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УГОВОР О ОТКУПУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ 
У ПРОБНОМ РАДУ 

закључен дана .......................... гпдине у ...................................., између: 

МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиое - ЗП „...............................................“ а.д ......................................... у 
даљем тексту: Дистрибутер 

Адреса  

Кпнтакт телефпн  

Кпга заступа директпр  

и 

Прпизвпђача електричне енергије у даљем тексту: Прпизвпђач 

Пуни назив и сједиште  

Адреса  

Кпнтакт телефпн  

Кпга заступа   

Члан 1 – Предмет Угпвпра 

Угпвпрпм се утврђују услпви исппруке и пткупа електричне енергије прпизведене у 
_____________________ (назив електране) у перипду трајаоа прпбнпг рада, кап и цијена и начин 
плаћаоа исппручене електричне енергије. 

Члан 2 – Ппдаци п прпизвпднпм ппстрпјеоу 

Назив ппстрпјеоа  

Лпкација ппстрпјеоа  

Кпришћена примарна енергија  

Технплпгија прпизвпдое 
електричне енергије 

 

Инсталисана снага прпизвпднпг 
ппстрпјеоа 

 

Наппнски нивп на мјесту 
прикључеоа на мрежу 

 

Члан 3 – Ппдаци п планиранпј прпизвпдои електричне енергије   

Планирана прпизвпдоа електричне енергије у перипду важеоа Угпвпра изнпси -------- kWh.  
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Мјесечни ппдаци п планиранпј исппруци електричне енергије у перипду важеоа Угпвпра: 

 I II III IV V VI 

kWh       

 VII VIII IX X XI XII 

kWh       

Члан 4 - Ппдаци п примппредајнпм мјернпм мјесту 

Мјестп примппредаје електричне енергије је ____________________. 

Оснпвни технички ппдаци п примппредајнпм мјернпм мјесту наведени су следећпм табелпм. 

Лпкација мјернпг мјеста:  

Струјни мјерни трансфпрматпри Пренпсни пднпс: 

Класа тачнпсти: 

Наппнски мјерни трансфпрматпри Пренпсни пднпс: 

Класа тачнпсти: 

Врста мјереоа 
Индиректнп/Пплуиндиректнп/Директнп  

Двпсмјернп 

Мјереое активне енергије Класа тачнпсти: 1 

Мјереое активне снаге Класа тачнпсти: 1 

Мјереое реактивне енергије Класа тачнпсти: 2 

Члан 5 – Перипд важеоа Угпвпра 

Угпвпр ступа на снагу ---.---.201 . гпдине и закључује се на перипд пд ----------- мјесеци. 

Перипд важеоа Угпвпра пдгпвара планиранпм перипду трајаоа прпбнпг рада пд ------ мјесеци 
прпдуженпг за шест мјесеци, ради прибављаоа дпзвпле за пбављаое дјелатнпсти, Сертификата, 
рјешеоа п праву на ппдстицај и закључеоа угпвпра са Оператпрпм система ппдстицаја.  

Угпвпр престаје да важи са ---.---.201 .  гпдине. 

Члан 6 – Прпдужеое важеоа Угпвпра 

Угпвпр п пткупу електричне енергије у прпбнпм раду, мпже се прпдужити укпликп Прпизвпђач у 
планиранпм перипду трајаоа прпбнпг рада не прибави упптребну дпзвплу за прпизвпднп 
ппстрпјеое. 

Прпмјена рпка важеоа Угпвпра, из разлпга наведених у претхпднпм ставу, утврђује се 
закључиваоем писанпг анекса на пснпвни Угпвпр. 

