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 МОДЕЛ УГОВОРА  

 
УГОВОР O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ ПАЗАР 
 
Закљушен  између:  
 
ЈКП „Впдпвпд и канализација“, Нпви Пазар  
са седищтем у Нпвпм Пазару, улица 28. нпвембар бр. 35,  
ПИБ 101788008,  
Матишни брпј 07194129, 
кпје заступа в.д. директпра Градимир Недељкпвић дипл. eцц. (у даљем тексту: Нарушилац) с једне стране 
и 
 
__________________________________________________,  
са седищтем у ______________, улица ________________________,  
ПИБ _____________,  
Матишни брпј ________________ 
кпје заступа __________________________________, (у даљем тексту: Дпбављаш) с друге стране.  
 
 Оснпв угпвпра: 
          ЈН Брпј: 7/21 
          Одлука п дпдели угпвпра, бр. ________ пд  ________ 2021 гпдине. 
          Ппнуда изабранпг ппнуђаша бр. ________ пд_________2021 гпдине. 
 
Ппнуђаш ушествује у јавнпј набавци (заокружити): 

1. Сампсталнп 
2. Кап ушесник у заједнишкпј ппнуди 

Навести ушеснике заједнишке ппнуде: 
нпсилац_________________________________ кпга заступа____________________________________ 
ушесник _________________________________ кпга заступа_____________________________________ 
ушесник _________________________________ кпга заступа_____________________________________ 
 

3. Саппдизвпђашем:________________________________________________________________ 
Навести деп ппслпва кпји ће бити ппверени ппдизвпђашу:  
___________________________________________________________________________________ 
 

Члан 1. 
Предмет угпвпра п јавнпј набавци je набавка дпбара: електришне енергије у свему према кпнКурснпј 
дпкументацији јавне набавке заведенпј на Ппрталу ЈН _______ гпдине ппд бр.______,  и ппнуди пд  _______ 
гпдине заведенпј кпд Ппнуђаша _________гпдине ппд бр.__________ (попуњава наручилац). 
 

Члан 2. 
Дпбављаш се пбавезује да за пптребе нарушипца изврщи исппруку електришне енергије у свему ппд услпвима из 
кпнкурсне дпкументације и прихваћене ппнуде. 
 

Члан 1. 

 Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују да је Купац у складу са Закпнпм п јавним набавкама (Службени 

гласник РС“ брпј 91/2019) спрпвеп ппступак јавне набавке електришне енергије за пптребе Нарушипца  и да је 

ппнуда Снабдеваша брпј _______  пд _________. гпдине, изабрана кап најппвпљнија. 

Предмет угпвпра  
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Члан 1. 
Снабдеваш се пбавезује да Купцу исппруши електришну енергију, а Купац да преузме и плати електришну 
енергију исппрушену у кплишини и на нашин утврђен пвим угпвпрпм, а у складу са јединишним ценама из 
усвпјене ппнуде Снабдеваша и Спискпм мерних места Купца - технишкпм спецификацијпм из кпнкурсне 
дпкументације, кпје су саставни деп пвпг Угпвпра.  
 
Кпличина и квалитет електричне енергије  

Члан 2. 
Угпвпрне стране угпварају пбавезу исппруке и прпдаје, пднпснп преузимаоа и плаћаоа електришне енергије 
према следећем:   

- Врста прпдаје: пптпунп снабдеваое електришнпм енергијпм са баланснпм пдгпвпрнпщћу   
 

- Капацитет исппруке: јединишна цена пп кwh,12 месеци пп пптписиваоу угпвпра, пднпснп дп закљушеља 
нпвпг угпвпра  пд 00:00 h дп 24:00 h   

 
- Кплишина енергије: према стварнп исппрушенпј кплишини електришне енергије за пбрашунски перипд на 

местима примппредаје тпкпм перипда снабдеваоа на пснпву пстварене пптрпщое Купца, а највище дп 
прпцеоене вреднпсти јавне набавке.  

 
- Местп исппруке: сва пбрашунска мерна места нарушипца прикљушена на дистрибутивни систем у складу 

са Спискпм мерних места Нарушипца  кпји је саставни деп пвпг Угпвпра. Купац задржава правп за 
ппвећаоем мерних места 

 
Снабдеваш се пбавезује да врста и нивп квалитета исппрушене електришне енегије буду у складу са Правилима 
п раду пренпснпг ситема и изменама и дппунама Правила п раду пренпснпг система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 
пд 18.01.2012 гпд).  
 
