
ПРЕДЛОГ 
На основу члана. 76 став 5. и члан 77. став 4. Закона о енергетици („Службени 

гласник РСˮ, број 145/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, 
бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 74/12, 7/14-УС и 44/14), 
Влада доноси 
 
 

УРЕДБУ O  
УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДНИХ МОДЕЛА УГОВОРА О ОТКУПУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 1. 
Овом уредбом утврђују се модел уговора о откупу електричне енергије на основу 

којег повлашћени произвођачи, односно привремени повлашћени произвођачи са 
гарантованим снабдевачем закључују уговор о откупу електричне енергије.  

 
Члан 2. 

Повлашћени произвођач, привремени повлашћени произвођач и гарантовани 
снабдевач дужни су да уговор о откупу електричне енергије закључе у писменој форми 
у складу са моделом уговора прописаног овом уредбом. 

Делови модела уговора написани курзивом представљају обавезне смернице 
којима се руководе повлашћени произвођач, односно привремени повлашћени 
произвођач и гарантовани снабдевач приликом закључења уговора и у складу са њима 
уносе у уговор о откупу електричне енергије одговарајуће одредбе из модела уговора. 

Повлашћени произвођач, привремени повлашћени произвођач и гарантовани 
снабдевач не могу унети у уговор о откупу електричне енергије одредбе којима се 
мењају, допуњују или изостављају одредбе модела уговора прописаног овом уредбом. 

Одредбе уговора о откупу електричне енергије које су уговорене на начин из става 
3. овог члана не производе правна дејства, а изостављене одредбе модела уговора 
непосредно се примењују. 

Ако се приликом закључења уговора утврди да поједина питања нису регулисана 
моделом уговора о откупу електричне енергије, односно да је потребно да се поједине 
одредбе модела уговора о откупу електричне енергије измене или допуне да би се 
омогућила њихова примена у конкретном случају, повлашћени произвођач, привремени 
повлашћени произвођач и гарантовани снабдевач могу уговор о откупу електричне 
енергије да измене или допуне уз сагласност Министарства надлежног за послове 
енергетике. 

У случају да повлашћени произвођач, привремени повлашћени произвођач и 
гарантовани снабдевач не усагласе предлог за измену или допуну уговора из става 5. овог 
члана, примениће се правила закона којим се уређују облигациони односи.  

 
Члан 3. 

Утврђени модели уговора из члана 1. овог ове уредбе одштампани су уз ову 
уредбу и чине његов саставни део. 
 

Члан 4. 
Уговори о откупу електричне енергије који су до дана ступања на снагу ове уредбе 

повлашћени произвођачи закључили са јавним, односно гарантованим снабдевачем, 
остају на снази и важе до њиховог истека. 
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Повлашћени произвођачи који су поднели захтев за закључење уговора о откупу 
електричне енергије пре ступања на снагу ове уредбе закључују са гарантованим 
снабдевачем уговор о откупу електричне енергије у складу са моделом уговор о откупу 
електричне енегрије који је био на снази у време подношења захтева. 

Повлашћени произвођачи, односно привремени повлашћени произвођачи који 
после ступања на снагу ове уредбе поднесу захтев за закључење уговора о откупу 
електричне енергије закључују уговор о откупу електричне енергије у складу са моделом 
уговора утврђеног овом уредбом. 

Ако повлашћени произвођачи, односно привремени повлашћени произвођачи из 
става 3. овог члана, остварују право на подстицајне мере утврђене прописима који су 
били на снази пре Закона о енергетици („Службени гласник РСˮ, број 145/14) и прописа 
донетим на основу њега, одредбе модела уговора о откупу електричне енергије утврђеног 
овом уредбом које се односе на максимално произведену електричну енергију, 
максимално ефективно годишње време рада електране и откупну цену, не примењују се 
на уговор о откупу електричне енергије са гарантованим снабдевачем. 

Ова уредба ступа на снагу на дан њеног објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србијеˮ. 
 
 
05 број  
У Београду,  

Влада  
 

Председник, 
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МОДЕЛ УГОВОРА О ОТКУПУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, јун 2015. године 



4 
 

[унети назив, адресу, матични број и ПИБ гарантованог снабдевача,] (у даљем тексту 
„КУПАЦ”), кога заступа [унети име и презиме], са једне стране, 
 [унети назив, адресу, матични број, ПИБ лица које има статус привременог, односно 
повлашћеног произвођача], (у даљем тексту „ПРОДАВАЦ”) кога заступа [унети име и 
презиме и функцију овлашћеног лица], са друге стране, 
(у даљем тексту: под појединачним називом „Уговорна страна” или под заједничким 
називом „Уговорне стране”) 
закључују у Београду дана [унети датум]: 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

 О ОТКУПУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
 

Уговорне стране су сагласне: 
(А) Да је ПРОДАВАЦ стекао статус повлашћеног произвођача електричне енергије 

за [унети врсту електране и њен назив], чија је укупна инсталисана снага [унети 
снагу] и која се налази у [унети јединицу локалне самоуправе, катастарску 
општину], (у даљем тексту: „Електранаˮ); 
У случају да уговор закључује лице које има статус привременог повлашћеног 

произвођача тачка (А), гласи: 
Да је ПРОДАВАЦ стекао статус привременог повлашћеног произвођача 
електричне енергије за [унети врсту електране и њен назив], чија је укупна 
инсталисана снага [унети снагу] и коју намерава да [унети изгради или 
реконструише] у [унети јединицу локалне самоуправе, катастарску општину ], (у 
даљем тексту: „Електранаˮ); 

(Б) Да је, КУПАЦ законом овлашћен и обавезан да купује произведену електричну 
енергију у Електрани од ПРОДАВЦА; 

(В) Да је ПРОДАВАЦ дана [унети датум] поднео захтев КУПЦУ за закључење 
уговора о откупу електричне енергије.  

У случају да уговор закључује лице које има статус привременог повлашћеног 
произвођача тачка (В), гласи: 

Да је ПРОДАВАЦ дана [унети датум] поднео захтев КУПЦУ за закључење 
уговора о откупу електричне енергије, под одложним условом. 

