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У Г О В О Р 
О  ПРОДАЈИ  ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ бр.___________ 

 
Закључен дана _______________________ између  уговорних страна: 
 
1. Привредно друштво  „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд, ул. Царице Милице бр. 2, Матични број  20924195,  ПИБ 108057105 (у даљем тексту : Продавац ), 
 кога заступа  директор Привредног друштва Дејан Васић, дипл. инг. ел.;  

и 
                                     

2.  _________________________________________________име и презиме,         _________________________________________________назив правног лица,  
         
     _____________________________________________ЈМБГ                                   __________________________матични број,  ________________________ПИБ  
                      
     ___________________________ ________________________адреса купца        _______________________________________ адреса седишта правног лица ,  
       
     ______________________________________адреса достављања рачуна         ___________________________________________адреса достављања рачуна  
  
     ______________________________________ рођено презиме                             ________________________________________лице овлашћено за заступање 
                                                                                                                                             (Директор правног лица  односно законски заступник правног лица) 
,(у даљем тексту : Купац),  

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

  
Предмет овог Уговора је продаја електричне енергије са потпуним снабдевањем, Купцу који има право на јавно снабдевање, а припада категорији 
_____________________, у складу са Решењем о одобрењу за прикључење бр. ___________ од _______, а преко места примопредаје.   
 
Уговорне стране су сагласне да Продавац, продаје  електричну енергију  Купцу  у количини коју преузме током трајања овог Уговора, а која је измерена на месту  
примопредаје  на  објекту Купца и то : 
 
Место примопредаје бр.  .............. место и адреса ......................................................................., бр. ........, спрат ........., прикључење одобрено Решењем бр. 
____________________од ______________ године, са одобреном снагом ____ kW,  ЕД  број ______________________, категорија купаца  
_____________________________________, група купаца ________________________________, адреса достављања рачуна  за предметно место примопредаје 
______________________. 
 
Уговорне стране су сагласне да анексом овог Уговора уговоре  продају (снабдевање) електричне енергије и за друга места примопредаје Купца. 
 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим Уговором урeђују се права и обавезе Продавца и Купца у вези са 
продајом електричне енергије, начин остваривања других права и начин 
извршавања других обавеза које произилазе из односа Продавац – Купац, а у 
складу са Законом о облигационим односима, Законом о енергетици, Законом 
о ефикасном коришћењу енергије, Уредбом о условима испоруке и 
снабдевања електричном енергијом, Уредбом о енергетски заштићеном купцу, 
Методологијом за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање, 
Правилима о промени снабдевача, Правилима о раду дистрибутивног 
електроенергетског система (ДЕЕС) и другим општим актима (у даљем тексту  
под заједничким називом : „Прописи“ ). 
 

Члан 2. 
Овај Уговор се закључује као уговор са потпуним снабдевањем. 

 
Купац је упознат и обавештен да ће након закључења овог Уговора, његов 
објекат бити прикључен на дистрибутивни електроенергетски систем (у даљем 
тексту : ДЕЕС) којим управља оператор дистрибутивног система (у даљем 
тексту : ОДС) 
 
Продавац ће у име свих купаца који су закључили уговор са потпуним 
снабдевањем, као и у име овог Купца, са ОДС-ом закључити уговор о приступу 
систему (ДЕЕС-у) као и уговор којим преузима балансну одговорност за места 
примопредаје Купца. 

 
Члан 3. 

Уговор се закључује за једно место примопредаје,  а може се закључити и за 
више места примопредаје, што ће бити дефинисано анексом овог  Уговора.    
 
Купац који закључи овај Уговор за више места  примопредаје, истовремено ће 
анексом из става 1. овог члана, са Продавцем уговорити да ли му Продавац  
доставља посебне рачуне за свако место примопредаје или јединствени рачун 
за сва места примопредаје и под условом да Продавац има информатичко-
софтверске и техничке услове за издавање јединственог рачуна. 
 
Уколико Купац уговори да му Продавац доставља јединствен рачун за сва 
места примопредаје и исти не измири или само делимично измири, сматраће 
се да Купац има неизмирен дуг за сва места примопредаје.        

 
Члан 4. 