Угпвпр се мпже прпдужити дп рпка кпји пдгпвара максималнп прпписанпм трајаоу прпбнпг рада, 
утврђенпг прпписима из пбласти уређеоа прпстпра и грађеоа, увећанпг за шест мјесеци у складу 
са чланпм 5. Угпвпра. 
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Члан 7 - Обавезе Прпизвпђача 

Прпизвпђач има пбавезу да: 

 сву прпизведену електричну енергију, у вријеме важеоа пвпг Угпвпра, исппручи и прпда 
Дистрибутеру; 

 без пдлагаоа пбавијести Дистрибутера п ппремећају рада или евентуалнпм квару 
заштитних и мјерних уређаја, и/или застпју и квару на прпизвпдним јединицама и 
прикључку електране; 

 пмпгући Дистрибутеру несметан приступ мјерним уређајима у пбјекту електране, 
извпднпм ппљу (ћелији) прикључнпг впда са расклппним аратима, заштитним уређајима и 
другпј ппреми на мјесту прикључеоа електране, ради пчитаваоа, кпнтрпле, уградое, 
замјене или ппправке мјерне ппреме, кап и пбављаоа склппних манипулација;  

 закључи угпвпр п снабдијеваоу са лиценцираним снабдјевачем за електричну енергију 
преузету из мреже; 

 прпизвпди реактивну енергију/снагу у складу са захтјевима Дистрибутера и ппгпнскпм 
картпм генератпра уграђених у електрани. 

Члан 8 – Обавезе Дистрибутера 

Дистрибутер је пбавезан да: 

 пткупи укупнп прпизведену електричну енергију кпју Прпизвпђач исппручи у 
електрпенергетску мрежу пп цијени наведенпј пвим Угпвпрпм; 

 уреднп измирује пбавезе за преузету електричну енергију, у складу са рпкпвима 
прпписаним пвим Угпвпрпм; 

 пбавијести Прпизвпђача укпликп није у мпгућнпсти да преузме исппручену електричну 
енергију услед радпва у дистрибутивнпј мрежи или ппјаве квара. 

Члан 9 – Цијена електричне енергије 

Цијена електричне енергије исппручене/преузете у складу са пвим Угпвпрпм утврђује се у складу 
са Чланпм 19. Правилника п ппдстицаоу прпизвпдое електричне енергије из пбнпвљивих извпра 
и у ефикаснпј кпгенерацији (Службени гласник РС брпј 114/13), и једнака је цијени електричне 
енергије за ппкриваое дистрибутивних губитака. 

Цијена електричне енергије исппручене/преузете у складу са пвим Угпвпрпм изнпси ______ 
pf/kWh, без урачунатпг ПДВ-а.  

Откупна цијена не мијеоа се у перипду важеоа пвпг Угпвпра, псим у случају измјене цијене 
електричне енергије кпју Дистрибутер набавља за ппкриваое дистрибутивних губитака.  

Прпмјена цијене из пвпг Угпвпра, из разлпга наведених у претхпднпм ставу, утврђује се 
закључиваоем писанпг анекса на пснпвни Угпвпр. 

Члан 10 – Мјереое и пчитаое  

Очитаое примппредајнпг мјернпг уређаја врши Дистрибутер. 

О извршенпм пчитаоу израђује се записник кпји пбпстранп пптписују Дистрибутер и Прпизвпђач. 
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Очитаое се врши првпг дана у текућем мјесецу за енергију исппручену/преузету у претхпднпм 
мјесецу и изузутенп тпкпм мјесеца у случају прпмјене пткупне цијене електричне енергије. 

У случају да се мјереое врши уређајима са мпгућнпшћу даљинскпг пчитаоа, узима се стаое 
пбрачунскпг регистра мјернпг уређаја на задои дан мјесеца у кпме је исппрука/преузимаое 
вршенп у 24.00 часпва.  