 
ПОЈМОВИ  

 
Члан 1.  

Појмови и изрази коришћени у овом уговору, имају доле наведено значење: 
1) дан стицања статуса повлашћеног произвођача је дан када је решење о стицању 

статуса повлашћеног произвођача постало коначно;  
2) радни дан подразумева сваки дан од понедељка до петка, изузев нерадних 

државних празника Републике Србије; 
3) обрачунски период је период који почиње у 07:00 часова првог дана календарског 

месеца и завршава се у 07:00 часова првог дана следећег календарског месеца; 
4) произведена електрична енергија електране или дела електране је укупна 

електрична енергија предата у преносни или дистрибутивни систем, на месту 
примопредаје електричне енергије за одређени обрачунски период, изражена у 
kWh; 
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5) пробни рад је рад електране, односно дела електране потребан за утврђивање 
њене подобности за употребу, у смислу закона којим се  уређује планирање и 
изградња; 

6) регистрована електрична енергија је укупна количина произведене електричне 
енергије измерена мерним уређајем на месту мерења у одређеном временском 
периоду, изражена у kWh; 

7) мерно место је место на коме се налази један или више мерних уређаја за мерење 
произведене електричне енергије које се налази у близини или на месту 
примопредаје; 

8) делимичан или потпун прекид рада система или дела система је ограничење у 
примопредаји произведене електричне енергије из електране, проузрокован 
немогућношћу преносног, односно дистрибутивног система, да преузме сву 
произведену електричну енергију, а које оператор система не успе да отклони у 
року од 12 сати од његовог настанка и кумулативно траје више од 48 сати у току 
календарске године; 

9) целокупан губитак ПРОДАВЦА,  представља изгубљену корист коју је очекивао 
од овог уговора, а коју због раскида уговора, у случајевима прописаним овим 
уговором, има право да потражује у целокупном износу од КУПЦА; 

У случају да уговор закључује лице које има статус привременог повлашћеног 
произвођача додаје се тачка 10) која гласи:  

10) део Електране је део објекта електране за који је издата посебна употребна 
дозвола и који по изградњи има посебно мерење за очитавање произведене 
електричне енергије. 

Појмови и изрази коришћени у овом уговору, који нису наведени у ставу 1. овог 
члана, имају значење наведено у Закону о енергетици и прописима донетим на основу 
њега. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 2. 

Уговорне стране овим уговором уређују услове откупа произведене електричне 
енергије у Електрани, као и услове и начин коришћење подстицајних мера у вези са 
произведеном електричном енергијом у Електрани на које ПРОДАВАЦ има право у 
складу са Законом о енергетици, прописима донетим на основу њега и овим уговором. 

 
 

ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ 
 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ у складу са овим уговором ужива 

следеће подстицајне мере:  
1) подстицајни период, 
2) преузимање балансне одговорности од стране КУПЦА, 
3) преузимање трошкова балансирања од стране КУПЦА, 
4) право на подстицајну откупну цену електричне енергије,  
У случају да уговор закључује лице које има статус привременог повлашћеног 

произвођача члан 3. гласи:  
Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ ужива следеће подстицајне мере:  

1)  подстицајни период, 
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2)  преузимање балансне одговорности од стране КУПЦА, 
3)  преузимање трошкова балансирања од стране КУПЦА,  
4)  право на подстицајну откупну цену електричне енергије. 

ПРОДАВАЦ остварује право на подстицајне мере из претходног става и за период 
који обухвата време од пробног рада Електране, односно дела Електране до дана почетка 
подстицајног периода, а у складу са овим уговором. 

ПРОДАВАЦ има право на подстицајне мере које важе на дан подношења захтева 
за стицање статуса привременог повлашћеног произвођача.  

ПРОДАВАЦ се обавезује да у року важења привременог статуса повлашћеног 
произвођача, стекне статус повлашћеног произвођача за Електрану или део Електране. 

Ако ПРОДАВАЦ продужи статус привременог повлашћеног произвођача, рок за 
испуњење обавезе из става 2. овог члана истиче на дан истека продуженог рока важења 
статуса привременог повлашћеног произвођача, а који ће бити утврђен анексом овог 
уговора који ће ПРОДАВАЦ и КУПАЦ закључити у року од 15 дана од дана пријема 
захтева ПРОДАВЦА. Овај анекс ће имати декларативно а не конститутивно дејство. 

У случају из претходног става, ПРОДАВАЦ се обавезује се да достави КУПЦУ 
оверену копију решења о продужетку статуса привременог повлашћеног произвођача. 

ПРОДАВАЦ право на подстицајне мере посебно остварује за сваки део Електране 
ако у току статуса привременог повлашћеног произвођача за један или више делова 
Електране стекне статус повлашћеног произвођача. 
 Одредба из става 8. овог члана не примењује се ако je ПРОДАВАЦ стекао статус 
повлашћеног произвођача на основу једне употребне дозволе за целу Електрану, а пушта 
је у фазама у току пробног рада. У том случају, право на подстицајне мере остварује 
јединствено за целу Електрану. 
 
 

ПОДСТИЦАЈНИ ПЕРИОД 
 

Члан 4.  
ПРОДАВАЦ има право на подстицајне мере за време трајања подстицајног 

периода. 
Подстицајни период траје 12 година од дана првог очитавања мерне опреме после 

дана стицања статуса повлашћеног произвођача и то: од [унети датум првог очитавања 
мерне опреме] године, до [унети датум истека подстицајног периода] године, осим ако 
је трајање подстицајног периода продужено у складу са одредбама овог уговора. 

У случају да уговор закључује лице које има статус привременог повлашћеног 
произвођача у члану 4 . став 2. се мења и после њега додаје став 3. тако да гласе:  

Дан почетка и дан истека подстицајног периода уговорне стране утврдиће 
анексом који ће закључити када ПРОДАВАЦ достави КУПЦУ решење о стицању 
статуса повлашћеног произвођача електричне енергије за Електрану, односно део 
Електране. 

