Образац У-03

УГОВОР О ПРИСТУПУ МРЕЖИ
између:

1. Дистрибутер:

МХ ЕРС Требиње
ЗП "ЕЛЕКТРО - ХЕРЦЕГОВИНА" а.д. ТРЕБИЊЕ
Р.Ј. ...............................................
Адреса: Tрг Јована Рашковића 6, 89101 Требиње
Контакт телефон: 059/279-818

2. Снабдијевач/крајњи
купац:
Члан 1 – Предмет уговора
Уговором се дефинишу међусобна права и обавезе уговорних страна, а у вези са
кориштењем електродистрибутивне мреже.
Члан 2 – Број и датум закључивања уговора о прикључењу
Број уговора
Датум закључивања
уговора

Члан 3 – Снага одобрена електроенергетском сагласношћу
Одобрена прикључна снага:
Број и датум издавања ЕЕС:

Pp=

Члан 4 – Подаци о мјерном мјесту и садржај мјерног слога
Дефинисани су у ЕЕС из Члана 3 овог Уговора
Члан 5 –Подаци који се односе на крајње купце на средњем напону и објекте за производњу
електричне енергије
Ниво допуштеног повратног утицаја на
на ел.енергетску мрежу
Начин прикупљања, провјере и
доставе мјерних и обрачунских
података
Обавеза дистрибутера у погледу
повјерљивости података
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Члан 6 – Обавезе уговорних страна у вези са условима приступа мјерном мјесту, уређајима
и инсталацијама у објектима крајњег купца
Обавезе дистрибутера/снабдјевача према члановима 9. и 10. Општих услова (Сл.
Гласник РС 85/08) су:
• обезбиједити испоруку електричне енергије и услуге крајњим купцима у складу са
законом, прописима РЕРС-а, техничким прописима и стандардима и закљученим
уговорима,
• очитавати бројила електричне енергије крајњих купаца, похрањивати и ажурирати
податке везане за мјерења,
• обрачунавати, фактурисати и наплаћивати утрошену електричну енергију, те
похрањивати и ажурирати податке у вези с тим,
• водити уредну евиденцију о ограничењима и прекидима испоруке електричне
енергије из које се могу утврдити разлози застоја или ограничења у испоруци, те
уредно архивирати и чувати документацију у складу са прописима,
• одржавати услужни центар за пружање информација, пријема и рјешавања приговора
и жалби, те подршку и савјетовање крајњих купаца, те поступати по приговорима
крајњих купаца у складу са Општим условима.
Обавезе крајњег купца према члану 11. став (2) Општих услова (Сл. Гласник РС 85/08)
су:
• омогућавање несметаног приступа посједу, мјерним уређајима и инсталацијама
овлашћеним лицима дистрибутера,
• одржавање у исправном стању инсталација и опреме у свом власништву,
• обавјештавање дистрибутера о неисправностима на прикључним и мјерним
уређајима,
• редовно и благовремено плаћање преузете електричне енергије,
• накнада штете другом крајњем купцу и/или дистрибутеру, проузроковане
недозвољеним радњама или неисправностима уређаја или инсталација крајњег
купца,
• друге обавезе које произилазе из Закона и уговора са дистрибутером и снабдјевачем.
Члан 7 – Количина ел. енергије и снаге за испоруку, допуштена одступања и начин
поступања у случају одступања од уговорених количина
Количина ел. енергије и снаге за испоруку: У складу са уговором о снабдијевању
Допуштена одступања и начин поступања у
У складу са Општим условима
том случају.
У случајевима када је код купца којем се снага утврђује мјерењем измјерена вршна снага
током једног обрачунског периода већа од одобрене вршне снаге, обрачун накнаде се врши на
основу измјерене снаге увећане за разлику измјерене снаге и вриједности одобрене вршне снаге
(члан 46. став (7) Општих услова).
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Члан 8 – Квалитет ел. енергије у тачки напајања и услови у којима је дозвољено веће
одступање параметара квалитета ел. енергије у односу на уговорене
Квалитет ел. енергије
Услови у којима је дозвољено
веће одступање квалитета