У случају квара или ппјаве грешке на мјернпм уређају, кпличина исппручене електричне енергије 
се пдређује на бази распплпживих ппдатака: 

 дпбијених мјереоем на другим мјерним мјестима (мјестп прикључеоа на дистрибутивну 
мрежу, брутп прпизвпдоа, властита пптрпшоа, пптрпшоа за властите пптребе); 

 п изнпсу прпцентулане грешке у мјереоу, утврђене баждареоем мјернпг уређаја, акп нису 
распплпживи ппдаци п мјереоу на другим мјерним мјестима; 

 дпбијених прпцјенпм на бази исппруке у тпку претхпдних перипда ппд сличним услпвима 
када је мјереое билп исправнп, акп нису распплпживи ппдаци наведени у претхпдне двије 
тачке. 

Члан 11 – Обрачун, фактурисаое и плаћаое 

Обрачун исппручене/преузете електричне енергије врши се на мјесечнпм нивпу. 

Прпизвпђач је у пбавези да, најкасније дп 5.-пг у текућем мјесецу исппстави Дистрибутеру фактуру 
кпја садржи ппдатке п кпличинама електричне енергије и пбрачунатпм изнпсу. 

Оснпв за исппстављаое фактуре је записник п пчитаоу мјернпг уређаја на примппредајнпм 
мјернпм мјесту.  

У случају сумое у тачнпст пбрачунатпг изнпса електричне енергије, Дистрибутер има правп 
ппднијети писани пригпвпр Прпизвпђачу у рпку пд 8 дана пд дана пријема фактуре. 

Дистрибутер је дужан извршити уплату Прпизвпђачу пп исппстављенпј фактури најкасније дп 25. у 
текућем мјесецу за претхпдни мјесец. 

Укпликп Дистрибутер не измири свпју пбавезу за преузету електричну енергију у предвиђенпм 
рпку за плаћаое, пбрачунава му се закпнска затезна камата важећа у Републици Српскпј. 

Члан 12 - Привремена пбустава реализације Угпвпра (виша сила) 

Извршаваое пбавеза из пвпг Угпвпра се мпже привременп пбуставити у случају настајаоа више 
силе. 

Ппд вишпм силпм ппдразумијевају се дпгађаји или пкплнпсти кпји нису ппстпјали у вријеме 
пптписиваоа пвпг Угпвпра, кпји су настали мимп впље и мпћи Угпвпрне стране, чије се наступаое 
није мпглп предвидјети и чије ппсљедице се нису мпгле избјећи нити птклпнити мјерама и 
средствима кпја се мпгу у кпнкретнпј ситуацији пправданп тражити и пчекивати пд стране кпја је 
ппгпђена вишпм силпм.  

Кап случајеви више силе према пвпм Угпвпру сматрају се следећи дпгађаји и пкплнпсти, али се не 
пграничавају на рат и ратна дејства, акте државних пргана, ппжаре, експлпзије, сапбраћајне и 
прирпдне катастрпфе, пзбиљне прирпдне неппгпде, екстремне временске ппјаве (вјетар, 
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атмпсферска пражоеоа, прекпмјерни лед и сл.) у пднпсу на услпве за кпје се ппрема 
димензипнише, дјелпваое треће стране на електрпенергетске пбјекте и сл.  

Наступаоем више силе искључује се материјална пдгпвпрнпст Угпвпрних страна за настале штете 
у датим пкплнпстима. 

Члан 13 – Престанак важеоа Угпвпра 

Угпвпр престаје да важи:  

 истекпм рпка на кпји је закључен; 

 укпликп Прпизвпђач у перипду важеоа Угпвпра кпји пдгпвара трајаоу прпбнпг рада не 
прибави упптребну дпзвплу за прпизвпднп ппстрпјеое; 

 укпликп Прпизвпђач прибави сертификат и рјешеое п ппдстицају, те закључи угпвпр п 
ппдстицају са Оператпрпм система ппдстицаја; 

 престанкпм правнпг лица Прпизвпђача, без правнпг сљедбеника; 

 у другим случајевима предвиђеним закпнпм. 

Члан 14 – Раскид Угпвпра 

Угпвпр п пткупу електричне енергије прпизведене у прпбнпм раду мпже се раскинути на пснпву 
писанпг захтјева једне пд Угпвпрних страна. 

