
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                
Општина Ариље                       
Општинска управа                                             
IV број 404-77/2021                               
__.__.2021. године                         
АРИЉЕ 
 

 
УГОВОР                                                                                                                             

ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ  – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

 
Закључен  између уговорних страна: 
 
1. Општинска управа општине Ариље ул. Светог Ахилија  бр. 53,ПИБ 
100493722, МБ 07254628, рачун  840-131640-95 коју заступа начелник Општинске 
управе Горица Петровић (у даљем тексту: Купац) с једне стране, 
 
2. __________________ (назив добављача) ,улица __________________, 
______________ (општина/град),ПИБ ____________, МБ ______________, рачун  
_____________________ (банка) _________________,кога заступа 
____________________ (име и презиме) , (у даљем тексту: Добављач) с друге 
стране. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 Предмет уговора за ЈН број 404-77/2021 је набавка добара – Испорука 
електричне енергије за јавну расвету, према спецификацији добара и техничким 
карактеристикама набавке и прихваћеној понуди продавца, а у свему сачињене 
под условима из Позива за понуду и спецификацији Наручиоца. 
 
 Предметна набавка обухвата: потпуно снабдевање електричном енергијом 
са балансном одговорношћу у категорији јавно осветљење на 42 (четрдесет два) 
мерна  места, у складу са постојећим ознакама ЕД, а на основу остварене 
потрошње купца. 
 
ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 2. 
 Купац се обавезује да плати продавцу за један kwh електричне енергије у 
свему у складу са прихваћеном Понудом и то по следећој цени: 
- Купац се обавезује да плати снабдевачу за један kwh електричне енергије износ 

од _______  динара без пдв-а. 
 Понуђена јединична цена мора бити фиксна током извршења уговора, не 
подлеже обрачуну разлике у цени и не може се мењати ни из каквог разлога. 
 У цену из става 1. овог члана уговора урачунатa je  цена ел. енергије и 
трошак балансирања а нису урачунати трошкови приступа и коришћења система 
за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије, као и накнада за подстицај повлашћених 
произвођача ел. енергије, акциза за електричну енергију и порез на додату 
вредност, а који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике 
Србије на основу рачуна који испоставља Продавац. 
 Обрачун, односно 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 местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним 
овим уговором. 
 У укупну вредност уговора (која одговора износу процењене вредности) 
урачуната је цена електричнe енергије, трошак балансирања, акцизе за 
утрошену електричну енергију, трошкови услуге приступа и коришћење система 
за дистрибуцију електричне енергије и трошкови накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача, као и сви други зависни трошкови. 
 Уговорне стране су сагласне да ће се коначна вредност уговора утврдити 
према стварно испорученој количини електричне енергије и исказаних трошкова 
из става 4. овог члана, а на основу испостављених фактура. 
 Укупна вредност уговора је __________________ динара 
(словима: _________________________________) без ПДВ-а, односно 
__________________ динара (словима: __________________) са урачунатим 
ПДВ-ом. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом 
Општинске управе општине Ариље за 2021. годину. Плаћање доспелих обавеза 
насталих у 2022. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту 
намену, а у складу са Законом којим се уређује буџет за 2021. годину. 
 За део реализације уговора који се односи на 2022. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2022. годину. 
 У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 Купац може након закључења уговора о јавној набавци, уколико се појави 
потреба, повећати обим предмета набавке за максимално 10%, што ће бити 
регулисано Анексом уговора у складу са Законом о јавним набавкама и у складу 
са Законом који регулише Облигационе односе. 
 

 
КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 3. 

 Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и 
плаћања електричне енергије извршиће према следећем: 
Врста продаје:потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 
одговорношћу, Коначна количина електричне енергије одређиваће се на основу 

остварене потрошње Наручиоца (купца) на местима примопредаје током 
периода снабдевања. 
Период испоруке: једна година  од дана закључења Уговора или до утрошка 
планираних средстава за ову намену.  
Место испоруке: Мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији јавно осветљење. 
 Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у 
вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 
Продавац је дужан да пре испоруке закључи: 

- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја 
купца наведена у техничкој спецификацији, 

- Уговор којим преузима целокупну балансну одговорност за места 
примопредаје. 
 
 Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне 
енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система ("Сл.гласник РС" 
бр.79/14). 
 Продавац се обавезује да испорука електричне енергије буде у складу са 
Правилима о раду тржишта електричне енергије ("Сл.гласник РС" бр.120/12 и 
120/14), 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. 
 
 
ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 4. 

 Оператор дистрибутивног система 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 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 
добара, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или 
информације из члана 144. Закона о енергетици. 
Снабдевач рачун доставља поштом. 
 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 5. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун продавца , у законском року од 45 
дана од дана пријема рачуна, у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Сл. гласник РС'' бр. 119/12, 
68/15, 113/17, 91/1 и  44/21), односно у текућем месецу за претходни месец, а по 
пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју 
испоставља продавац на основу документа којим купац и продавац потврђују 
испоручене количине електричне енергије. 
 У случају да Купац не плати у року рачун из става 1., дужан је да 
снабдевачу, за период доцње плати и затезну камату прописану законом. 
 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. 
 
 
РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ 

Члан 6. 

Резервно снабдевање се остварује без захтева крајњег купца и почиње 
престанком уговора о снабдевању са ранијим снабдевачем. 
 
 
СРЕДСТВО ФИНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 7. 
 

 Продавац се обавезује да у тренутку закључења уговора као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави бланко сопствену 
меницу, која мора 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, са клаузулама "без протеста" на име доброг 
извршења посла са назначеним износом од 10% [наручилац наводи проценат, у 
складу са подзаконским актом, а тај проценат не може бити већи од 10 %] од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а и потврда о регистрацији менице, (листинг 
са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована). Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Рок важења 
менице је 10 дана дужи од дана важности уговора. 
 
 
ВИША СИЛА 

Члан 8. 
 

 Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме 
количине електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. Као 
виша сила, за продавца и купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји, 
који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), 
као и догађаји и околности којису 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 обезбеђења 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. 
 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. 
 
 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
 

Члан 9. 
 

 Овај уговор производи правна дејства једну годину од дана закључења 
уговора  или  до утрошка планираних средстава. 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
 
 У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Уговора од једне 
уговорне стране, друга уговорна страна има право на раскид Уговора и накнаду 
штете у складу са Законом о облигационим односима. 
 

Члан 11. 
 
 На све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се 
одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 12. 
 

 Уговорне стране сагласно изјављују да су се међусобно информисале о 
детаљима уговорених односа, да су уговор прочитале и разумеле, и да 
уговорене одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.Уговорне 



стране сагласно изјављују да ће предметну набавку извршити на начин и у 
роковима који су дефинисани овим уговором. 

 
Члан 13. 

 

 Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће настојати да 
реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се месна 
надлежност стварно надлежног суда. 
 

Члан 14. 
 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања истог, од стране овлашћених 
лица уговорних страна. 
 

Члан 15. 

 
 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) 
припадају купцу, а 2 (два) припадају снабдевачу, као уговорним странама. 
 
 
 
ПРОДАВАЦ         КУПАЦ                                                                                          
______________                                                                Општинска управа Ариље                                                                                                 
 Директор  
_______________                         Начелник 
 
                                  Горица Петровић 
                                                                                                     ________________ 
                


