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МХ „Електропривреда РС“, Матично предузеће а.д. Требиње, у функцији 

Оператора система подстицања, Степе Степановића бб Требиње 

којег заступа Генерални Директор _______________________________, и Извршни 

директор за _______________ послове ________________, (у даљем тексту ОСП) 

 

и 

 

Снабдјевач крајњих купаца _______________________________________ 

којег заступа _____________________, Директор предузећа (у даљем тексту 

Снабдјевач)  

 

закључују 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ СИСТЕМА 

ОБАВЕЗНОГ ОТКУПА 

 

Члан 1 – Предмет уговора 

Овим уговором се регулише купопродаја електричне енергије коју ОСП откупи од 

произвођача из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у систему 

обавезног откупа. 

 

Члан 2 – Количине електричне енергије   

2.1. ОСП се обавезује да ће на годишњем нивоу испоручити, а Снабдјевач да ће 

преузети припадајући удио електричне енергије произведене из обновљивих 

извора и у ефикасној когенерацији у систему обавезног откупа, у планираној 

годишњој количини од ______ kWh. 

2.2. Припадајући удио електричне енергије одговара учешћу укупне количине 

електричне енергије из система обавезног откупа у укупној потрошњи 

електричне енергије тарифних купаца у Републици Српској. 

2.3. Планиране количине електричне енергије које су предмет уговора, исказане 

на мјесечном нивоу износе: 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

kWh             

 

2.4. Одступања од планираних количина зависе од нивоа остварене производње 

произвођача из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у систему 

обавезног откупа. 
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Члан 3 - Обавезе Снабдјевача 

3.1. Снабдјевач се обавезује да ће преузети припадајући удио електричне 

енергије произведене из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у 

систему обавезног откупа. 

3.2. Снабдјевач је обавезан уредно измиривати обавезе по основу преузете 

електричне енергије у складу са роковима прописаним овим уговором. 

3.3. Снабдјевач је обавезан мјесечно извјештавати ОСП о укупно испорученој 

електричној енергији крајњим купцима, најкасније до 5. у текућем мјесецу за 

претходни мјесец. 

 

Члан 4 – Обавезе Оператора система подстицања 

4.1. ОСП се обавезује да ће испоручити електричну енергију  произведену из 

обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у систему обавезног откупа, у 

количинама наведеним чланом 2. уговора. 

4.2. ОСП је обавезан најкасније до 30. новембра текуће године доставити 

Снабдјевачу планирани припадајући удио електричне енергије произведене 

из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у систему обавезног 

откупа. 

   

Члан 5 – Цијена електричне енергије 

5.1. Цијена електричне енергије испоручене/преузете у складу са овим уговором 

је референтна цијена електричне енергије у систему обавезног откупа, 

одређена одлуком Регулаторне комисије на коју је сагласност дала Влада 

Републике Српске и износи _______ pf/kWh, без урачунатог ПДВ-а.  

5.2. Цијена електричне енергије у периоду важења овог уговора може се 

промијенити уколико Регулаторна комисија донесе одлуку о измјени износа 

референтне цијене у систему обавезног откупа. 

5.3. Промјена цијене из овог уговора, из разлога наведених у претходном ставу, 

утврђује се закључивањем писаног анекса на основни уговор. 

 

Члан 6 – Обрачун и фактурисање 

6.1. Обрачун испоручене/преузете електричне енергије између ОСП и 

Снабдјевача врши се на мјесечном нивоу. 

6.2. ОСП на основу учешћа остварене производње из обновљивих извора и у 

ефикасној когенерацији у систему обавезног откупа у оствареној потрошњи 

тарифних купаца у Републици Српској, најкасније до 6. у текућем мјесецу, 

одређује припадајући удио електричне енергије коју је у претходном мјесецу 

преузео Снабдјевач. 
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6.3. Количина електричне енергије коју је преузео снабдјевач једнака је умношку 

количине електричне енергије коју је Снабдјевач испоручио тарифним 

купцима и припадајућег удјела утврђеног претходним ставом.  

6.4. ОСП издаје фактуру Снабдјевачу за преузете количине електричне енергије из 

система обавезног откупа најкасније до 8. у текућем мјесецу за претходни 

мјесец.   

 

Члан 7 – Плаћање 

7.1. Снабдјевач је дужан извршити уплату по испостављеној фактури ОСП-а 

најкасније до 25. у текућем мјесецу за претходни мјесец. 

7.2. Уколико Снабдјевач не измири своју обавезу за преузету електричну енергију 

у предвиђеном року за плаћање, мјесечно му се, у складу са прописима  који 

регулишу ову област у Републици Српској, обрачунава важећа законска 

затезна камата. 

