
        
 

 

                                                                                                        
                                                                                    Заводни број Снабдевача: 

 
 

У Г О В О Р 
О ПОТПУНОМ СНАБДЕВАЊУ СА НЕТО ОБРАЧУНОМ 

 
Закључен дана _______________________ између  уговорних страна: 
 
1.  Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд (Стари град),  ул. Балканска 13, Београд-Стари град, Матични број 

20053658,  ПИБ 103920327, ЈБКЈС: 83175, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Снабдевач)  
 
и 
                              
2.  _________________________________________________(пословно име правног лица/предузетника)  
         
     _________________________________________________ (адреса седишта правног лица/предузетника) 
 
    матични број _______________________________,  ПИБ________________________________________             
     
    текући рачун _______________________________________, банка_____________________________, 
 

који је/није евидентиран као ПДВ обвезник, кога заступа                                
__________________________________________________________, (у даљем тексту: Купац-произвођач) 

                            (законски заступник или пуномоћник) 
 
Уговорне стране су сагласне: 
 
- да је Купац-произвођач дана __.__.20__. године поднео захтев Снабдевачу за закључење уговора о потпуном снабдевању са 
нето обрачуном (у даљем тексту: Уговор), у коме је изјавио да је у складу са прописима и стандардима изградио постројење за 
производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије (у даљем тексту: производни објекат) и прилагодио мерно 
место за стицање статуса Купца-произвођача. 
 
Предмет уговора 

Члан 1.  
Предмет овог Уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом објекта Kупца-произвођача, који производи електричну 
енергију за сопствену потрошњу a вишак произведене електричне енергије испоручује у преносни, односно дистрибутивни 
систем, као и начин и услови обрачуна потраживања и обавеза у вези са преузетом и испорученом електричном енергијом, 
преко места примопредаје: 
 
Адреса: ______________________(место), улица ___________________________________________, бр. _____, ЕД број 
__________________________, Наплатни број: ______________________, ПОД број _________________________, категорија 
___________________________________, група ______________________________________. 
 
Кoличине eлeктричнe eнeргиje 

Члан 2. 
Кoличине електричне енергије одређују се на основу оствареног преузимања и испоруке од стране Купца-произвођача на 
месту примопредаје. 
 
Процењена количина активне електричне енергије за преузимање од стране Купца-произвођача износи ____ МWh, са 
процењеном месечном динамиком, датој у табели како следи: 
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Процењена количина активне електричне енергије за испоруку од стране Купца-произвођача, износи ____ МWh, са 
процењеном месечном динамиком, датој у табели како следи: 

 

Од  До 
Енергија ВТ  

(MWh) 
Eнергија НТ 
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 Укупно:    

 
 
Цeне eлeктричнe eнeргиje

Члан 3. 
Цeнa eлeктричнe eнeргиje за преузету електричну енергију од стране Купца-произвођача, са укљученом балансном 
одговорношћу износи: 
 
 у вишој тарифи (ВТ) _____________ €/MWh 
 у нижој тарифи (НТ) _____________ €/MWh 
 за једнотарифно бројило (JT) _____________ €/MWh, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан промета. 
 
Уколико Купац-произвођач у току трајања откаже овај уговор, без кривице Снабдевача, Купцу-произвођачу ће се до тада 
преузета активна електрична енергија обрачунати и фактурисати по цени из става 1. овог члана, увећаној за 9 %. 
 
У случају из става 2. овог члана Крајњем купцу ће бити испостављен посебан рачун након престанка важења овог Уговора, 
који је Крајњи купац дужан да измири у року од 8 дана од пријема. 
 
Цена електричне енергије за испоручену електричну енергију од стране Купца-произвођача износи: 
 
 у вишој тарифи (ВТ) _____________ €/MWh 
 у нижој тарифи (НТ) _____________ €/MWh 
 за једнотарифно бројило (JT) _____________ €/MWh, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан промета. 
 
