Установа дом културе „Ивањица“
Венијамина Маринковића б.б.
Број: 33-05/2022
Датум: 11.02.2022.
УГОВОР
О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ
Закључен дана 11.02.2022.године, између следећих уговорних страна:
1. Установа дом културе „Ивањица“, улица Венијамина Маринковића б.б., 32250
Ивањица, ПИБ 101063700, матични број 07314868 кога заступа директор Милан Крунић
(у даљем тексту: Купац), са једне стране и
2. ЈП ЕПС Београд са седиштем у Београду, улица Балканска бр. 13, матични број
20053658, ПИБ 103920327, текући рачун број 845-484849-65 отворен код Управе за
трезор које заступа Радован Станић извршни директор, са друге стране (у даљем тексту:
Снабдевач).
Основ Уговора: Јавна набавка бр.33/2022
Понуда изабраног понуђача број: 2460500-Е.18.01-63267/1-22 од 28.01.2022.године
Предмет уговора:
Члан 1.
Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу
продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем, а на основу прихваћене понуде
Снабдевача број 2460500-Е.18.01-63267/1-22 од 28.01.2022.године у поступку јавне набавке бр.
33/2022 - набавка електричне енергије, 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 производње и продаје електричне енергије.
Место примопредаје електричне енергије:
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да се продаја односно преузимање електричне енергије,
која је предмет овог Уговора, изврши на основу остварене потрошње Купца, на местима
примопредаје, током испоруке и то у периоду почев од 01.03.2022.године од 00:00 часова,
закључно са 28.02.2023.године до 24:00 часова, на следећим мерним местима Купца унутар
електроенергетског система Републике Србије:
Редни
број
1.
2.
3.

Назив и адреса места мерења

Број
Oдобрена
Број места
бројила
снага
мерења
(kWh)

Установа дом културе „Ивањица“,
В.Маринковића б.б.
1622652379 10078
Установа дом културе „Ивањица“, В.Маринковића
б.б
1622652363 71889
Установа дом културе „Ивањица“,
В.Маринковића б.б
1622613301 3417223

100
16,50
17,25

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручивати у складу са одредбама
Закона о енергетици и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричне енергије.

Члан 3.
Извршилац услуга ће предмет уговора из члана 1. овог Уговора вршити самостално.
Цена електричне енергије:
Члан 4.
Цена испоручене електричне енергије по јединици мере на:
1. Ниском напону (одобрена снага 100kW) за:
-вишу тарифу, износи 23,31 динара по kWh без пдв-а, што за укупну процењену
потрошњу Купца у периоду од годину дана износи 3.543.120,00 динара,
-нижу тарифу, износи 14,78 динара по kWh без пдв-а, што за укупну процењену
потрошњу Купца у периоду од годину дана износи 886.800,00 динара.
2.Ниском напону (одобрена снага 16,50 kW) за:
-вишу тарифу, износи 23,31 динара по kWh без пдв-а, што за укупну процењену
потрошњу Купца у периоду од годину дана износи 582.750,00 динара,
-нижу тарифу, износи 14,78 динара по kWh без пдв-а, што за укупну процењену
потрошњу Купца у периоду од годину дана износи 221.700,00 динара.
3.Широкој потрошњи (одобрена снага 17,25 kW) за:
-вишу тарифу, износи 23,31 динара по kWh без пдв-а, што за укупну процењену
потрошњу Купца у периоду од годину дана износи 81.585,00 динара
-нижу тарифу, износи 14,78 динара по kWh без пдв-а, што за укупну процењену
потрошњу Купца у периоду од годину дана износи 36.950,00 динара.
Трошкови приступа
испоручене Купцу:

преносном

(дистрибутивном)

систему

електричне

енергије

Члан 5.
Поред цене из члана 4. овог Уговора, Купац се обавезује да плати Снабдевачу и
трошкове приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и/или трошковe приступа
дистрибутивном систему, који се од стране оператора дистрибутивног система обрачунавају
Снабдевачу (у зависности од места прикључења Купца).
Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају применом Одлуке о
цени приступа систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени
приступа дистрибутивном систему. Одлука о цени приступа систему се примењује на
обрачунске величине за тарифне ставове за место примопредаје Купца, добијене од оператора
система.
Трошкови накнадa за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије:
Члан 6.
Такође, поред цене из члана 4. овог Уговора, Купац се обавезује да плати Снабдевачу и
трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (у даљем
тексту: Накнада) у складу са прописима Републике Србије.
Накнада се обрачунава као производ укупно измерене активне електричне енергије у
обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде која се утврђује у складу са прописима
Републике Србије, изражене у дин/ kWh.
Начин обрачуна и фактурисање:
Члан 7.
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије Купцу,
вршиће се по наведеним јединичним ценама из члана 4. став 1. тачка 1,2. и 3., а према стварно

испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје
током периода снабдевања, под условима утврђеним овим уговором, као и обрачун трошкова из
члана 5. и 6. овог Уговора и осталих зависних трошкова у складу са законом, који ће бити
исказани на појединачним рачунима, а све до вредности од 2.250.000,00 динара без ПДВ-а, која
представља процењену вредност набавке.
Члан 8.
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње
првог дана у месецу и траје до последњег дана у месецу.
Обрачунске величине се утврђују на основу добијених месечних извештаја о очитавању
обрачунских мерних места добијених од стране оператора дистрибутивног система.
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања:
Члан 9.
Снабдевач се обавезује да изда Купцу јединствен рачун са исказаном ценом испоручене
електричне енергије, трошковима приступа систему електричне енергије, обрачуном осталих
зависних трошкова у складу са законом и ПДВ-а најкасније у року од 3 (три) дана по добијању
месечног извештаја од оператора система о очитавању обрачунских мерних места.
Снабдевач издаје и доставља рачун Купцу, путем поште.
Купац ће у 2022. години вршити плаћања по испостављеним рачунима Снабдевача у
складу са његовим писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број
рачуна који се плаћа, а обавезе које доспевају за плаћање у 2023. години, реализоваће највише
до износа средстава која ће му за ту намену бити одобрена финансијским планом за 2023.
годину.
Право Купца на приговор на рачун:
Члан 10.
На испостављен рачун Купац може поднети приговору року од 8 (осам) дана од дана
добијања рачуна.
Приговор Купца на рачун снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора. У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке
рачуна и доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.
Рок плаћања:
Члан 11.
Купац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу члана 9. овог
Уговора изврши у року до 45 дана од дана пријема рачуна, вирмански.
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, накнадити другој страни стварну штету,
у складу са законом.
Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви):
Члан 13.
Снабдевач и Купац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају
више силе.

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине
електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања.
Као виша сила, за Уговорне стране, 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 система донети
у складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског
система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну телеграмом, мејлом или факсом о настанку, врсти и трајању више силе
уколико се њено трајање може предвидети, као и да предузме потребне активности ради
ублажавања последица више силе.
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују
се санкције за неизвршење уговорних обавеза.
У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају
своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о
даљој примени овог Уговора.
Раскид уговора:
Члан 14.
Уговор се може раскинути споразумно 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.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора
или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Чачку.
Ступање уговора на снагу:
Члан 16.
Овај уговор се закључује на период од 01. марта 2022.године до 28. фебруара 2023.
године.
Измене и допуне уговора:
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да се одредбе овог уговора могу изменити у погледу
понуђене цене за набавку електричне енергије само из објективних разлога, и то услед ступања
на снагу нових прописа, односно аката у вези са новим прописима, а који диктирају нове цене
на тржишту у области енергетике.
Завршне одредбе:
Члан 18.
Купац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор Купца на рачун,
упозорење или друго писмено Снабдевача, које се односи на овај уговорни однос сматра
уредном, уколико је Снабдевач исте доставио на адресу наведену у овом Уговору.
Члан 19.
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о енергетици и других закона и подзаконских прописа којима
се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта
електричне енергије у Републици Србији.

Члан 20.
Купац овим Уговором истовремено потврђује, под законском одговорношћу, да су сви
подаци и копије докумената које је дао Снабдевачу за потребе закључења и праћења овог
уговорног односа тачни и веродостојни оригиналној документацији.
Члан 21.
Купац је сагласан да је Снабдевач његов ексклузивни снабдевач, што значи да Купац
нема право да закључи истоветни уговорни однос за исти уговорени период са другим
снабдевачом, а у противном Купац је дужан да Снабдевачу надокнади сву насталу материјалну
штету (стварна штета и изгубљена добит).
Члан 22.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку
Уговорну страну.

СНАБДЕВАЧ

КУПАЦ

_____________________________

________________________________

извршни директор Радован Станић

директор Милан Крунић

