Образац У-02

УГОВОР О СНАБДИЈЕВАЊУ
између:

1. Снабдјевач:

Назив снабдијевача
Р.Ј. ...............................................................................................
Адреса: ........................................................................................
Контакт телефон:.........................................................................

2. Крајњи купац:

Члан 1 – Предмет уговора
Овим уговором се регулишу услови купопродаје електричне енергије између двије
уговорне стране, у складу са потребама купца и расположивим количинама из
електроенергетског биланса.
За тарифне купце из категорије домаћинства и купце који електричну енергију
преузимају на 0,4kV напонском нивоу код којих се обрачунска снага не утврђује
мјерењем, овим уговором се регулише и приступ мрежи, те се сматра да је крајњи купац
који је закључио уговор о снабдијевању истовремено закључио и уговор о приступу.

Члан 2 – Снага одобрена електроенергетском сагласношћу
Одобрена прикључна снага:
Број и датум издавања ЕЕС:

Pр=

kW

Члан 3 – Подаци о примопредајном и мјерном мјесту
Примопредајно мјесто
Локација мјерног мјеста и
напонски ниво мјерења
Власништво над мјерним слогом
Остало

(мјесто разграничења одговорности између дистрибутера и
корисника мреже)
______ kV

(разјашњење уколико мјерно мјесто није и примопредајно
мјесто и сл.)

Члан 4 – Категорија потрошње и тарифна група купца којој купац припада и обрачунски
елементи групе по тарифном систему (за тарифне купце)
Категорија потрошње:
Тарифна група:
Обрачунски елементи групе:

У складу са тарифним ставовима које утврђује РЕРС
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Члан 5 – Количина енергије и снаге са допуштеним одступањима, мјесечна динамика
преузимања (само за купце којима се обрачунска снага утврђује мјерењем), као и начин
поступања у случају одступања од уговорених количина.
Количина енергије за 12 мјесеци
Одобрена прикључна снага
Мјесечна динамика преузимања
Количина енергије у МТ (кWh)
Количина енергије у ВТ (кWh)
Укупно (ВТ+МТ) или СТ (кWh)
Мјесечна динамика преузимања
Количина енергије у МТ (кWh)
Количина енергије у ВТ (кWh)
Укупно (ВТ+МТ) или СТ (кWh)

jануар

фебруар

јул

август

март

септембар

април

октобар

мај

јун

новембар

децембар

Крајњи купац, у складу са чланом 52. став (2), може захтијевати измјену уговорених
количина електричне енергије и снаге најкасније седам дана прије почетка наредног
обрачунског периода.
У случајевима када је код купца којем се снага утврђује мјерењем измјерена вршна снага
током једног обрачунског периода већа од одобрене прикључне снаге, обрачун накнаде се
врши на основу измјерене снаге увећане за разлику измјерене снаге и вриједности одобрене
прикључне снаге (члан 46. став (7) Општих услова).
Члан 6 – Адреса доставе рачуна
Адреса:

Члан 7 – Јединична цијена електричне енергије (за квалификоване купце)
Јединична цијена ел. енергије:
Члан 8 – Ниво квалитета снабдијевања
У складу са члановима 60-64. Општих услова за испоруку и снабдијевање ел. енергијом
(Сл. гласник РС 85/08) и другим прописима
Члан 9 – Начин обрачуна, плаћања и одредба о каматама
Очитање бројила за мјерење утрошене електричне енергије врши овлаштено лице, уз
предочење службене легитимације, директно на лицу мјеста или даљински, уколико постоји
опрема за даљинско очитавање.
По извршеном обрачуну, након очитања, снабдјевач доставља крајњем купцу рачун
најкасније до 15-тог дана у мјесецу за претходни обрачунски период (члан 85. став (1) Општих
услова).
На рачуну за утрошену електричну енергију је наведен рок и начин плаћања до 25-ог дана
у мјесецу у којем је рачун издат (члан 87. став (2) Општих услова).
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Обрачун камате за неблаговремено плаћање врши се су у складу са Законом о висини
стопе затезне камате (Сл. гласник РС 19/01).
Члан 10 – Обавезе крајњег купца, одговорност за неизвршавање, односно неуредно
извршавање обавеза из уговора

•
•
•
•
•
•

Обавезе крајњег купца су:
омогућавање несметаног приступа посједу, мјерним уређајима и инсталацијама
овлашћеним лицима дистрибутоера,
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 снабдијевачeм.