или 
 
 у вишој тарифи(VT) _____________ дин/kWh; 
 у нижој тарифи (NT) _____________ дин/kWh; 
 за једнотарифно бројило (JT) _____________ дин/kWh. 
 
Ценe електричне енергије не садржe: 
- Порез на додату вредност (ПДВ); 
- Трошкове приступа систему за дистрибуцију електричне енергије; 
- Накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије; 
- Накнаду за унапређење енергетске ефикасности; 
- Акцизу, и друге обавезе које одређују надлежни државни органи. 
 
Промена висине ставки из претходог става овог члана не значи промену цене електричне енергије. Због промене ових ставки 
Купац-произвођач нема право да откаже Уговор. 
 
 
 



        
 

 

Начин обрачуна и испостављање рачуна 
Члан 4. 

Оператор система (у даљем тексту: ОС) очитава мерне уређаје у складу са законом којим се уређује област енергетике и 
податке доставља, у прописаним роковима, Снабдевачу, и то податке о: 
 
1) преузетој електричној енергији од стране Купца-произвођача; 
 
2) испорученој електричној енергији од стране Купца-произвођача. 
 
Обрачунски период је по правилу један календарски месец. 
 
Обрачун електричне енергије врши се методом нето обрачуна, при коме се вредности преузете и испоручене електричне 
енергије, у току једног обрачунског периода обрачунавају на основу овог уговора, по временима примене тарифа за активну 
енергију засебно, до висине преузете електричне енергије. Снабдевач ће у рачуну за електричну енергију вредност преузете 
електричне енергије умањити за вредност испоручене електричне енергије, до висине преузете електричне енергије. 
 
У случају да је количина испоручене електричне енергије већа од количине преузете електричне енергије у једном 
обрачунском периоду, снабдевач ће вишак испоручене електричне енергије, настао као разлика испоручене и преузете 
електричне енергије по временима примене тарифа, пренети у наредни обрачунски период, у kWh. 
 
Снабдевач ће Купцу-произвођачу испостављати рачуне за електричну енергију на основу података достављених од стране ОС 
за место примопредаје за сваки обрачунски период, а у складу са Методологијом за одређивање цене приступа систему за 
пренос, односно дистрибуцију електричне енергије, по истоврсним тарифним елементима за одговарајућу категорију и групу 
крајњих купаца којој Купац-произвођач припада. 
 
Снабдевач ће Купцу-произвођачу обрачунавати трошкове приступа систему на основу Методологије за одређивање цене 
приступа систему. 
 
Снабдевач ће Купцу-произвођачу обрачунавати и нaкнaде, трошкове, акцизу, ПДВ, таксе и друге обавезе, у складу са 
прописима. 
 
Уговорне стране су сагласне да ће Снабдевач, као прималац електричне енергије, израдити обрачун за испоручену 
електричну енергију од стране купца произвођача и то на рачуну из става 5. овог члана. Истеком рока за приговор на рачун из 
члана 9. став 1. овог Уговора, сматра се да се Купац–произвођач сагласио са истим. 
 
Купац-произвођач се обавезује да плаћање по рачунима изврши најкасније до 28. дана у месецу за претходни месец. 
 
Адреса за доставу рачуна за предметно место примопредаје: _________________________________________(унети адресу). 
 
Мејл адреса за доставу рачуна: ______________________________________________________________(унети мејл адресу). 
 
Инструменти обезбеђења плаћања преузете електричне енергије 

Члан 5. 
Купац-произвођач се обавезује да на дан закључења Уговора, преда Снабдевачу, као инструмент обезбеђења плаћања 4 
(словима: четири) бланко менице са клаузулом „без протеста“ и пратећу документацију: 
 
-Менично овлашћење (број меничних овлашћења је исти као број меница )  
-Оригинал Захтева за регистрацију/брисање меница;  
-Копију овереног картона депонованих потписа меничног дужника за располагање средствима Купца-произвођача оверену од 
стране банке да је верна оригиналу; 
-ОП образац (потврда о лицу које је овлашћено за заступање меничног дужника и које је као такво уписано у регистар 
надлежног органа). 
 