У складу са Општим условима (члан 60-64.) и другим прописима
У складу са Општим условима (члан 65.) и прибављеном
сагласношћу РЕРС-а да се испорука електричне енергије која не
задовољава прописане стандарде квалитета може вршити на
дијелу мреже на коју се врши прикључење

Члан 9 – Категорија потрошње и тарифна група којој купац припада
Категорија потрошње
Тарифна група

Члан 10 – Начин обрачуна накнаде за коришћење мреже, накнаде за помоћне услуге и
осталих накнада, утврђен одлукама ДЕРК-а (одлука о кориштењу преносне мреже и накнади
за помоћне услуге) и РЕРС-а (одука о висини накнаде за кориштење дистрибутивне мреже),
те начин плаћања
Накнада
1. Накнада за коришћење мреже
2. Накнада за помоћне услуге
3. Остале накнаде

Цијена

ПДВ

Укупно

УКУПНО (КМ)
Начин плаћања:

Члан 11 – Обрачунски период и одредбе о каматама
Обрачунски период
Висина каматне стопе утврђује су у складу са Законом о висини стопе затезне камате
(Сл.гласник РС 19/01).
Обрачун затезне камате почиње по истеку рока доспијећа обавезе по рачуну на плаћање, а
који је наведен на сваком испостављеном рачуну за утрошену електричну енергију.
Члан 12 – Начин и адреса за доставу рачуна
Начин доставе рачуна
Адреса доставе рачуна

Члан 13 – Одговорност за причињену штету, разлози за обуставу или ограничење
испоруке ел. енергије
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Уговорне стране прихватају обавезу да штету узроковану другој страни измире под
условима на начин прописан Општим условима (чланови 9, 10 и 11.) и Законом.
Поступак и разлози за обуставу испоруке електричне енергије дефинисани су члановима 94108. Општих услова и Дистрибутивним мрежним правилима, као и политиком обуставе и
ограничења у испоруци електричне енергије коју је донијело дистрибутивно предузеће, а са којом
је крајњи купац упознат прије закључивања овог уговора.
Члан 14 – Период важења Уговора и разлози за престанак важења
Период важења Уговора
Разлози за престанак важења овог Уговора су дефинисани у члану 47. став (1) Општих
услова, а проистичу из :
1. промјене власништва над објектом крајњег купца;
2. смрти крајњег купца, односно престанка правног лица у својству крајњег купца;
3. споразума уговорних страна;
4. отказа уговора;
5. истека рока важења уговора;
6. наступања околности за престанак уговора прописаних законом.
У случају отказа уговора примјењује се отказни рок, који не може бити краћи од 15 дана за
тарифне купце односно 30 дана за квалификоване купце, рачунајући од дана обавјештавања
друге уговорне стране.
Члан 15 – Остале одредбе
Уговорне стране ће све евентуалне несугласице најприје ријешавати споразумно. Уколико
се на тај начин не ријеши спор постоји могућност подношења приговора дистрибутеру а и обавеза
дистрибутера о поступању по запримљеном приговору, у складу са чланом 110. Општих услова.
Ако се спор не ријеши ни по приговору у писаној форми, крајњи купац се, путем
дистрибутера/снабдјевача, може обратити РЕРС-у, али само у случајевима из члана 111. Општих
услова којим су утврђене њене надлежности.
За све друге врсте спорова надлежан је Општински суд у мјесту у којем је сједиште
електродистрибутивног предузећа.
За питања која нису регулисана уговором примјењују се Општи услови, који су доступни
крајњем купцу на званичном сајту дистрибутера www.elektrohercegovina.com и у услужним
центрима предузећа.
Члан 16 - Број примјерака уговора
Овај уговор је сачињен у 4 истовјетна примјерка, од којих дистрибутер задржава 3 примјерка,
а власник/инвеститор 1 примјерак.
Члан 17 – Ступање уговора на снагу
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Крајњи купац
........................................

М.П.

за дистрибутера
.........................................
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број:________________
датум_______________

број:________________
датум:______________
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