Купац је обавештен да ће са ОДС-ом, у складу са прописима, регулисати 
питање својине места примопредаје/мерног места, техничке услуге ОДС-а 
према објекту/објектима Купца, контролисање мерења и прописаног напона 
електричне енергије, процедуре за поступање у случају квара, пожара или 
дејства више силе на месту примопредаје и одржавање техничке исправности 
места примопредаје (мерног уређаја, мерно-разводног ормана, уклопног сата, 
осигурача и евентуално помоћног стуба) које се налази на објекту Купца или на 
земљишту у својини или сусвојини Купца. 

 
Купац је обавештен да начин и услови остваривања права и  обавеза која 
проистичу из става 1. овог члана, нису предмет овог Уговора и не обавезују 
Продавца. 
 

Продавац није одговоран за евентуалну штету коју Купац претрпи, а која 
настане као последица неизвршених законских, подзаконских или уговорних 
обавеза  ОДС-а према Купцу.   

 
ЦЕНА,  КОЛИЧИНА И СНАГА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 5. 

Цена електричне енергије утврђује се у складу са законом и Методологијом за 
одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање, по тарифним 
елементима за одговарајућу категорију и групу купаца која је наведена у 
предмету овог Уговора. 
 
Количина електричне енергије коју Продавац продаје Купцу ограничена је 
одобреном снагом прикључка на ДЕЕС, као техничким условом који утврђује 
ОДС. 
 

ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ПРОДАВЦА 
Члан 6. 

Обавезе Продавца су да: 
1. објекте Купца из предмета овог Уговора, током трајања уговорног 

односа континуирано снабдева електричном енергијом на начин и 
под условима утврђеним Прописима ; 

2. Купцу обезбеди  количину електричне енергије, коју одређује Купац 
на основу остварене потрошње на месту примопредаје; 

3. редовно и уредно Купцу доставља рачуне ; 
4. правовремено и уредно у своје пословне књиге евидентира  и 

књижи уплате Купца по достављеним рачунима ; 
5. Купцу који је стекао статус енергетски заштићеног купца обрачуна 

умањење у складу са Прописима ; 
6. о приговору Купца на рачун одлучи у року од 8 дана од дана пријема 

приговора ; 
7. изврши исправку рачуна, у складу са прописима, уколико се утврди 

да је погрешно обрачуната вредност појединих елемената или да су 
подаци за обрачун погрешни ; 

8. упозори Купца у писаној форми, да измири, односно закључи 
споразум о извршењу обавезе из овог Уговора у року од 15 
(петнаест) дана од дана пријема упозорења, у складу са прописима;  

9. обавести ОДС да су отклоњени разлози за извршену обуставу 
испоруке електричне енергије ; 

10. у писаној форми упозори Купца да су се стекли услови  за раскид 
овог Уговора, у складу са Прописима ; 

11. путем средстава јавног информисања, своје интернет странице, 
службе за давање усмених обавештења и бесплатне телефонске 
линије обавештава Купца о променама свих прописа које су од 
значаја за уговорни однос, обавештава Купца  о регулисаним 
ценама и објављује Опште услове снабдевања електричном 
енергијом ;  

12. уз рачун или други пригодан начин  Купцу обезбеди увид  у податке 
о уделу сваког извора енергије у укупно продатој електричној 
енергији у претходној години као и у податке о предузетим мерама и  
ефектима мера за повећање енергетске ефикасности и за заштиту 
животне средине за производне капацитете из којих је набављена 
електрична енергија ; 
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13. као претходни снабдевач, у складу са Прописима, Купцу који је 
измирио или регулисао доспеле обавезе о томе изда потврду, а за 
потребе вођења поступка промене снабдевача ;  

14. одмах по испуњењу уговорних обавеза од стране Купца, захтева од 
ОДС-а да изврши прикључење Купца на ДЕЕС и 

15. извршава друге обавезе у складу са Прописима и овим Уговором.  
 

