
Купац је дужан да плати рачун у року од 20 дана од дана пријема оригиналног рачуна.
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'' бр.
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, испостављеног од стране Продавца.
Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет Продавца.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 8.
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. Уговора.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уговорна
страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са законом.
Виша сила
Члан 9.
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 11.
Уговор се закључује на период дефинисан захтевима из Конкурсне документације, а уколико након
истека овог рока остане неиспоручена укупна уговорена количина електричне енергије, трајање уговора се
продужава до коначне испоруке уговорене количине електричне енергије о чему се уговорне стране
обавезују да сачине писани анекс овог уговора.
Раскид уговора
Члан 12.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране, Уговорна
страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писаној форми
обавештење о разлозима за раскид Уговора.
Решавање спорова
Члан 13.
Продавац и Купац, уколико је по законима Републике Србије Продавац домаће лице, су сагласни да је
за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим уговором надлежан
месно надлежни Привредни 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.
Измене и допуне
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној форми путем анекса овог
уговора уз обострану сагласност.
Завршне одредбе
Члан 15.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере
печатом.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерака од којих свака страна задржава по 3 (три)
примерка.

ПРОДАВАЦ
Милановић Зоран

_____________________

КУПАЦ
Синадиновић Владимир

__________________