Дистрибутер нема правп једнпстранпг раскида Угпвпра укпликп Прпизвпђач уреднп извршава 
угпвпрне пбавезе. 

Дистрибутер ће прије ппкретаоа прпцедуре једнпстранпг раскида Угпвпра, у писанпј фпрми 
уппзприти Прпизвпђача на неизвршаваое угпвпрних пбавеза и пставити примјерен рпк за 
птклаоаое недпстатака. 

Прпизвпђач има правп да затражи једнпстрани раскид Угпвпра у билп кпјпј фази оегпве 
реализације, уз птказни рпк пд  30 дана пд дана ппднпшеоа захтјева. 

Члан 15 – Рјешаваое сппрпва 

Евентуалне сппрпве кпји би мпгли настати пп пснпву пвпг Угпвпра, Угпвпрне стране ће рјешавати 
сппразумнп у духу дпбрих ппслпвних пбичаја. 

У случају да Угпвпрне стране сппразумнп не ријеше сппр, Угпвпрне стране су се сппразумјеле да 
ће за рјешаваое насталпг сппра бити надлежан суд у мјесту у кпме је сједиште Дистрибутера. 

У случају рјешаваоа сппра пред надлежним судпм, мјерпдавни су важећи прпписи Републике 
Српске и Бпсне и Херцегпвине. 

Члан 16 – Кпмуникација Угпвпрних страна 

Међуспбна кпмуникација Угпвпрних страна, у функцији реализације Угпвпра, пбављаће се 
усменим или писаним путем. 
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Угпвпрна страна Дистрибутер Прпизвпђач 

Адреса   

Телефпн   

Факс   

e-mail   

Угпвпрне стране се пбавезују да пдреде лица задужена за међуспбну кпмуникацију и реализацију 
Угпвпра.  

Акп није другачије утврђенп, Угпвпрне стране ће све инфпрмације кпје се тичу пвпг Угпвпра и 
оегпве имплементације, кпје нису јавнп пбјављене, сматрати ппвјерљивим према трећпј страни, 
псим акп инфпрмације затражи трећа страна пп пвлаштеоу датим закпнпм. 

Члан 17 – Регулисаое псталих пднпса 

За питаоа кпја нису регулисана Угпвпрпм, схпднп се примјеоује Закпн п пблигаципним пднпсима, 
Закпн п енергетици Републике Српске, Закпн п електричнпј енергији, Закпн п пбнпвљивим 
извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији и Правилник п ппдстицаоу прпизвпдое електричне 
енергије из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј. 

Члан 18 – Дејствп Угпвпра 

Угпвпр има дејствп и за универзалне правне сљедбенике Угпвпрних страна, настале статуснпм 
прпмјенпм Угпвпрних страна, ппд услпвпм да правни сљедбеник испуоава услпве прпписане за 
закључеое пвпг Угпвпра.  

Члан 19 – Завршне пдредбе 

Угпвпрне стране су сагласне да ће се, у случају прпмјене важећих прпписа кпји су пснпв за 
закључиваое пвпг Угпвпра, а кпје значајнп утичу на пдредбе пвпг Угпвпра, исте мијеоати 
закључиваоем писаних анекса на пснпвни Угпвпр. 

Укпликп нека пд пдредби пвпг Угпвпра ппстане неважећа, из разлпга наведених у претхпднпм 
ставу, све пстале пбавезе дефинисане Угпвпрпм пстају на снази и имају правнп дејствп. 

Овај Угпвпр је израђен у четири примјерка пд кпјих свакпј Угпвпрнпј страни припадају пп два 
примјерка. 

 

Прпизвпђач  Дистрибутер 

_______________________ М.П. ______________________ 

брпј: __________________  брпј: _________________ 

датум:  ________________  датум:  _______________ 

 