Уколико ПРОДАВАЦ у року стекне статус повлашћеног произвођача за део 
Електране, подстицајни период тече одвојено за сваки део Електране за који је 
ПРОДАВАЦ посебно стекао статус повлашћеног произвођача. 

 
БАЛАНСНА ОДГОВОРНОСТ И ТРОШКОВИ БАЛАНСИРАЊА 

 
Члан 5. 
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КУПАЦ се обавезује да у току подстицајног периода преузима балансну 
одговорнoст и трошкове балансирања ПРОДАВЦА за место примопредаје електричне 
енергије. 

ПРОДАВАЦ припада балансној одговорној групи КУПЦА, односно другог 
учесника на тржишту електричне енергије на кога је КУПАЦ пренео своју балансну 
одговорност. 

У случају да уговор закључује лице које има статус привременог повлашћеног 
произвођача после става 2. додаје се став 3. који гласи:  

КУПАЦ преузима балансну одговорнoст и трошкове балансирања за место 
примопредаје електричне енергије и за произведену електричну енергију до дана почетка 
подстицајног периода. 

 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ РАДА И ОДРЖАВАЊЕМ 

ЕЛЕКТРАНЕ 
 

Члан 6. 
ПРОДАВАЦ се обавезује КУПЦУ да у току трајања уговора: 
1) доставља на прописаним формуларима КУПЦА годишњи план рада Електране 

до 1. јула сваке календарске године, осим ако је инсталисана снага Електране до 1 МW; 
2) доставља на прописаним формуларима КУПЦА дневни план рада Електране за 

наредни дан до 12 сати сваког дана, осим ако је инсталисана снага Електране до 5 МW; 
3) изврши корекцију планираних величина ако се значајно промене претпоставке 

на основу којих је годишњи и дневни план рада Електране дефинисан и КУПЦУ достави 
коригован план: 

(1) најкасније 15 дана од промене околности релевантних за дефинисање 
годишњег плана рада Електране; 

(2) најкасније 4 сата од сазнања за промене околности релевантних за дефинисање 
дневног плана рада Електране, a нарочито у случају промене расположивости 
производних јединица у Електрани; 

4) омогући online приступ мерним метеоролошким подацима који су инсталирани 
у складу са мрежним правилима; 

5) најкасније до 1. јула сваке календарске године током подстицајног периода, 
достави на прописаном формулару КУПЦА годишњи план одржавања Електране за 
наредну годину, укључујући ремонт, одржавање и сва друга планска искључења 
производних јединица, односно планирани инсталисани капацитет свих производних 
јединица у Електрани, који неће бити расположиви у појединим периодима током године 
осим ако је инсталисана снага Електране до 1 МW; 

6) достави КУПЦУ информацију о планираним изменама годишњег плана 
одржавања или кориговани план одржавања најкасније 30 дана пре спровођења 
планираних измена; 

7) сарађује са КУПЦЕМ у припреми годишњег плана одржавања и узме у обзир 
годишњу динамику потреба КУПЦА за електричном енергијом; 

8) обавести КУПЦА у случају непланираног испада једне или више производних 
јединица или привременог смањења инсталисаног капацитета Електране, у најкраћем 
могућем року, а најкасније 4 (четири) сата од испада и:  

(1) у најкраћем могућем року, а најкасније 48 сати од испада, достави КУПЦУ 
своју најбољу процену о томе када се очекује да испали капацитет Електране поново буде 
расположив, 

(2) у најкраћем, објективно остваривом, року отклони узроке испада и врати 
Електрану, у рад са пуним, инсталисаним капацитетом, 
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(3) обавести КУПЦА о враћању испалог капацитета у расположиво стање у 
најкраћем могућем року, а најкасније 4 (четири) сата од тог тренутка, 

9) надокнади све трошкове, у року од 15 дана од дана подношења захтева за 
накнаду трошкова, које КУПАЦ претрпи због не поступања у складу са обавезама 
наведеним у овом члану.  

У случају да уговор закључује лице које има статус привременог повлашћеног 
произвођача после става 1. додаје се став 2. који гласи:  

Обавезе из става 1. овог уговора обавезују ПРОДАВЦА и до почетка подстицајног 
периода. 

 
 

УГОВОРНА КАЗНА  
 

Члан 7. 
Ако не испуњава обавезе према КУПЦУ из члана 6. став 1. тачка 1) до 8) овог 

уговора, ПРОДАВАЦ дугује КУПЦУ, уговорну казну у износу од 5% (пет процената) 
просечне дневне вредности испоручене електричне енергије плаћене за произведену 
електричну енергију у месецу који непосредно претходи догађају који представља повод 
за примену уговорне казне за сваки календарски дан закашњења. 

У случају из става 1. овог члана, захтев за плаћање уговорне казне доспева 7. 
(седмог) дана од дана достављања захтева за њено плаћање ПРОДАВЦУ. 

 
ИЗМЕНА ОБАВЕЗА ПРОДАВЦА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ РАДА И 

ОДРЖАВАЊЕМ ЕЛЕКТРАНЕ 
 

Члан 8. 
У случају да дође до промена правила о раду оператора система у делу који се 

тиче планирања рада балансно одговорних група и/или захтеване динамике достављања 
планова, Уговорне стране ће, на захтев КУПЦА, уредити анексом овог уговора, којим се 
одређују нови захтеви у погледу планирања рада Електране у складу са измењеним 
Правилима о раду [унети преносног или дистрибутивног]система.  

 
МЕСТО ПРИМОПРЕДАЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СИСТЕМ  

 
Члан 9. 

Место примопредаје електричне енергије у систем је место прикључења 
Електране на [унети преносни систем или дистрибутивни систем].  

 
ПРЕНОС СВОЈИНЕ НАД ПРОИЗВЕДЕНОМ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 
Члан 10. 

Власништво над произведеном електричном енергијом преноси се са 
ПРОДАВЦА на КУПЦА предајом и преузимањем електричне енергије у месту 
прикључења. 