Уколико меница није потписана од стране законског заступника који је истовремено и лице које се налази на картону 
депонованих потписа, неопходан документ је и посебно пуномоћје законског заступника за преузимање меничне обавезе за 
лице –потписника менице. 
 
Снабдевач може, без претходног упозорења Купца-произвођача, активирати меницу и наплатити износ доспелог и 
неизмиреног дуга. 
 
Купац-произвођач је дужан да у случају активирања менице у складу са ставом 3. овог члана, на захтев Снабдевача преда 
нову бланко меницу, у року од 30 (словима: тридесет) дана од дана пријема захтева, при чему се нова меница предаје са 
својствима прописаним у ставу 1. овог члана. У супротном Снабдевач има право да раскине Уговор.  
 
Снабдевач је дужан да врати Купцу-произвођачу неискоришћене менице и менична овлашћења у року од 30 (словима: 
тридесет) дана након измирења свих доспелих обавеза крајњег купца према Снабдевачу. 
 
Уколико се током важења Уговора утврди да су достављени инструменти обезбеђења неисправни или непотпуни, односно ако 
настану околности због којих се претходно достављени инструменти обезбеђења плаћања не могу искористити, Купац-
произвођач се обавезује да на писани захтев Снабдевача достави нове инструменте обезбеђења, које одреди Снабдевач, 



        
 

 

најкасније у року од 10 (словима: десет) радних дана од дана упућивања захтева Снабдевача. У супротном Снабдевач има 
право да раскине Уговор. 
 
Дужности снабдевача 

Члан 6. 
Снабдевач је дужан да: 

1)  ОС-у без одлагања достави потврду о закљученом Уговору. 
2)  закључи уговор о приступу систему са ОС на који је објекат Купца-произвођача прикључен као и уговор којим 

преузима балансну одговорност за место примопредаје Купца-произвођача. 
3)  објекат Купца-произвођача из предмета овог Уговора, током трајања уговорног односа, континуирано снабдева 

електричном енергијом на начин и под условима утврђеним прописима. 
4)  Купцу-произвођачу обезбеђује количину електричне енергије коју одређује Купац-произвођач, на основу остварене 

потрошње на месту примопредаје. 
5) редовно и уредно Купцу-произвођачу доставља рачуне за електричну енергију. 
6)  у својим пословним књигама, евидентира и урачунава уплате Купца-произвођача по достављеним рачунима, сходно 

закону којим се уређују облигациони односи. 
7)  о приговору Купца-произвођача на рачун, одлучује у року од осам дана од дана пријема приговора, у складу са 

прописима. 
8)  пре подношења захтева ОС-у за обуставу испоруке електричне енергије у писаној форми упозорава Купца-

произвођача да измири обавезе из овог Уговора, у року који не може бити краћи од 15 (словима: петнаест), ни дужи од 
30 (словима: тридесет) дана од дана достављања упозорења, у складу са прописима. 

9)  о приговору Купца-произвођача на обуставу испоруке електричне енергије одлучује у року од три дана од дана 
пријема приговора. 

10) обавештава ОС да су отклоњени разлози за извршену обуставу испоруке електричне енергије. 
11)  у писаној форми обавештава Купца-произвођача да су се стекли услови за раскид Уговора, у складу са прописима. 
12)  путем средстава јавног информисања и своје интернет странице (www.eps.rs) обавештава Купца-произвођача о 

променама свих прописа који су од значаја за уговорни однос. 
13) уз рачун или на други погодан начин, Купцу-произвођачу обезбеђује увид у податке о уделу свих врста извора 

енергије у укупно продатој електричној енергији Снабдевача у претходној години, као и у податке о ефектима 
предузетих активности за повећање енергетске ефикасности и за заштиту животне средине за производне капацитете 
из којих је набављена електрична енергија. 

14)  после промене снабдевача издаје Купцу-произвођачу коначни обрачун, најкасније у року од шест недеља од дана 
промене снабдевача. 