Дистрибутер обуставља испоруку ел. енергије у складу са донешеном Политиком
обуставе и ограничења у испоруци електричне енергије, а у случају да:
• без сагласности дистрибутера прикључи на мрежу своје објекте, уређаје и инсталације,
• без сагласности дистрибутера, путем својих објеката омогући другом лицу да прикључи
на мрежу своје објекте, уређаје и инсталације,
• радом својих енергетских објеката и уређаја угрожава живот и здравље људи или
угрожава околину,
• у року који одреди дистрибутер или одговарајући инспекцијски орган не одстрани или не
смањи до захтијеване границе сметње које проузрокују његови објекти и уређаји,
• омета нормалну испоруку електричне енергије другим купцима,
• два пута узастопно забрани или онемогући приступ овлашћеном особљу дистрибутера
прикључку, мјерним и заштитним уређајима, енергетским објектима и уређајима или
инсталацијама,
• не поштује посебне услове о ограничењу испоруке електричне енергије,
• на опомену дистрибутера, не снизи активну и/или реактивну снагу, односно количину
активне енергије и/или количину прекомјерно преузете реактивне енергије на уговорену
вриједност у захтијеваном року,
• онемогући правилно регистровање преузетих количина електричне енергије или користи
електричну енергију без захтијеваних мјерних уређаја или мимо њих, и
• не плаћа испоручену ел. енергију у року одређеном уговором и/или Општим условима.
Поступак и разлози за обуставу испоруке електричне енергије дефинисани су
члановима 95 – 109. Општих услова.
Члан 11 – Период важења уговора, престанак уговора и отказни рок
Период важења уговора:
Разлози за престанак уговора дефинисани су у члану 53. Општих услова, а настају
усљед:
• промјене власништва над објектом крајњег купца,
• смрти крајњег купца, односно престанка правног лица у својству крајњег купца,
• споразума између уговорних страна,
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отказа уговора
истека рока на који је уговор закључен,
у случају настајања 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.
Уговорне стране ће све евентуалне несугласице најприје ријешавати споразумно.
Уколико се на тај начин не ријеши спор постоји могућност подношења приговора
снабдијевачу а и обавеза снабдијевача о поступању у складу са процедуром за рјешавање
приговора (члан 110. став (2) Општих услова), а у року од 15 дана од дана његовог пријема, у
складу са чланом 110. став (5) Општих услова.
Ако се спор не ријеши ни по приговору у писаној форми крајњи купац се може, путем
дистрибутера/снабдјевача обратити РЕРС-у, али само у случајевима из члана 28. Закона о
електричној енергији-пречишћени текст (Службени гласник број 8/08), односно чланом 111.
став (1) Општих услова.
За све друге врсте спорова надлежан је Општински суд у мјесту сједишта
електродистрибутивног предузећа .
За питања која нису регулисана уговором примјењују се Општи услови, који су доступни
крајњем купцу на званичном сајту снабдијевача www.elektrohercegovina.com и у услужним
центрима предузећа.
•
•
•

Члан 12 - Број примјерака уговора
Овај уговор је сачињен у 4 истовјетна примјерка, од којих дистрибутер задржава 3
примјерка, а власник/инвеститор 1 примјерак.
Члан 13 – Ступање уговора на снагу
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Крајњи купац:
.....................................
број:_______________
датум:_____________

За снабдјевача:
М.П.

.........................................
број:________________
датум:______________
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