 
МЕРНО МЕСТО 

 
Члан 11. 

На основу уговора о приступу систему између ПРОДАВЦА и оператора система, 
Уговорне стране констатују да се мерно место налази на месту примопредаје. 
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Уговорне стране су сагласне да између мерног места и места примопредаје нема 
техничких губитака електричне енергије, односно да регистрована електрична енергија 
представља произведену електричну енергију Електране релевантну за фактурисање. 

Уколико се мерно место не налази на месту примопредаје, члан 11. гласи: 
На основу уговора о приступу систему Уговорне стране констатују: 
1) да се због техничких ограничења мерно место електричне енергије налази 

[унети испред, односно иза] места примопредаје где је електрична енергија у власништву 
[унети у чијем је власништву]. 

2) да између мерног места и места примопредаје електричне енергије, настају 
технички губици од [унети износ губитака]%. 

3) да се регистрована електрична енергија у сваком обрачунском периоду  [унети 
реч: УМАЊУЈЕ уколико је место мерења на страни ПРОДАВЦА или УВЕЋАВА 
уколико је место мерења на страни КУПЦА] за износ од [унети износ губитака]% и 
добија се произведена електрична енергија из Електране релевантна за фактурисање. 

У случају да уговор закључује лице које има статус привременог повлашћеног 
произвођача члан 11. гласи: 

Уговорне стране утврдиће анексом да ли се мерно место налази на месту 
примопредаје електричне енергије, као и висину техничких губитака и начин корекције 
регистроване електричне енергије уколико утврде да се место мерења и место 
примопредаје не налазе на истом месту.  

Уколико ПРОДАВАЦ стекне статус повлашћеног произвођача за део Електране, 
мерно место, висину техничких губитака и начин корекције регистроване електричне 
енергије за део Електране, Уговорне стране утврдиће анексом. 

 
НАЧИН МЕРЕЊА 

 
Члан 12. 

Мерење електричне енергије врши се на мерном месту одговарајућим мерним 
уређајима и применом мерила у складу са уредбом која уређује услове испоруке 
електричне енергије, правилима о раду система на коју је Електрана прикључена и 
уговором о приступу систему са оператором система. 

 
ОЧИТАВАЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 13. 

Очитавање регистроване електричне енергије врши оператор система.  
ПРОДАВАЦ је дужан да поднесе захтев оператору система да изврши очитавање 

бројила и очитане податке достави КУПЦУ у случају престанка важења овог уговора, и 
привременог прекида у складу са чланом 28. овог уговора. 

 
ПРИГОВОР ОЧИТАНОЈ ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ 

 
Члан 14. 

Уговорна страна која приговори очитаној регистрованој електричној енергији и 
затражи ванредну проверу очитане вредности и/или контролу тачности уграђених 
мерних уређаја, дужна је да без одлагања приговор поднет оператору систему достави 
другој уговорној страни. 

Ради избегавања сваке сумње, ништа из члана 14. и 15. овог уговора неће бити 
тумачено тако да спречи ПРОДАВЦА да изда рачун сходно члану 19. овог уговора.  
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УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КАДА ОЧИТАНА 
ВРЕДНОСТ НИЈЕ ТАЧНА ИЛИ СУ МЕРНИ УРЕЂАЈИ НЕИСПРАВНИ 

 
Члан 15. 

Ако се утврди да очитана вредност није тачна или да мерни уређаји због квара 
нису исправно регистровали производњу електричне енергије у одређеном временском 
периоду, Уговорне стране су сагласне да се тачна вредност регистроване електричне 
енергије утврди од стране оператора система на основу очитавања контролних бројила, 
уколико она постоје.  

Уколико регистровану електричну енергију није могуће утврдити на основу 
очитавања контролних бројила, уговорне стране су сагласне да процену њене вредности 
изврши оператор система на основу правила о раду система и остварене производње у 
последњем обрачунском периоду (месечном) у коме је мерни уређај био исправан, а 
енергетски услови производње електричне енергије су били слични условима када мерни 
уређај није радио или је радио неисправно.  

Уколико се место мерења не налази на месту примопредаје после става 2. у овом 
члану додају се ст. 3, 4. и 5.  овог члана који гласе: 

У случају да се између места примопредаје и места мерења електричне енергије 
појаве додатни губици у односу на процењене техничке губитке из члана 11. овог 
уговора, терет губитака сноси страна која је проузроковала додатне губитке.  

Износ додатних губитака ће утврдити оператор система. 
Произведена електрична енергија релевантна за обрачун и фактурисање у месецу 

у коме су додатни губици настали врши се на основу члана 13. овог уговора и утврђених 
додатних губитака из става 4. овог члана. 

У случају да уговор закључује лице које има статус привременог повлашћеног 
произвођача члан 15. гласи: 

Ако се утврди да очитана вредност није тачна или да мерни уређаји због квара 
нису исправно регистровали производњу електричне енергије у одређеном временском 
периоду, Уговорне стране су сагласне да се тачна вредност регистроване електричне 
енергије утврди од стране оператора система на основу очитавања контролних бројила, 
уколико она постоје.  

Уколико регистровану електричну енергију није могуће утврдити на основу 
очитавања контролних бројила, уговорне стране су сагласне да процену њене вредности 
изврши оператор система на основу правила о раду система и остварене производње у 
последњем обрачунском периоду (месечном) у коме је мерни уређај био исправан, а 
енергетски услови производње електричне енергије су били слични условима када мерни 
уређај није радио или је радио неисправно.  

Ако Уговорне стране анексом из члана 11. овог члана утврде да се место мерења 
не налази на месту примопредаје електричне енергије и појаве се додатни губици у 
односу на процењене техничке губитке, терет губитака сноси страна која је 
проузроковала додатне губитке.  

Износ додатних губитака ће утврдити оператор система. 
Произведена електрична енергија релевантна за обрачун и фактурисање у месецу 

у коме су додатни губици настали врши се на основу члана 11. овог уговора и утврђених 
додатних губитака из става 4. овог члана. 
 