15)  утврди вишак испоручене електричне енергије утврђене по временима примене тарифа за активну енергију; 
16)  извршава друге обавезе у складу са прописима и Уговором. 

 
Права Снaбдeвaчa 

Члан 7. 
Право Снабдевача је да: 

1)    уколико Купац-произвођач не измири доспели рачун, упозорава Купца-произвођача у писаној форми да измири 
обавезе из Уговора, у складу са прописима. 

2)    под условима и на начин утврђен прописима подноси захтев ОС за обуставу испоруке на местима примопредаје 
Купца-произвођача који и после пријема упозорења пред обуставу испоруке не извршава своје уговорне обавезе. 

3) у складу са прописима, од Купца-произвођача прибавља податке неопходне за закључење и праћење овог уговорног 
односа. 

4) остварује друга права у складу са прописима. 
 

Дужности купца-произвођача 
Члан 8. 

Купац-произвођач дужан је да: 
1)  у року доспећа назначеном на рачуну уплаћује износ рачуна. 
2)  за доспели, а неплаћени рачун или део рачуна, плаћа камату у складу са прописима. 
3)  потрошњу односно производњу електричне енергије остварује у границама одобрене снаге, у складу са актом о 

прикључењу ОС. 
4)  вишак произведене електричне енергије предаје у преносни, осносно дистрибутивни систем преко места 

примопредаје. 
5) у року од 15 дана од дана настале промене, Снабдевачу пријављује промену власништва, односно права закупа или 

коришћења над објектом који се снабдева електричном енергијом, промену адресе достављања рачуна, промену 
пословног имена, промену намене потрошње електричне енергије, промену статуса ПДВ обвезника и друге промене 
од значаја за уговорни однос, а у противном, Снабдевач неће бити одговоран за евентуалну штету која, због овог 
пропуста Купца-произвођача, може настати за Купца-произвођача. 

6)  извршава друге обавезе у складу са прописима и овим Уговором. 
 
Права Купца - произвођача 

Члан 9. 
Право Купца-произвођача је да: 

1)  Снабдевачу поднесе приговор на рачун у року од осам дана од дана пријема рачуна. 
2)  Снабдевачу подносе приговор на извршену обуставу испоруке електричне енергије, у складу са прописима. 
3)    промени снабдевача у складу са прописима и овим Уговором. 
4)  путем средстава јавног информисања и интернет странице Снабдевача, буде благовремено обавештаван о 

променама свих прописа које су од значаја за уговорни однос. 



        
 

 

5)  упути захтев за обуставу испоруке електричне енергије кojу спрoвoди ОС и која мoжe трajaти најмање гoдину дана, а 
најдуже две године у склaду сa прописима. 

6)  остварује друга права у складу са прописима. 
 
Поравнање потраживања и обавеза 

Члан 10. 
Период за поравнање потраживања и обавеза измећу Купца-произвођача и Снабдевача је једна година која траје од 1. априла 
текуће године закључно са 31. мартом наредне године (у даљем тексту: годишњи период). 
 
У случају новоприкљученог мерног места годишњи период из става 1. овог члана траје од датума прикључења објекта Купца-
произвођача. 
 
У случају искључења објекта Купца-произвођача годишњи период из става 1. овог члана престаје на дан искључења објекта 
Купца-произвођача. 
 
Ако је период од дана прикључења мерног места објекта Купца-произвођача до искључења мерног места краћи од годишњег 
периода из става 1. овог члана, период за поравнање потраживања и обавеза измећу Купца-произвођача и Снабдевача траје 
од дана прикључења објекта Купца-произвођача до дана искључења објекта Купца-произвођача. 
 
У случају обуставе испоруке електричне енергије Купцу-произвођачу, период се привремено прекида до наставка испоруке 
електричне енергије, након престанка разлога који су довели до обуставе електричне енергије. 
 
У случају промене снабдевача, на дан промене снабдевача годишњи период из става 1. овог члана се завршава и почиње 
нови. 
 