Члан 7. 
Права Продавца су да: 

1. под условима и на начин утврђен Прописима и овим Уговором 
поднесе захтев ОДС-у за обуставу испоруке електричне енергије на 
једном, више или свим мерним местима Купца  који не извршава 
своје уговорне обавезе ; 

2. у складу са прописима и одребама закона који регулише заштиту 
података о личности, од Купца физичког лица  прибави личне 
податке неопходне за закључење и праћење овог уговорног односа 
(лично име и презиме, ЈМБГ, рођено презиме, адреса достављања 
рачуна, подаци о намени објекта Купца (стан,кућа,пословни 
простор,гаража и др.) технички подаци о месту примопредаје и др.));  

3. Купцу који узастопно није измирио 2 (два) доспела рачуна, на име 
обезбеђења доспелог као и будућег потраживања, у писаној форми 
захтева прилагање адекватних средстава обезбеђења, са правом  
Продавца на раскид Уговора уколико Купац у отказном року од 15 
дана од дана пријема захтева, не достави Продавцу тражена 
средства обезбеђења и не измири дуг у целости ; 

4. током трајања уговора, једном у 3 (три) године захтева од Купца који 
не припада категорији  домаћинства, а према Прописима има статус 
малог купца и право на јавно снабдевање, да приложи прописане 
доказе о стицању статуса малог купца ; 

5. са Купцем закупцем објекта закључи уговор о продаји на одређено 
време, уз претходну писану  сагласност власника објекта ; 

6. прибави писану сагласност власника објекта да прихвата солидарну 
одговорност за будуће обавезе закупца који је Купац из овог 
Уговора као и да захтева конституисање заложног права првог ранга 
на објекту који је предмет овог уговора, или прилагање другог 
одговарајућег  средства обезбеђења на имовини закупца или 
власника објекта (по договору власника објекта и закупца), и о 
њиховом трошку, а ради обезбеђивања измиривања обавеза Купца 
за испоручену електричну енергију, у складу са прописима; 

7. раскине уговор са Купцем због неизмирења доспелих уговорних 
обавеза, у складу са Прописима и овим Уговором и 

8. оствари друга права у складу са Прописима. 
 

ОБАВЕЗЕ И ПРАВА КУПЦА 
Члан 8. 

Обавезе Купца су да: 
1. у року доспећа назначеном на рачуну плати износ рачуна ; 
2. за доспели, а неплаћени рачун или део рачуна плати камату у 

складу са законом; 
3. потрошњу електричне енергије остварује у границама одобрене 

снаге одређене Решењем о одобрењу за прикључење купца на 
ДЕЕС утврђеног од ОДС-а; 

4. пружи Продавцу тачне личне и друге податке неопходне за 
закључење и праћење уговорног односа, у складу са Прописима; 

5. у складу са Прописима, у року од 15 дана Продавцу пријави 
промену власништва, односно права закупа или коришћења над 
објектом који се снабдева електричном енергијом, промену адресе 
достављања рачуна, промену  имена и презимена односно назива 
Купца, и друге промене настале код Купца од правног значаја за 
уговорни однос,  а у  противном, Продавац неће бити одговаран  за 
евентуалну штету која због овог  пропуста Купца, може настати за 
Купца; 

6. достави Продавцу средства обезбеђења која је у складу са 
Прописима, Продавац овлашћен да тражи ; 

7. у складу са прописима, на захтев Продавца достави прописане 
доказе о стицању статуса малог купца и  стицању права на јавно 
снабдевање и 

8. извршава друге обавезе у складу са Прописима и овим Уговором. 
 

Члан 9. 
Права Купца су да: 

1. објекте Купца наведене у предмету овог Уговора или анекса уговора 
континуирано снабдева електричном енергијом на начин и под 
условима утврђеним Прописима и овим Уговором ;  

2. Продавцу поднесе приговор на рачун, у складу са Прописима ; 
3. ОДС-у поднесе приговор на извршену обуставу испоруке 

електричне енергије, у складу са Прописима ; 
4. Продавац, у складу са Прописима, обрачуна умањење  уколико је 

стекао статус енергетски заштићеног купца ;  
5. након измирења, односно регулисања заосталих обавеза  захтева 

од Продавца да обавести ОДС о отклањању разлога за извршену 
обуставу испоруке електричне енергије ;  

6. путем средстава јавног информисања, интернет странице, службе 
за давање усмених обавештења и бесплатне телефонске линије 

Продавца, буде благовремено обавештаван о променама свих 
прописа које су од значаја за уговорни однос, о променама 
регулисаних цена и Општим условима снабдевања електричном 
енергијом и 

7. оствари друга права у складу са Прописима. 
  