ПОДСТИЦАЈНА ОТКУПНА ЦЕНА 
 

Члан 16. 
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ПРОДАВАЦ у току подстицајног периода има право на подстицајну откупну цену 
која износи [унети подстицајну откупну цену за Електрану]. 

 Подстицајну откупну цену ПРОДАВАЦ у току подстицајног периода наплаћује 
за произведену електричну енергију која у календарској години не може бити већа од 
[унети максималну произведену електричну енергију за Електрану] kWh, а која се 
израчунава на основу максималног годишњег ефективног времена рада Електране које 
износи [унети максимално годишње ефективно време рада] сати.  

За произведену електричну енергију остварену у Електрани преко максималног 
годишњег ефективног времена рада Електране, ПРОДАВАЦ наплаћује по откупној цени 
која износи [унети откупну цену за Електрану], осим ако овим уговором није друкчије 
одређено.  

У случају да уговор закључује лице које има статус привременог повлашћеног 
произвођача после става 3. додаје се ст. 4, 5, 6. и 7. који гласе: 

Ако у року из члана 3. овог уговора стекне статус повлашћеног произвођача за 
део Електране, ПРОДАВАЦ има право на подстицајну откупну цену за електричну 
енергију произведену у делу Електране, а која је једнака подстицајној откупној цени из 
става 1. овог члана. 

У периоду од првог очитавања мерне опреме Електране, односно дела Електране 
до дана почетка подстицајног периода, ПРОДАВАЦ има право на 50% подстицајне 
откупне цене. 

Ради отклањања сваке дилеме, одредбе става 5. овог члана односи се и на пробни 
рад Електране, односно дела Електране. 

На питања која се односе на услове, рок и начин плаћања цене пре подстицајног 
периода сходно се примењују правила овог уговора о условима, року и начину плаћања 
подстицајне откупне цене. 

 
КОРЕКЦИЈА ПОДСТИЦАЈНЕ ОТКУПНЕ ЦЕНЕ СА ИНФЛАЦИЈОМ 

 
Члан 17. 

Подстицајна откупна цена електричне енергије из претходног члана коригује се у 
фебруару сваке године у току подстицајног периода према оствареној инфлацији у евро 
зони у претходној години и то према следећој формули: 
 

C1 = C0 * (1 + Pinf / 100) 
где је:  
C1 - нова подстицајна откупна цена,  
C0 - стара подстицајна откупна цена, 
Pinf - годишња инфлација у евро зони изражена у процентима и објављена од 

стране Европске канцеларије за статитику (EUROSTAT). 
Кориговану цену електричне енергије из става 2. овог члана, примењују од 1. 

марта текуће године у којој je извршена корекција цене. 
У случају да се уговор закључује за електрану са комбинованом производњом на 

природни гас додају став 3. и 4. који гласе: 
Подстицајна откупна цена за електране са високоефикасном комбинованом 

производњом електричне и топлотне енергије на природни гас коригује се при свакој 
промени цене природног гаса за јавно снабдевање, на следећи начин: 

 
C2 = C1 * 0,36 + C0 * 0.64 *G / 0,3525 

где је: 
C2 - нова подстицајна откупна цена, 
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C1 – подстицајна откупна цена из члана 17. овог уговора, 
C0 – подстицајна откупна цена одређена прописом који Влада Републике Србије 

доноси на основу члана 80. Закона о енергетици („Службени гласник РСˮ, број 145/14),   
G - нова тарифа за јавно снабдевање у категорији домаћинстава и малих 

купаца јавног снабдевача природног гаса ЈП "Србијагас", Нови Сад, под називом 
"енергент", категорија купаца "мала потрошња" изражена у еврима по m3 по средњем 
курсу Народне банке Србије, који важи на дан издавања рачуна.  

Тарифа из става 1. овог члана објављује се на интернет презентацији Агенције за 
енергетику Републике Србије. 
 

ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ 
 

Члан 18. 
Подстицајна откупна цена обрачунава се у еврима на основу издатог рачуна, а 

исплаћује у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке 
Србије, који важи на дан издавања рачуна. 

Откупна цена електричне енергије исплаћује се у динарима. 
Уговорне стране одређују календарски месец као обрачунски период. 
 

 РАЧУН 
 

 Члан 19. 
ПРОДАВАЦ испоставља КУПЦУ рачун за укупан износ произведене електричне 

енергије до 15. у месецу за претходни месец. 
Рачун из става 1. овог члана обавезно садржи и нарочито:  

1) назив ПРОДАВЦА, као и назив и врсту Електране у којој се производња 
електричне енергије обавља; 

2) број овог уговора;  
3) обрачунски период; 
4) износ електричне енергије који одговара максималном годишњем ефективном 

времену рада одређен чланом 16. овог уговора; 
5) износ подстицајне откупне цене одређене чланом 16. овог уговора изражен у 

еврима; 
6) износ откупне цене одређене чланом 16. овог уговора изражен у динарима; 
7) укупан износ произведене електричне енергије од почетка календарске године до 

почетка обрачунског периода за који се испоставља рачун изражен у kWh; 
8) укупан износ произведене електричне енергије у обрачунском периоду изражен у 

kWh; 
9) укупан износ произведене електричне енергије изражен у kWh у обрачунском 

периоду, који се наплаћује подстицајној откупној цени; 
10) укупан износ произведене електричне енергије изражен у kWh у обрачунском 

периоду, који се наплаћује по откупној цени у случају да збир произведене 
електричне енергије у обрачунском периоду и укупног износа произведене 
електричне енергије из тачке 7) овог става, премашује износ електричне енергије 
из тачке 4) овог става; 

11) средњи курс Народне банке Србије за евро на дан издавања рачуна; 
12) износ обрачунатог пореза на додату вредност, ако је ПРОДАВАЦ обвезник тог 

пореза; 
13) укупан износ за плаћање; 
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14) рок плаћања, односно датум доспећа рачуна одређен у складу са чланом 20. овог 
уговора.  
 

РОК ПЛАЋАЊА 
 

Члан 20. 
Рок за плаћање достављеног рачуна за произведену електричну енергију је 15 дана 

од дана пријема рачуна. 
 