Снабдеваш се пбавезује да исппруши електришну енергију у складу са Правилима п раду тржищта електришне 
енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 пд 21.12.2012. гпд), Правилима п раду пренпснпг система и изменама и 
дппунама Правила п раду пренпснпг система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 пд 18.01.2012 гпд), Правилима п раду 
дистрибутивнпг система и Уредбпм п услпвима исппруке електришне енергије, пднпснп у складу са свим 
важећим закпнским и ппдзакпнским прпписима кпји регулищу исппруку електришне енергије.   
  
Цена електричне енергије    

Члан 3. 
Снабдеваш се пбавезује да набавку и исппруку електришне енергије изврщи пп цени пд _________________  
динара без ПДВ пп Кwh, щтп са ПДВ-пм изнпси ____________  динара пп Кwh. 
 
Обрашун – фактурисаое и наплата исппрушене кплишине електришне енергије врщи се пп наведенпј јединишнпј 
цени из става 1. пвпг шлана, а према стварнп исппрушенпј кплишини електришне енергије за пбрашунски перипд 
на местима примппредаје тпкпм перипда снабдеваоа. 
 
Цена се мпгу меоати у пднпсу на трпщкпве кпји су дефинисани Закпнпм уз дпстављаое пдгпварајућих дпказа.  
 
Купац ће Прпдавцу, платити исппрушену електришну енергију заједнп са трпщкпвима балансираоа пп 
угпвпренпј цени из става 1 пвпг шлана, у динарскпј прптиввреднпсти пп званишнпм средоем курсу Нарпдне 
банке Србије на дан  пшитаваоа, за дпмаћа правна лица, дпк ће се плаћаое страним правним лицима врщити 
у  у складу са Закпнпм РС кпји регулище девизнп ппслпваое. У цену из става 1 и 2 пвпг шлана су урашунати и 
трпщкпви балансираоа, а нису урашунати трпщкпви накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша 
електришне енергије, трпщкпви услуге приступа и кприщћеоа пренпснпг и дистрибутивнпг система и ппрез на 
дпдaту вреднпст, кпји се пбрашунавају и плаћају у складу са прпписима Републике Србије на пснпву рашуна кпји 
исппставља Прпдавац.  
Акциза за утрпщену електришну енергију није урашуната у ппнуђену цену активне електришне енергије. 
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Трпщкпве из става 4. пвпг шлана угпвпра, Снабдеваш ће, у пквиру рашуна, фактурисати Купцу свакпг месеца, на 
пснпву пбрашунских велишина за места примппредаје Купца, уз примену ценпвника за приступ систему за 
пренпс електришне енергије и ценпвника за приступ систему за дистрибуцију електришне енергије, а у складу 
са метпдплпгијама за пдређиваое цена пбјављених у ''Службенпм гласнику РС''.     
 

Члан 4. 
Укупна вреднпст угпвпра пдредива је на пснпву јединишних цена из шлана 3. пвпг угпвпра и стварнп 
исппрушених кплишина, а највище дп прпцеоене вреднпсти јавне набавке, пднпснп дп ____________________ 
динара са ПДВ. (пппуоава Купац) 
Обавезе кпје дпспевају у нареднпј бучетскпј гпдини биће реализпване највище дп изнпса средстава кпја ће за 

ту намену бити пдпбрена у тпј бучетскпј гпдини. 

Местп исппруке  
Члан 5. 

Места исппруке су пбрашунска мерна места Купца прикљушена на дистрибутивни систем у категприји 
пптрпщое на нискпм наппну и щирпкпј пптрпщои, у складу са технишкпм спецификацијпм. Евентуалне измене 
мерних места електришне енергије, пднпснп унпс нпвпг мернпг места, или брисаое ппстпјећег мернпг места, у 
тпку важеоа пвпг Угпвпра, биће предмет Анекса пвпг Угпвпра. Снабдеваш снпси све ризике, кап и све 
припадајуће и зависне трпщкпве у вези са пренпспм и исппрукпм електришне енергије дп места исппруке.  
 
Снабдеваш је дужан да пре исппруке закљуши :  
 - Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система за кпнзумна ппдрушја Купца.  
 - Угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје Купца.  

 
Обрачун утрпшене електричне енергије  

Члан 6. 
Снабдеваш ће првпг дана у месецу кпји је радни дан за Купца, на местима примппредаје (мерна места) 
изврщити пшитаваое кплишине пстварене пптрпщое електришне енергије за претхпдни месец.  
 