 

Члан 8 – Инструменти финансијског обезбјеђења 

На име финансијског обезбјеђења плаћања по испостављеним фактурама, 

Снабдјевач је обавезан ОСП-у доставити доставити 12 (дванаест) бјанко платних 

налога и изјаву да се платни налози могу искористити за плаћања по овом уговору. 

 

Члан 9 – Период важења уговора и ступање на снагу 

9.1. Овај уговор закључује се на период од годину дана од дана његовог  ступања 

на снагу. 

9.2. Уговор ступа на снагу на дан 01. јануара 20__ године. 

 

Члан 10 – Продужавање важења уговора  

Након истека важења уговора, уговорне стране закључују нови уговор о 

купопродаји електричне енергије из система обавезног откупа, у складу са 

прописима који регулишу ову област. 

 

Члан 11 -  Привремена обустава реализације уговора (виша сила) 

11.1. Извршавање обавеза из овог уговора се може привремено обуставити само у 

случају настајања више силе. 

11.2. Под вишом силом подразумијева се догађај или околност који нису постојали 

у вријеме потписивања овог Уговора, који су настали мимо воље и моћи 

уговорне стране, чије се наступање није могло предвидјети и чије посљедице 

се нису могле избјећи нити отклонити мјерама и средствима која се могу у 

конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је 

погођена вишом силом. Као случајеви више силе према овом Уговору 

сматрају се слиједећи догађаји и околности, али се не ограничавају на рат и 
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ратна дејства, пожари, експлозије, саобраћајне и природне катастрофе, 

озбиљне природне непогоде. 

 

Члан 12 – Престанак важења уговора 

Уговор престаје да важи истеком рока на који је закључен. 

 

Члан 13 – Неиспуњење уговорних обавеза 

У случају да једна од уговорних страна не испуњава своје обавезе дефинисане 

уговором, друга уговорна страна ће испуњење уговорних обавеза остварити 

судским путем, подношењем тужбе надлежном суду. 

 

Члан 14 – Рјешавање спорова 

14.1. Евентуалне спорове који би могли настати по основу овог уговора, уговорне 

стране ће рјешавати споразумно у духу добрих пословних обичаја 

14.2. У случају да уговорне стране споразумно не ријеше спор, уговорне стране су 

се споразумјеле да ће за рјешавање насталог спора бити надлежан суд у 

мјесту у коме је сједиште ОСП-а. 

14.3. У случају рјешавања спора пред надлежним судом,  мјеродавни су важећи 

прописи Републике Српске и Босне и Херцеговине. 

 

Члан 15 – Комуникација између уговорних страна 

15.1. Међусобна комуникација уговорних страна, у функцији реализације уговора, 

обављаће се усменим или писаним путем. 

Уговорна страна ОСП Снабдјевач 

адреса   

телефон   

факс   

e-mail   

 

15.2. Уговорне стране се обавезују да одреде лица задужена за међусобну 

комуникацију и реализацију уговора. 

15.3. Ако није другачије утврђено, Уговорне стране ће све информације које се тичу 

овог Уговора и његове имплементације, које нису јавно објављене, сматрати 

повјерљивим према трећој страни, осим ако информације затражи трећа 

страна по овлаштењу датим законом. 

 

 



Уговор о купопродаји електричне енергије из система обавезног откупа 

Образац ОБ 04.02.  страна 5 of 5 

Члан  16 – Регулисање осталих односа 

За питања која нису регулисана уговором, сходно се примјењује Закон о 

облигационим односима, Закон о енергетици Републике Српске, Закон о 

електричној енергији, Правилник о подстицању производње електричне енергије 

из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији и Правила рада за спровођење 

система подстицања. 

 

Члан  17 – Дејство уговора 

Уговор има дејство и за универзалне правне сљедбенике уговорних страна, 

настале статусном промјеном уговорних страна, под условом да правни сљедбеник 

испуњава услове прописане за закључење овог уговора.  

 

Члан  18 – Завршне одредбе 

17.1. Уговорне стране су сагласне да ће се, у случају промјене важећих прописа 

који су основ за закључивање овог уговора, а које значајно утичу на одредбе 

овог уговора, исти мијењати закључивањем писаних анекса на основни 

уговор. 

17.2. Уколико нека од одредби овог уговора постане неважећа, из разлога 

наведених у претходном ставу, све остале обавезе дефинисане уговором 

остају на снази и имају правно дејство. 

17.3. Овај уговор је израђен у пет примјерака, од којих Снабдјевач и ОСП 

задржавају по два примјерка, а један примјерак се доставља Регулаторној 

комисији. 

 

За Снабдјевача За ОСП 

            Директор             Извршни директор  Генерални директор         Извршни директор 

  

________________         ________________     _______________              _______________ 

  

Број:                     / 

Датум:    .  .20хх. године 

Број:                     / 

Датум:    .  .20хх . године 

 