ПРИГОВОР НА РАЧУН 
 

Члан 21. 
КУПАЦ је дужан да неспорни део рачуна плати у року доспећа рачуна. 
КУПАЦ може ставити приговор на испостављени рачун у писаној форми, 

наводећи спорни износ и разлоге за оспоравање, у року од 3 (три) радна дана од дана 
пријема рачуна. 

Овлашћени представници Уговорних страна ће споразумно решити приговор из 
става 2. овог члана најкасније у року од 10 (десет) радних дана од стављања приговора и 
о томе сачинити записник. 

Уколико се записником из става 3. овог члана утврди да је приговор у целости или 
делимично био основан, ПРОДАВАЦ ће у року од 5 (пет) радних дана од дана 
потписивања записника издати нови рачун у складу са чињеницама утврђеним 
записником. 

Уколико се записником из става 3. овог члана утврди да приговор у целости или 
делимично није био основан, КУПАЦ ће у року од 5 (пет) радних дана од дана 
потписивања записника платити ПРОДАВАЦ износ из рачуна који је био споран. 

Ако се овлашћени представници у складу са ставом 3. овог члана не договоре или 
не могу да се договоре како да реше приговор, приговор ће бити упућен на решавање 
спора сходно члану 39. овог Уговора. 

Ако КУПАЦ због накнадно утврђене грешке у измереним подацима плати 
ПРОДАВЦУ већи новчани износ за преузету електричну енергију, ПРОДАВАЦ је дужан 
да врати КУПЦУ вишак уплаћених средстава у року од 8 дана од дана достављања 
захтева у писаној форми од стране КУПЦА. 

ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 
 

Члан 22. 
Уговорне стране сагласно констатују да је КУПАЦ ПРОДАВЦУ предао оверену 

бланко меницу са клаузулом ''без протеста'', са меничним овлашћењем за коришћење 
исте.  

 
ОБАВЕЗА ОДРЖАВАЊА ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА ОД 

СТРАНЕ КУПЦА 
 

Члан 23. 
КУПАЦ је дужан дa у случају наплате менице ПРОДАВЦУ преда нову бланку 

меницу, у року од 30 (тридесет) радних дана од дана активирања. 
 

АКТИВИРАЊЕ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА  
 

Члан 24. 
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ПРОДАВАЦ може наплатити меницу за наплату неспорног, доспелог и 
неизмиреног дуга КУПЦА: 

1) у случају да КУПАЦ не измири обавезе плаћања за један обрачунски период ни 
у накнадном у року од 15 дана од дана обавештења за накнадно плаћање; 

2) у случају да у току поступка избора новог гарантованог снабдевача у складу са 
Законом о енергетици, КУПАЦ не измирује обавезе плаћања. 

 
ДОСТАВЉАЊЕ НОВЕ НОВОГ И ВРАЋАЊЕ НЕИСКОРИШЋЕНЕ 

ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 
 

Члан 25. 
У случају наплате менице, КУПАЦ је дужан да ПРОДАВЦУ обезбеди нову меницу 

из члана 22. овог уговора, у року од 30 (тридесет) радних дана од дана реализације, 
односно њеног истека. 

ПРОДАВАЦ је дужан да врати КУПЦУ неискоришћену меницу из става 1. овог 
члана у року од 30 (тридесет) радних дана од престанка важења овог уговора и измирења 
свих потраживања ПРОДАВЦА у складу са овим уговором. 

 
ЗАЛАГАЊЕ ПОДСТИЦАЈНЕ ОТКУПНЕ ЦЕНЕ 

 
Члан 26. 

КУПАЦ даје сагласност ПРОДАВАЦУ да доспели и будући износ откупне цене 
заложи у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним стварима и 
правима. 

 
ВИША СИЛА 

 
Члан 27. 

Уколико услед дејства више силе једна Уговорна страна привремено не буде у 
стању да извршава своје обавезе у складу са овим Уговором, дужна је да о томе обавести 
другу Уговорну страну. 

Виша сила, у смислу става 1. овог члана, сваки непредвидив или неизбежан 
догађај који је изван моћи Уговорних страна, а нарочито: 

1) природне катастрофе, као што су пожар, поплава, земљотрес, вулканска 
ерупција и други облици катастрофалних временских услова, ратно и ванредно стање, 
тероризам, револуција, јавне демонстрације, саботаже, вандализам, штрајк и други 
облици ванредних друштвених услова са катастрофалним последицама, 

2) међународне санкције или ступање на снагу прописа међународних 
организација који обавезују Републику Србије да их примени, ако услед њихове примене 
КУПАЦ не буде могао да испуњава обавезе по основу подстицајних мера, 

3) свака радња или непредузимање радњи од стране државног органа. органа 
аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или организације којој су поверена 
јавна овлашћења, а која за последицу има да било која лиценца, дозвола одобрење или 
друго овлашћење које је неопходно за извршавање обавеза или уживање права у вези са 
подстицајним мерама, престане да буде пуноважно или не остане на снази, или не буде 
издато, измењено или продужено у прописаним роковима на захтев који је предат, из 
разлога који се не могу приписати незаконитом или несавесном поступању КУПЦА, 
односно ПРОДАВЦА, 

4) делимичан или потпун прекид рада система или дела система за време важења 
одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Србије, односно 
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аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе на којој се налази електрана 
повлашћеног произвођача. 

 
ПОСЛЕДИЦЕ ДЕЈСТВА ВИШЕ СИЛЕ 

 
Члан 28. 

У случају настанка више силе у смислу члана 27. овог уговора, овај уговор остаје 
на снази, али се његова правна дејства одлажу за време деловања више силе.  

У случају из става 1. овог члана КУПАЦ је дужан да измири све новчане обавезе 
према ПРОДАВЦУ које су настале до наступања више силе. 

По престанку дејства више силе, уговор између Уговорних страна се наставља, а 
период важења уговора се продужава за период деловања више силе.  

