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Снабдјевач и Крајњи купац заједнички се називају „Уговорне стране“.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора о потпунoм снабдијевању
електричном енергијом (у даљем тексту: Уговор) је
продаја
електричне
енергије
са
потпуним
снабдијевањем на мјесту примопредаје које је
наведено у Прилогу 1, који је саставни дио овог
Уговора.

Крајњи купац је у обавези да електричну енергију коју
преузима по основу овог Уговора искључиво користи
за сопствене потребе и без права на омогућавање
коришћења трећим лицима, а у оквиру дјелатности за
чије обављање је регистрован у складу са важећим
прописима.

Крајњи купац процјењује количину електричне
енергије коју ће преузети на мјесту примопредаје, на
основу сопственог плана или остварења потрошње из
претходног периода, а које су исказане у прилогу 1.
овог Уговора.

Уговорне стране су сагласне да се закључењем овог
Уговора у потпуности прихватају Општи услови за
испоруку и снабдијевање електричном енергијом Пречишћени текст („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 90/12 и 81/19) - у даљем тексту: Општи
услови".

Снабдјевач је балансно одговоран за мјесто
примопредаје Крајњег купца који купује електричну
енергију, а наведено у Прилогу 1 овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 2.

Члан 5.
Цијена за испоручену активну електричну енергију за
преузету количину електричне енергије са укљученом
балансном одговорношћу износи:

Снабдјевач је обавезан:
a) обављати дјелатност потпуног снабдијевања
у складу са законом и другим прописима који
регулишу ову област,
b) осигурати електричну енергију у количини и
снази у складу са чланом 3. овог Уговора
c) обрачунавати, фактурисати и наплаћивати
утрошену електричну енергију,
d) похрањивати и ажурирати податке у вези са
обрачуном и наплатом рачуна,
e) регулисати односе у вези са кориштењем и
плаћањем
накнаде
за
кориштење
преносне/дистрибутивне мреже, за рачун и у
име Крајњег купца,
f) регулисати
балансну
одговорност
за
примопредајно мјесто Крајњег купца,
g) поступати по приговору Крајњег купца у
складу са одредбама Општих услова,
h) надокнадити
Крајњем
купцу
штету
проузроковану
неоснованом
обуставом
испоруке електричне енергије, извршеном по
налогу Снабдјевача,
i) извршавати друге обавезе у складу са
прописима и овим Уговором.




Крајњи купац је у обавези да поред цијене за
испоручену активну електричну енергију из става 1.
овог члана, плаћа и обавезе које одреде надлежни
државни органи и то:

Крајњи купац је обавезан:
a) преузимати електричну енергију према
одредбама овог Уговора,
b) редовно и благовремено плаћати преузету
електричну енергију,
c) обавјештавати
Снабдјевача
о
свим
промјенама од правног значаја за уговорни
однос,
d) извршавати друге обавезе у складу са
прописима и овим Уговором.



Трошкове
коришћења
преносних
и
дистрибутивних капацитета по регулисаним
цијенама које утврђује Државна Регулаторна
Комисија за електричну енергију (ДЕРК) и
Регулаторна
комисија
за
енергетику
Републике Српске (РЕРС) - трошкови
преносне и дистрибутивне мрежарине,



Накнаду за обновљиве изворе и ефикасну
когенерацију,



Порез на додату вриједност (ПДВ) и остале
законом прописане накнаде.
Члан 6.

Снабдјевач издаје Крајњем купцу рачун за испоручену
електричну енергију за мјесто примопредаје,
наведено у Прилогу 1. овог Уговора.
Снабдјевач ће на мјесечном нивоу издавати рачун
Крајњем купцу, који садржи обрачун утрошене
електричне енергије, обрачун затезних камата
уколико исте постоје и осталих накнада прописаних
законом.

УГОВОРЕНА КОЛИЧИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Снабдјевач је дужан доставити рачун Крајњем купцу
најкасније до 10-тог дана у мјесецу за претходни
обрачунски период.

