УГОВОР број УГДН - 36/2022
За набавку добара на коју се ЗЈН не примењује
О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин
Закључен
Између:
1. ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Панчевачка 55, мат. брoj 20489758, ПИБ 105911713, Број рачуна 205141631-55, код Комерцијалне Банке ад. Београд, телефон (023) 3150-260, као Наручилац (у даљем тексту:
КУПАЦ), кога заступа в.д директор Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.
и
2. Предузећа ______________________________, улица ___________ број ____, мат. брoj _____________,
ПИБ ________________, Број рачуна _____________________, код ______________________, телефон
______________________,
као
понуђача
(у
даљем
тексту:
СНАБДЕВАЧ)
кога
заступа
_____________________________.
Основ уговора:
Позив за подношење понуда: ППДН-36/2022 заводни број ________ од дана 03.06.2022 године,
Одлука о додели набавке број: ОДН-36/2022 од дана _______.2022 године,
Понуда изабраног Понуђача број __________________ од дана ___________.2022 године, заведена код
наручиоца под деловодним бројем _____________ дана __________.2022 године.
Уговорне стране констатују:
Да је КУПАЦ на основу члана 16. став 1. тачка 3, а у вези са чланом 165. став 1, Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 91/2019)), спровео поступак набавке за коју се ЗЈН не примењује и то
„Електричне енергије“ за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин.
Да је СНАБДЕВАЧ доставио понуду број _______________ од дана _________.2022 године која се налази у
прилогу овог Уговора и чини његов саставни део.
Да понуда СНАБДЕВАЧА у потпуности, тј. по свим позицијама, одговара техничким спецификацијама из
захтева за достављање понуде, које се налази у прилогу овог Уговора и његов су саставни део.
Да је КУПАЦ на основу понуде СНАБДЕВАЧА и извештаја о оцени понуда и поступка набавке изабрао
СНАБДЕВАЧА _________________________________ за предметну набавку „Електричне енергије“ за
потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин број ДН - 36/2022.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора су добра – „Електрична енергија“ (у даљем тексту: предмет набавке) са потпуним
снабдевањем, за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин.
СНАБДЕВАЧ се обавезује да КУПЦУ испоручује електричну енергију, а КУПАЦ да преузме и плати
електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са позивом за
понуду и конкурсном документацијом КУПЦА број ППДН-36/2022 заводни број _______ од дана 03.06.2022
године и понудом СНАБДЕВАЧА број __________________ од дана _________.2022 године, у свему у складу
са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Члан 2.
Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један мWh електричне енергије цене, без ПДВ-а, на начин исказан
у достављеној понуди понуђача.
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У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос
електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.
Трошкове из става 3. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца, на основу
обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос
електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са
важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном
гласнику Републике Србије, односно у ускладу са методологијама за одређивање цена објављених у
Службеном гласнику Републике Србије.
Цену Уговора чине:
- јединичне цене у обрасцу понуде, који чини саставни део овог Уговора
- укупна вредност уговора без пореза на додату вредност је у износу од __________________ динара,
- порез на додату вредност, износи ________________ динара.
- укупна вредност уговора са порезом на додату вредност износи _________________ динара.
(Уговорна вредност је лимитирана износом процењене вредности наручиоца)
Члан 3.
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије извршиће
према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу,
Период испоруке: од дана закључења уговора 01.07.2022 године на период до годину дана, или до утрошка
(уговорене) процењене вредности наручиоца, у зависности од тога који услов први наступи, од 00:00 до 24:00 h.
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца,
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону и средњем напону у складу са постојећим ознакама ЕД из табела Т1 и Т2 која је
саставни део овог уговора као Прилог.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са Правилима о
раду преносног ситема (''Службени гласник РС'', број 3/2012 и 79/2014).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању правила о раду
тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' број 120/12 и 120/2014), Правилима о раду преносног
система, Закона о енергетици, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке
електричне енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Снабдевач треба предвидети могућност накнадног повећања броја мерних места (места примопредаје).
Купац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од _________________ дана, од дана службеног
пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, потврђене од стране Снабдевача.
Члан 4.
Снабдевач је дужан да даном потписивања или да у року од 5 дана од дана потписивања уговора а пре
отпочињања са снабдевањем закључи поступи у складу са чланом 188. Закона о енергетици (''Службени
гласник РС'' бр. 145/14 и 95/2018 – др. Закон), односно да закључи и Купцу доставити:
- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца наведена у конкурсној