 
ОБАВЕШТАВАЊЕ О ВИШОЈ СИЛИ 

 
Члан 29. 

Уговорна страна погођена дејством више силе дужна је да обавести другу 
Уговорну страну како о настанку, тако и о престанку дејства више силе, као и о тренутку 
када је у могућности да настави са испуњавањем својих обавеза по овом Уговору без 
одлагања, а најкасније пет радних дана од тренутка када је дејство више силе настало, 
односно престало. 

Ако су обе Уговорне стране погођене дејством више силе, престанком дејства 
више силе сматра се дан кад су обе уговорне стране у могућности да наставе са 
испуњавањем својих обавеза. 

 
РИЗИК НЕПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОД ОПЕРАТОРА СИСТЕМ 

 
Члан 30. 

Уговорне стране су сагласне да немогућност ПРОДАВЦА да испоручи 
електричну енергију КУПЦУ услед делимичног или потпуног прекида рада система или 
дела система испада система представља ризик који угрожава уредан откуп електричне 
енергије по основу овог Уговора, а за који ниједна уговорна страна није одговорна. 

Ако се догоди ризик из става 1. овог члана, Уговорне стране отклониће његова 
негативна дејства на купопродају електричне енергије, у складу са начелом једнаке 
вредности узајамног давања тако ниједна Уговорна страна не претрпи штету и правно 
неосновано се не обогати. 

 
ПЛАЋАЊЕ И НАКНАДНА ИСПОРУКА ПЛАЋЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
У СЛУЧАЈУ ДЕЛИМИЧНОГ ИЛИ ПОТПУНОГ ПРЕКИДА РАДА СИСТЕМА 

ИЛИ ДЕЛА СИСТЕМА 
 

Члан 31. 
КУПАЦ се обавезује да током трајања периода делимичног или потпуног прекида 

рада система преузме ризик из става 1. члана 30. овог уговора и унапред плати у висини 
подстицајне откупне цене ПРОДАВЦУ претпостављену електричну енергију.  

Претпостављена електрична енергија је очекивана електрична енергија која би се 
по редовном току ствари произвела у Електрани да се није догодио случај из става 1. овог 
става, а за коју уговорне стране необориво претпостављају да је једнака производу броја 
часова трајања непреузимања електричне енергије и просечне количине произведене 
електричне енергије у Електрани по радном сату, а која се добија као количник 
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планиране месечне производње електричне енергије и броја сати у Електрани у месецу 
у којем се догодио делимичан или потпун прекида рада система. 

Исто тако, ПРОДАВАЦ је сагласан да: 
1) у случају да произведе електричну енергију већу од максималне произведене 

електричне енергије за Електрану из члана 16. став 3. овог уговора  испоручи без 
накнаде онолику количину електричне енергије која одговара количини 
претпостављене електричне енергије за коју је КУПАЦ платио унапред или 

2) продужи овај уговор колико је потребно да накнадно испоручи без накнаде 
онолику количину електричне енергије која одговара количини претпостављене 
електричне енергије за коју је КУПАЦ платио унапред ако у току подстицајног 
периода није произвео електричну енергију већу од максималне произведене 
електричне енергије за Електрану из члана 16. став 3. овог уговора. 

  
ПРОМЕНА ПРАВА 

 
Члан 32. 

Негативне последице промене прописа на исплативост подстицајних мера које 
повлашћени произвођач користи у току подстицајног периода отклањају се изменом овог 
уговора на основу предлога анекса ПРОДАВЦА. 

Уговорне стране су сагласне да ће приступити закључењу анекса из става 1. овог 
члана, након измене Уредбе о подстицајним мерама од стране Владе Републике Србије 
због промене прописа измени уредбу о подстицајним мерама, под условом да је 
предложени анекс ПРОДАВЦА у складу са подстицајним мерама утврђених том 
измењеном уредбом. 

Нове подстицајне мере одређене анексом из претходног става примењују се од 
дана ступања на снагу уредбе о подстицајним мерама из претходног става. 

 
ОБАВЕШТАВАЊЕ У ТОКУ УГОВОРА 

 
Члан 33. 

Свака Уговорна страна ће у року од 10 радних дана од ступања овог уговора на 
снагу одредити особу надлежну за међусобно обавештавање у вези са спровођењем овог 
уговора, рачунајући и обавештење о раскиду, и доставити податке о истом другој 
Уговорној страни, укључујући име и презиме, адресу и број канцеларије, број телефона, 
број факса и електронску адресу.  

Уговорне стране могу током трајања овог уговора променити особу која је 
надлежна за међусобно обавештавање, о чему морају, без одлагања обавестити другу 
Уговорну страну уз достављање релевантних података наведених у ставу 1. овог члана.  
 

НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА 
 

Члан 34. 
Сва обавештења, захтеви и остала комуникација између Уговорних страна обавља 

се у писаној форми између особа одређених за међусобно обавештавање.  
Сви остали дописи и документација коју једна Уговорна страна упућује другој, 

могу се достављати факсом, преко курира, препорученом или електронском поштом, при 
чему поштарину плаћа пошиљалац. 

 
ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 
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Члан 35. 
Уговорне стране су сагласне да се комерцијалне информације у вези са извршењем 

уговорних обавеза из овог уговора сматрају поверљивим и да се могу давати трећим 
лицима само уз сагласност друге уговорне стране, осим у случајевима предвиђеним 
законом и подзаконским актима. 

Сагласност из става 1. овог члана сматраће се датом ако се друга Уговорна страна, 
у року од 5 (пет) радних дана од дана стављања захтева за давање информације трећем 
лицу, не успротиви давању тражене информације у писаној форми. 

 
ПРЕНОС УГОВОРА  

 
Члан 36. 

У овај уговор може да ступи друго лице или на место ПРОДАВЦА или на место  
КУПЦА. 

Пренос уговора на друго лице на месту КУПЦА остварује се у складу са посебним 
прописима Закона о енергетици којима се уређује стицање, измена и престанак својства 
гарантованог снабдевача коју у тренутку закључења овог уговора обавља КУПАЦ. 