Члан 3.
Снабдјевач се обавезује да ће Крајњем купцу
осигурати електричну енергију у количини и снази
усклађеној са потребама и профилом потрошње
Крајњег
купца,
према
правилима
потпуног
снабдијевања, континуирано, на мјесту примопредаје
наведеном у Прилогу 1. овог Уговора.

ОБРАЧУН,
ЦИЈЕНА
ЕЛЕКТРИЧНЕ
ФАКТУРИСАЊЕ И НАПЛАТА

већи дневни тарифни став (ВТ) .........KM/kWh
без ПДВ-а
мањи дневни тарифни став (МТ).......KM/kWh
без ПДВ-а

Крајњем купцу се рачун доставља путем поште, на
адресу доставе рачуна наведеној у овом Уговору, или
путем електронске поште (уколико се Крајњи купац
изјасни), на e-mail адресу доставе рачуна наведену у
овом Уговору. Уколико се у току трајања овог Уговора
Крајњи купац тако опредијели (писаним путем или
путем електронске поште), може извршити промјену
начина доставе рачуна и/или промјену адресе или
електронске адресе за доставу рачуна.

ЕНЕРГИЈЕ,

Крајњи купац је дужан извршити плаћање обавеза
наведених на рачуну до 25-ог дана у мјесецу за
претходни обрачунски период тј. мјесец.

Члан 4.
Снабдјевач ће извршити обрачун на основу мјерних
података на крају уговорног обрачунског периода на
начин и по цијенама из Уговора.
.
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Члан 7.

Крајњи купац је дужан да у случају активирања
мјенице у складу са ставом 4. овог члана, на захтјев
Снабдјевача преда нову бланко мјеницу, у року од 7
(седам) дана од дана пријема захтјева, при чему се
нова мјеница предаје са својствима прописаним у
ставу 1. овог члана. У супротном Снабдјевач има
право да раскине Уговор.

Сматраће се да је Крајњи купац измирио обавезу по
рачунима Снабдјевача, уплатом укупног износа
задужења по сваком издатом рачуну, на текући рачун
Снабдјевача у складу са његовим писаним
инструкцијама назначеним у самом рачуну.

Купци који имају више закључених уговора за више
мјерних мјеста могу доставити 3 (три) бланко мјенице
са клаузулом „без протеста“ и пратећу документацију
наведену у ставу 1. овог члана, као инструменте
обезбјеђења за све важеће уговоре.

Члан 8.
Уколико Крајњи купац не изврши плаћање своје
доспјеле обавезе у року назначеном у члану 6. овог
Уговора, Снабдјевач ће Крајњем купцу обрачунати
законску затезну камату на износ главног дуга, у
складу са одредбама Закона о затезној камати (Сл.
Гласник РС 61/18) и то од дана истека уговореног рока
плаћања до датума коначног измирења дуга.

Изузетак од обавезе достављања инструмената
обезбјеђења плаћања су буџетске организације и
институције које рачуне за утрошену електричну
енергију плаћају путем трезора.

Законску затезну камату из става 1. овог члана,
Крајњи купац је дужан да плати Снабдјевачу за
цјелокупан неизмирени доспјели дуг.

Члан 10.
Снабдјевач је дужан да врати Крајњем купцу
неискоришћене мјенице и мјенична овлашћења у
року од 30 (тридесет) дана након престанка важења
овог уговора о снабдијевању и измирења свих
доспјелих обавеза Крајњег купца према Снабдјевачу.

ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА
Члан 9.
Крајњи купац чији је објекат прикључен на 110, 35 и
10 kV напону се обавезује да најкасније на дан
закључења Уговора преда Снабдјевачу, као
инструмент обезбјеђења плаћања 3 (три) бланко
мјенице са клаузулом „без протеста“ и пратећу
документацију:
Мјенично овлашћење (број мјеничних
овлашћења је исти као број мјеница)
Копију овјереног картона депонованих
потписа мјеничног дужника за располагање
средствима Крајњег купца овјерену од стране
банке да је вјерна оригиналу
ОП образац (потврда о лицу које је
овлашћено за заступање правог лица
мјеничног дужника и које је као такво
уписано у регистар надлежног органа).

ПОСЕБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СНАБДЈЕВАЧА
Члан 11.
Снабдјевач се обавезује да ће извршити услугу
наведену у члану 3 овог уговора, осим у случајевима:
настанка више силе, прекида испоруке електричне
енергије због неовлашћене потрошње електричне
енергије од стране Крајњег купца, због прекида
снабдијевања за које Снабдјевач није одговоран
усљед
кварова
и
осталих
поремећаја
у
преносној/дистрибутивној мрежи и на које исти не
може утицати, као и у осталим случајевима
одређеним важећим законским и подзаконским
прописима који уређују област енергетике.

Крајњи купац чији је објекат прикључен на 0,4kV
напон обавезује се да најкасније на дан закључења
Уговора преда Снабдјевачу, као инструмент
обезбјеђења плаћања 2 (двије) бланко мјенице са
клаузулом „без протеста“ и пратећу документацију
наведену у ставу 1. овог члана.

У случају да Крајњи купац не измири доспјеле
обавезе из Уговора, Снабдјевач може захтјевати
обуставу даље испоруке електричне енергије
Крајњем купцу, у складу са важећим прописима.
ПОСЕБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КРАЈЊЕГ КУПЦА

Уколико мјеница 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 мјеничне обавезе за лицепотписника мјенице.

Члан 12.
Крајњи купац се обавезује да ће преузети електричну
енергију на начин и под условима одређеним
Уговором и важећим законским и подзаконским
прописима, осим у случајевима више силе или ако му
је приступ мрежи онемогућен усљед кварова и
осталих поремећаја у преносној/дистрибутивној
мрежи.

Снабдјевач може, без претходног упозорења Крајњег
купца, активирати мјеницу и наплатити износ
доспјелог и неизмереног дуга.
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Крајњи купац је обавезан да Снабдјевачу пријави
сваку промјену у складу са Општим условима,
најкасније у року од 15 (петнаест) дана од настанка
промјене. Ако је настанак могуће промјене познат
прије настанка исте, Крајњи купац мора Снабдјевача о
томе обавјестити прије него што дође до промјене
(претходна нотификација). Крајњи купац је обавезан
да приложи документе из којих су видљиви подаци
које наводи.

ВИША СИЛА И ПРОМЈЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ
Члан 15.
Снабдјевач и Крајњи купац биће ослобођени од
одговорности за накнаду штете у случају више силе.
Као виша сила, за Уговорне стране, сматрају се
непредвиђени природни догађаји који имају значај
елементарних непогода (поплаве, земљотреси,
пожари и сл.), као и други догађаји и околности који
онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које
Уговорна страна није могла спријечити, отклонити
или избјећи.

Крајњи купац је упознат да обуставом испоруке
електричне енергије не престаје важност овог
Уговора, а за вријеме трајања обуставе испоруке
електричне енергије Купац има обавезе плаћања које
се односе на приступ систему и законских затезних
камата.

Ако послије закључења Уговора наступе промјењене
околности које отежавају или онемогућавају
испуњење обавеза уговорних страна, страна која не
може због промијењених околности остварити сврху
уговора може захтијевати да се уговор раскине. Као
промјењене околности, нарочито се имају сматрати
акти надлежних државних органа и оператора
система.

Трошкове обуставе и евентуалног наставка испоруке
електричне енергије сноси Крајњи купац уколико је
до обуставе дошло због недозвољених радњи
Крајњег купца, непредвиђених околности насталих
код Крајњег купца или на захтјев Крајњег купца.

Уговорна страна која је погођена дјеловањем више
силе обавезна је да без одлагања и чим буду
дозволиле могућности на погодан начин обавијести
другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању
више силе уколико се њено трајање може
предвидјети, као и да предузме потребне активности
ради ублажавања посљедица више силе.

Члан 13.
Уколико мјерно мјесто није у власништву Крајњег
купца, Крајњи купац је дужан да достави овјерену
изјаву власника објекта да Снабдјевач може
потрошњу на том мјерном месту обрачунавати
директно Крајњем купцу, као и доказ о регулисању
обавеза за то мјерно мjесто.