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
  Члан 10. 

Уговор се закључује на неодређено време. 
 
Уговор се закључује на време одређено Одобрењем за прикључење објеката 
привременог карактера, градилишта и објеката у пробном раду односно до 
_________________(датум). 
 
Уговор се закључује на одређено време односно на време важења уговора о 
закупу објекта, односно до ______________(датум). 
 

Члан 11. 
У случају измене овог уговора или аката из члана 10. овог Уговора, уговорне 
стране ће закључити Анекс којим ће уредити међусобне односе. 
 
Промена цене електричне енергије у складу Прописима, као ни статусне 
промене на страни Продавца, не сматрају се разлогом за измену овог Уговора. 
 
Купац је сагласан да се достава рачуна, упозорења или другог писмена које се 
односи на овај уговорни однос сматра уредном, уколико је Продавац исте 
доставио на адресу наведену у овом Уговору, односно Анексу овог уговора. 

 
Члан 12. 

Уговор престаје даном: 
1. искључења објекта купца са ДЕЕС-а ; 
2. истеком периода уговора на који је закључен ; 
3. једностраним раскидом уговора било које уговорне стране у складу 

са прописима ; 
4. отказа од стране Купца због коришћења права на промену 

снабдевача ; 
5. смрти Купца-физичког лица без наследника или престанком Купца-

правног лица без правних следбеника и  
6. у другим случајевима предвиђеним прописима и овим Уговором.  

 
Отказом Уговора за једно место примопредаје, односно искључењем једног 
места примопредаје, Уговор престаје само за то место примопредаје. 

  
Члан 13. 

Купац је обавештен да у случају да је Купцу обустављена испорука електричне 
енергије, на основу Прописа, Продавац има обавезу да Купцу обрачунава 
електричну енергију према тарифама „обрачунска снага“ и „трошак јавног 
снабдевача“ за све време трајања обуставе, осим у случају када је на захтев 
Купца обустављена испорука која траје најкраће једну, а најдуже две године.   

 
Члан 14. 

Купац је обавештен да, у складу са Прописима,  израз „обустава испоруке“ 
представља  фактичку  електротехничку радњу престанка испоруке електричне 
енергије са ДЕЕС-а, на месту примопредаје, а израз „искључење“ подразумева 
и има правно дејство престанка овог уговорног односа Купца и Продавца.   
 
Продавац ће податке о Купцу у овај уговор и матичну евиденцију Купаца које 
води Продавац, унети онако како су наведени у јавним исправама (личним 
документима) Купца (који је физичко лице), односно у регистру Агенције за 
привредне регистре (АПР), регистрима које воде Привредни судови и МУП,  за 
правна лица, предузетнике, спортска и друга друштва, удружења и др.  
 
Купац овим уговором  истовремено потврђује, под законском одговорношћу, да 
су сви лични и други подаци и копије докумената, које је дао Продавцу за 
потребе закључења и праћења овог уговорног односа тачни и веродостојни 
оригиналној документацији. 
 
Продавац ће у складу са обавезама из члана 6. ст. 1. тачка 11. овог уговора 
Купцима кроз Опште услове снабдевања електричном енергијом  детаљније 
објаснити поступак и правне последице обуставе испоруке електричне енергије 
због неизмирења обавеза из овог уговора (по приступу), поступак и правне 
последице искључења објекта купца са система, као и друга права и обавезе 
Продавца и Купаца из овог уговорног односа (по приступу).  

 
Члан 15. 

На све односе између Продавца и Купца који нису уређени овим Уговором 
примењиваће се одговарајуће одредбе Прописа из члана 1. овог Уговора. 

 
Члан 16. 

У случају спора по овом Уговору, надлежан је суд пребивалишта, односно 
седишта Купца. 

Члан 17. 
Овај Уговор је сачињен у 3 (три) истоветна примерка, по 1 (један) за сваку 
уговорну страну и 1 (један) уговор за ОДС. 

                                                                                
 
 
                                               КУПАЦ                                                                                                                                    ПРОДАВАЦ 
                                                                                                                                                                                       ПД ЕПС-Снабдевање 
                                                                                                                                                                                                 Директор 

                           _____________________________                                                  М.П.                                               
                                                                                                                                   Дејан Васић , дипл.инг.ел. 

 