У случају раскида уговора пре рока на који је закључен, као и у случају да Купцу-произвођачу престане тај статус, годишњи 
период из става 1. овог члана престаје даном раскида уговора, односно даном губитка статуса Купца-произвођача. 
 
Годишњи период из става 1. овог члана престаје даном истека периода на који је уговор закључен. 
 
Купац-произвођач нема право на потраживања за количину испоручене електричне енергије која је већа од количине преузете 
електричне енергије у периоду за поравнање потраживања и обавеза. 
 
Уколико је на крају периода за поравнање потраживања и обавеза између Купца-произвођача и Снабдевача количина укупно 
испоручене електричне енергије већа од укупно преузете нето електричне енергије од Купца-произвођача, Купац-произвођач 
без права на накнаду предаје Снабдевачу вишак електричне енергије утврђен у текућем обрачунском периоду у коме се врши 
поравнање потраживања и обавеза утврђених по временима примене тарифа за активну енергију. 
 
Обустава испоруке електричне енергије и искључење 

Члан 11. 
Купац-произвођач је упознат да, у случају да се на месту примопредаје обустави испорука електричне енергије, не престаје 
Уговор и Снабдевач има обавезу да Купцу-произвођачу издаје рачун према за све време трајања обуставе а у периоду 
обуставе испоруке Купац-произвођач има обавезе које се односе на приступ систему, осим у случају када је на захтев Купца-
произвођача обустављена испорука која траје најмање годину дана, а најдуже две године. 
 
У периоду док траје обустава испоруке електричне енергије Купцу-произвођачу, енергија се не испоручује Купцу-произвођачу, 
нити се електрична енергија од њега преузима у систем. 
 
У случају да дође до обуставе испоруке, Купац-произвођач је дужан да предузме потребне мере заштите живота или здравља 
људи, безбедности имовине и заштите животне средине. 
 
Трошкове наставка испоруке електричне енергије сноси Купац-произвођач. 
 
Трajaњe и примена уговора 

Члан 12. 
Уговор се закључује на период од __.__.20__. године до __.__.20__. године. 
 
Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а примењује се од 
дана прикључења производног објекта Купца-произвођача на преносни, односно дистрибутивни систем. 
 
Измене и допуне уговора 

Члан 13. 
Све измене и допуне овог Уговора вршиће се у писаној форми анексом овог Уговора. 
 
Престанак уговора 

Члан 14. 
Уговор престаје у случају: 
 - искључења објекта Купца-произвођача са преносног, односно дистрибутивног система; 
 - отказа од стране Купца-произвођача због коришћења права на промену снабдевача; 
 - да друга Уговорна страна не извршава своје уговорне обавезе; 

- да Купцу-произвођачу престане статус у складу са позитивним прописима. 



        
 

 

- предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, односно којим се уређује енергетика, као и споразумно; 
 
Отказни рок за сваку од уговорних страна је најмање 30 дана пре планираног престанка Уговора. 
 
Решавање спорова 

Члан 15. 
Угoвoрнe стрaнe ћe евентуалне спорове решавати спoрaзумнo, а у случају да то није могуће спoр ћe рeшaвaти стварно и 
месно нaдлeжан суд седишта Купца-произвођача. 

 
Завршне одредбе 

Члан 16. 
Почетком примене овог уговора, престаје да важи уговор о снабдевању електричном енергијом који је закључен између Купца-
произвођача и Снабдевача за наведено место примопредаје. 
 
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се законски и подзаконски прописи којима се уређују 
облигациони односи, енергетика и коришћење обновљивих извора енергије. 
 
Овај Уговор је сачињен у 3 (словима: три) истоветна примерка, од којих Снабдевач задржава 2 (словима: два) а Купац-
произвођач 1 (словима: један). 
 
 
                       За Купца-произвођача                                                                                     за Снабдевача 
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                        
        ________________________________                                                  _____________________________________ 
                              име и презиме                                                                                             име и презиме                                                           

                                                               (По пуномоћју број ______________ од (унети датум)) 