За вријеме трајања више силе, права и обавезе
Уговорних страна мирују и не примјењују се санкције
за неизвршење уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је
да докаже настанак више силе вјеродостојним
документом издатим од стране надлежних органа,
уколико то није ноторна чињеница.

ПРАВО КРАЈЊЕГ КУПЦА НА ПРИГОВОР
Члан 14.
На испостављен рачун Крајњи купац може поднијети
приговор у року од 10 (десет) дана од дана пријема
рачуна.

У случају да догађај више силе објективно спречава
Уговорне стране да извршавају своје обавезе, за
период дужи од 1 (једног) мjесеца, Уговорне стране
ће споразумно одлучити о даљој примјени овог
Уговора. Уговорна страна код које није наступила
виша сила има право на раскид овог Уговора без
обраћања надлежном суду кад о томе писаним путем
обавијести другу страну.

Приговор Крајњег купца на рачун Снабдјевача не
одлаже обавезу плаћања неспорног дијела рачуна.
Снабдјевач је дужан да одлучи о приговору у року од
10 (десет) радних дана од дана пријема приговора.
У случају да је приговор основан или дјелимично
основан, Снабдјевач ће извршити одговарајуће
исправке рачуна те исте доставити Крајњем купцу.

Снабдјевач није одговоран за накнаду штете, која
настане према Крајњем купцу, као посљедица
кварова и осталих поремећаја на дистрибутивној/преносној мрежи, проузрокованих вишом
силом.

У случају да приговор није основан, о томе ће
писаним путем обавијестити Крајњег купца уз
образложење одлуке по приговору.
Релевантни подаци за рјешавање приговора биће
подаци добијени од стране Дистрибутера.

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
Члан 16.

Поступак рјешавања приговора је бесплатан за
Крајњег купца.

Свака комуникација између Снабдјевача и Крајњег
купца врши се усменим и писаним путем. Само
писани документи су од значаја за међусобно
формалноправне и материјалне односе.
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Писани документ достављен Снабдјевачу сматраће се
примјенљивим од датума евидентирања пријема
пошиљке од стране Снабдјевача или, ако је лична
достава, након што се копија докумената Крајњег
купца овјери штамбиљем Снабдјевача.

ПРЕСТАНАК УГОВОРА
Члан 21.
Свака уговорна страна има право да раскине Уговор у
случају да друга Уговорна страна не извршава своје
уговорне обавезе уз обавезу поштовања отказног
рока од најмање 30 (тридесет) дана од дана пријема
обавјештења уговорне стране која захтијева раскид
Уговора.

Писана коресподенција од стране Снабдјевача према
Крајњем купцу ће се упућивати само на последњу
познату адресу (укључујући телефонски број, број
факса и електронску пошту) пријављену Снабдјевачу
од стране Крајњег купца. У случају да Крајњем купцу
поднесак (рачун, упозорење, одговор на приговор
или друго писмо) Снабдјевача не буде уручен због
промијењене адресе, сматраће се да му је исти
уручен, ако је упућен на посљедњу адресу о којој је
Крајњи купац обавјестио Снабдјевача.

Крајњи купац има право да откаже Уговор због
коришћења права на промјену снабдјевача, уз
обавезу поштовања отказног рока од најмање 30
(тридесет) дана прије дана подношења захтјева за
промјену снабдјевача.
У случају искључења објекта Крајњег купца са
дистрибутивне/преносне
мреже,
из
разлога
предвиђених Законом о енергетици и Законом о
електричној енергији, овај Уговор престаје да важи.

Члан 17.
Важни пословни догађаји, пословна преписка,
комуникација и документација који настану у току
трајања процеса преговарања (понуде, прихватање
понуде, сва пословна коресподенција између Крајњег
купца и Снабдјевача) се сматрају повјерљивим
подацима и забрањено их је откривати трећој страни
и објављивати за све време трајања овог Уговора и 5
(пет) година од престанка овог Уговора.

Члан 22.
Уговор се може раскинути и споразумно, као и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим
односима.
РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 18.