У слушају да угпвпрне стране нису сагласне пкп кплишине прпдате, пднпснп преузете електришне енергије, кап 
валидан ппдатак кпристиће се ппдатак пператпра пренпснпг система.  
 
 На пснпву дпкумента п пшитаваоу утрпщка, Снабдеваш издаје Купцу рашун за исппрушену електришну енергију, 
кпји садржи исказану цену електришне енергије, пбрашунски перипд кап и исказану цену пружених ппсебнп 
угпвпрених услуга, кап и накнаде прпписане закпнпм. 
   
Услпви и начин плаћаоа преузете електричне енергије  

Члан 7. 
Купац ће изврщити плаћаое на рашун Снабдеваша, пп писменим инструкцијама назнашеним на сампм рашуну, 
са ппзивпм на брпј рашуна кпји се плаћа.  
 
Сматраће се да је Купац измирип пбавезу када Снабдевашу уплати на рашун укупан изнпс цене за преузету 
електришну енергију.  
 
Купац ће пптписиваоу угпвпра пдредити лице пдгпвпрнп, да у име Купца врщи кпнтрплу и праћеое над 
исппрукпм кап и да сваки издати рашун Снабдеваша парафира, шиме пптврђује да су дпбра кпја су предмет пвпг 
Угпвпра исппрушена на угпвпрени нашин. 
 
Виша сила  

Члан 8. 
Вища сила пслпбађа Снабдеваша пбавезе да исппруши, а Купца да преузме кплишине електришне енергије , 
утврђене угпвпрпм за време оегпвпг трајаоа.  
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Кап вища сила, за Снабдеваша и за Купца, сматрају се непредвиђени прирпдни дпгађаји кпји имају знашај 
елементарних неппгпда (ппплаве, земљптреси, ппжари и сл.), кап и дпгађаји и пкплнпсти кпји су настали 
ппсле закљушеоа пвпг угпвпра кпји пнемпгућавају изврщеое угпвпрних пбавеза, а кпје угпвпрна страна није 
мпгла спрешити, птклпнити или избећи. Ппд таквим дпгађајима сматрају се и акти надлежних државних пргана 
и пператпра пренпснпг система дпнети у складу са правилима п раду пренпснпг система, а у циљу 
пбезбеђиваоа сигурнпсти електрпенергетскпг система.  
 
Угпвпрна страна кпја је ппгпђена делпваоем вище силе пбавезна је да пбавести другу угпвпрну страну п 
ппшетку и заврщетку делпваоа вище силе, кап и да предузме пптребне активнпсти ради ублажаваоа 
ппследица вище силе. 

 
Раскид угпвпра  

Члан 9. 
Угпвпр се мпже раскинути сппразумнп, писменпм саглащнпщћу угпвпрних страна и у слушајевима 
предвиђеним Закпнпм п пблигаципним пднпсима Републике Србије.  
 
Решаваое сппрпва  

Члан 10. 
Угпвпрне стране су сагласне да ће сваки сппр кпји настане у вези са пвим угпвпрпм, настпјати да реще мирним 
путем у духу дпбре ппслпвне сарадое.  
 
У слушају да се настали сппр не мпже рещити мирним путем, сппрпве из пвпг угпвпра рещаваће надлежни суд 
у Нпвпм Пазару.  

 
Измене и дппуне угпвпра 

Члан 11. 
Купац мпже тпкпм трајаоа угпвпра  у складу са пдредбама шл. 156-161 Закпна п јавним набавкама да измени 
угпвпр без спрпвпђеоа ппступка јавне набавке. 
 
Перпд важеоа угпвпра  

Члан 12. 
Угпвпр се закљушује на перипд пд 12 месеци, рашунајући пд дана пбпстранпг пптписиваоа Угпвпра. 
 
Завршне пдредбе  

Члан 13. 
На сва питаоа кпја нису уређена пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима и 
пдредбе свих закпна и ппдзакпнских аката из пбласти кпја је предмет пвпг угпвпра.  
 

Члан 14. 
Угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пд кпјих Купац задржава 4 (шетири) примерка за свпје 
пптребе.  
 
 

 
За Снабдеваша 

______________ 

Д и р е к т п р  

    За Купца 

  ЈКП Впдпвпд и канализација 

в.д.генералнпг директпра  

    

________________  Градимир Недељкпвић дип.ецц. 
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