документацији.
- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Купца.
Члан 5.
Оператор 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.
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У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као
валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног 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 накнаде прописане
законом, порезе и остале обавезе и информације из Закона о енергетици.
Члан 6.
Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим уговором.
Члан 7.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава или
неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње
да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.
ОБАВЕЗЕ СНАБДЕВАЧА
Члан 8.
Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, СНАБДЕВАЧ је дужан да:
➢
не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења права на промену
снабдевача, нити може наметати додатне финансијске обавезе по том основу.
➢
КУПЦА на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у складу са Законом о
енергетици и правилима о промени снабдевача.
➢
пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије због
евентуалних неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, КУПЦА претходно упозори да у
року прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно постигне споразум о извршавању обавезе.
➢
се придржава Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Службени гасник
РС'', број 63/13 и 91/2018).
➢
КУПЦУ, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, даје одговарајућа
упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње електричне енергије.
НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О ПРОМЕНИ ЦЕНА И ДРУГИХ УСЛОВА СНАБДЕВАЊА ЕЛ.
ЕНЕРГИЈОМ
Члан 9.
О промени цена и других услова продаје, СНАБДЕВАЧ је обавезан да непосредно обавести КУПЦА,
најкасније петнаест дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у случај снижења цена и
давања купцу повољнијих услова продаје.
У случају из става 1. овог члана, купац има право на раскид, односно отказ уговора о продаји ако не прихвата
измењене услове продаје или измењене цене.
РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ
Члан 10.
СНАБДЕВАЧ је дужан да КУПЦУ обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192. Закона о енергетици
(''Сл. гласник РС'' 145/14 и 95/2018 – др. Закон).
ВИША СИЛА
Члан 11.
Виша сила ослобађа СНАБДЕВАЧА обавезе да испоручи, а КУПЦА да преузме количине електричне
енергије, утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за СНАБДЕВАЧА 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
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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.
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.
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Члан 12.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код КУПЦА је Горан Подунавац,
маст.инж.маш, запослен код КУПЦА.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 13.
Измене или допуне током трајања Уговора могу се вршити искључиво у писаној форми, уз обострану
сагласност обе стране и потпис овлашћених лица обе стране у складу са одредбама чланова 156-161. Закона
о јавним набавкама.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, у складу са чланом 160. ЗЈН, током трајања
уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, под условом да вредност
измене мора бити мања од 10% од укупне вредности првобитно закљученог 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 настали спор не може решити мирним путем, уговара се надлежност Привредног суда у
Зрењанину.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима,
Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске
делатности и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији, као и Уредби о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом.
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 16.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна.
Уговор се закључује за период до годину дана са почетком важења од дана 01.07.2022 године, у висини
процењене вредности наручиоца, или до утрошка (уговорене) процењене вредности наручиоца, у зависности
од тога који услов први наступи.
Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава Купца у износу од
____________________ динара без ПДВ-а, овај уговор престаје да важи, о чему ће КУПАЦ обавестити
СНАБДЕВАЧА.
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Члан 17.
КУПАЦ и СНАБДЕВАЧ ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за размену
информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.
Члан 18.
Овај Уговор ступа на снагу данa 01.07.2022 године, а сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе.
Члан 19.
Саставни део овог Уговора чине:
понуда снабдевача број __________________ од дана _______.2022 године,
позив за подношење понуда и конкурсна документација наручиоца број ППДН-36/2022/од дана 03.06.2022
године,
Одлука о додели набавке број ОДН-36/2022 од дана _______.2022 године,
приложене табеле Т1 и Т2 уз захтев за подношење понуда.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему
представљају израз њихове стварне воље.

ЗА КУПЦА

ЗА СНАБДЕВАЧА

_______________________
в.д директор ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

_________________________
_______________________
____________________
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