Члан 23.

Лица овлашћена за пословну комуникацију и адреса
Снабдјевача
и
Крајњег
купца
за
писану
коресподенцију налазе се у преамбули Уговора.

Уговорене стране су сагласне да ће сваки спор који
настане у вези са овим Уговором, настојати да ријеше
мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
За спорове настале по основу овог Уговора мјесно је
надлежан суд у Требињу.

ПРИМЈЕНА И РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 19.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.

Овај уговор се закључује за период од ......... до
............. године.

На сва питања која нису уређена овим Уговором
примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима Републике Српске, Закона о енергетици,
Закона о електричној енергији, Општих услова за
испоруку и снабдијевање електричном енергијом и
других законских и подзаконских прописа којима се
регулише рад енергетских субјеката, енергетске
дјелатности и функционисања тржишта електричне
енергије у Републици Српској.

Уговор се сматра закљученим када га потпишу
овлашћена лица уговорних страна.
Крајњи купац, истовремено са потписивањем овог
уговора, потврђује да је у свему упознат са
Правилником о снабдијевању квалификованих купаца
електричном енергијом и поступку промјене
снабдјевача.
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 20.

Члан 25.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка
штете узроковане повредом одредби овог уговора,
уговорна страна која је проузроковала штету,
надокнадити другој страни стварну штету, у складу са
законом.

У случају промјене услова снабдијевања из члана 3.
овог Уговора, све измјене и допуне овог Уговора
вршиће се у писаној форми анексом овог Уговора, у
зависности од тренутних услова снабдијевања у
моменту уговарања.
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Члан 26.
На захтјев Крајњег купца Снабдјевач је дужан доставити му примјерак закљученог уговора о приступу мрежи.

Крајњи купац овим Уговором истовремено потврђује,
под законском одговорношћу, да су сви подаци и
копије докумената које је дао Снабдјевачу за потребе
закључења и праћења овог уговорног односа тачни и
вјеродостојни оригиналној документацији.

Члан 28.
Саставни дио Уговора чине сљедећи Прилог:

Уговорне стране сагласно констатују да евентуална
ништавост појединачних одредби овог уговора не
повлачи и ништавост уговора у цjелини.

Прилог 1: Мјесто примопредаје и процијењене
количине
електричне
енергије
за
испоруку/преузимање

Овај Уговор сачињен је у 2 (два) истовјетна
Члан 27.
примјерка, од чега свака Уговорна страна задржава
Приступ мрежи за Крајњег купца у његово име и за њепо 1 (један) примјерак.
гов рачун обезбјеђује Снабдјевач, о чему га Крајњи купац
опуномоћује закључењем овог Уговора.

СНАБДЈЕВАЧ
МХ „ЕРС“ М.П. а.д. Требиње

КРАЈЊИ КУПАЦ
.........................................

ЗА УПРАВУ
в.д. Генерални директор:

........................................................
Лука Петровић, дипл.инг.маш.

........................................................
(Овлашћено лице)

Број: ...................
Датум: ...............

Број: ..............................
Датум: ..........................
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ПРИЛОГ 1 УГОВОРА О ПОТПУНОМ СНАБДИЈЕВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ бр. ............................

Мјесто примопредаје:
ПОДАЦИ О ПРИМОПРЕДАЈНОМ (МЈЕРНОМ) МЈЕСТУ
Назив купца
Назив мјерног мјеста
Адреса мјерног мјеста
Категорија потрошње
Идентификациони број мјерног мјеста (EIC код)
Број мјерног мјеста (ОДС)

Идентификатори
дистрибутера (ОДС)

Наплатни број (ОДС)

Претежна дјелатност купца за
мјерно мјесто

Шифра

Опис:

Процијењене количине електричне енергије за испоруку/преузимање:
АКТИВНА ЕНЕРГИЈА
ОБРАЧУНСКИ
ПЕРИОД

Виша тарифа – ВТ
(kWh)

Нижа тарифа – НТ
(kWh)

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО
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УКУПНО
(kWh)

Вршно оптерећење
(max)
(kW)