Пренос уговора на друго лице на месту ПРОДАВЦА остварује се на основу 
решења о измени решења о стицању статус повлашћеног произвођача којим се мења 
повлашћени произвођач за Електрану. 

У случају преноса уговора на друго лице, нови КУПАЦ, односно ПРОДАВАЦ 
преузима сва права и обавезе свог претходника. 

Нови ПРОДАВАЦ ступа у права и обавезе претходног ПРОДАВЦА на дан 
достављања КУПЦУ решења из става 3. овог члана. 

КУПАЦ је дужан да испуњава све обавезе по овом уговору до преузимања 
уговора од стране новог КУПЦА, ако престане да обавља послове гарантованог 
снабдевача.  

У случају да КУПАЦ престане да обавља послове гарантованог снабдевача, 
КУПАЦ продавцу солидарно одговара за обавезе које настану до преноса овог уговора 
на новог КУПЦА. 

 
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

 
Члан 37. 

Уколико једна Уговорна страна изврши статусне промене у складу са законом 
којим се регулише правни статус привредних субјеката, дужна је да обавештење о томе 
и званичну документацију о извршеној статусној промени издату од Агенције за 
привредне регистре, достави другој Уговорној страни у року од 5 радних дана од 
извршених статусних промена. 

Правни следбеник Уговорне стране из става 1. овог члана, у односу на права и 
обавезе по овом уговору, и друга Уговорна страна ће у року од 15 радних дана од 
извршених статусних промена потписати анекс овог уговора којим ће се исти усагласити 
са извршеним статусним променама. 

 
ПРЕСТАНАК УГОВОРА ОТКАЗОМ И РАСКИДОМ УГОВОРА 

 
Члан 38. 

ПРОДАВАЦ у сваком тренутку може отказати уговор са отказним роком од 30 
дана, рачунајући од дана достављања писменог обавештења КУПЦУ. 

КУПАЦ нема право да откаже уговор. 
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У случају отказа из става 1. овог уговора уговорне стране нису дужне да 
надокнаде губитке који су настали или могу настати као последица раскида уговора. 

ПРОДАВАЦ има право да раскине уговор и накнаду целокупног губитка због 
раскида уговора ако: 

1) КУПАЦ дође у доцњу са најмање три узастопне исплате, а ПРОДАВАЦ не 
може из било ког разлога да наплати неизмирени дуг КУПЦА по основу менице; 

2) ако КУПАЦ одбије да измени уговор у случају промене прописа у складу са 
чланом 34. овог уговора. 

ПРОДАВАЦ нема право на накнаду целокупног губитка, ако раскине уговор, а 
могао је да наплати своја потраживања из гаранције плаћања или је уговор раскинуо пре 
него што је покушао да намири дуг из гаранције плаћања. 

У случају отказа уговора због више силе, ПРОДАВАЦ нема право на накнаду 
целокупног губитка. 

Ако раскине или откаже овај Уговор, ПРОДАВАЦ губи право да са КУПЦЕМ 
поново закључи Уговор за исту Електрану. 

 
ПРЕСТАНАК УГОВОРА НЕЗАВИСНО ОД ВОЉЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

 
Члан 39. 

Уговор престаје независно од воље уговорних страна у случају да: 
1) ПРОДАВЦУ престане статус привременог повлашћеног произвођача, 

односно статус повлашћеног произвођача; 
2) истеком подстицајног периода; 
3) неостварење одложног услова из члана 44. овог уговора. 
ПРОДАВАЦ је дужан да врати КУПЦУ сву корист коју је примио по овом уговору 

у случају престанка уговора или ненаступања одложног услова из било ког разлога који 
се може приписати кривици ПРОДАВЦА. 

Корист из става 2. овог члана, коју утврђује КУПАЦ, представља разлику између:  
1) збира који чине приходи које је ПРОДАВАЦ остварио на основу подстицајне 

откупне цене и трошкови балансирања КУПЦА и 
2) прихода које би остварио да није користио подстицајне мере. 
 

ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ И НАКНАДА ШТЕТЕ 
 

Члан 40. 
Странке су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, 

Уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој Уговорној страни 
стварну штету.  

Оштећена Уговорна страна може захтевати и накнаду измакле добити ако је штета 
причињена преваром, намерним неиспуњењем уговорних обавеза или неиспуњењем 
уговорних обавеза због крајње непажње, као и у другим случајевима прописаним овим 
уговором. 

 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
Члан 41. 

Сви неспоразуми који настану из овог уговора и поводом њега, странке ће решити 
споразумно, а уколико у томе не успеју, за решење спора, надлежан је Привредни суд у 
Београду.  
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Током решавања спора Уговорне стране су дужне да наставе са извршавањем 
својих неспорних обавеза у складу са одредбама овог Уговора. 

У случају да Уговорне стране желе да уговоре арбитражу за решавање спорова 
члан 41. гласи: 

Сви неспоразуми који настану из овог уговора и поводом њега, странке ће решити 
споразумно, а уколико у томе не успеју, за решење спора надлежан је Стални избрани 
суд при Привредној комори Србије у Београду.  

 У случају да је ПРОДАВАЦ лице са већинским страним капиталом, а жели да 
уговори међународну арбитражу за решавање спорова, члан 41. гласи: 

Уговорне стране су сагласне да сваки спор у вези са овим уговором буде коначно 
решен од стране [унети у моменту закључења овог уговора једну од следећих арбитража: 
Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, користећи српски језик 
или при Међународној привредној комори (ICC) у Паризу односно Међународној 
арбитражи у Бечу, користећи енглески језик ]. 

Меродавно право за решавање спорова из става  1. овог члана је право Републике 
Србије, док се у погледу правила поступка, начина избора и састава арбитара примењују 
правила изабраног арбитражног суда.  

У случају да се уговор закључује за електрану прикључени на дистрибтивни 
систем члан 41. гласи: 

Сви неспоразуми који настану из овог уговора и поводом њега, странке ће решити 
споразумно, а уколико у томе не успеју, за решење спора, надлежан је Привредни суд у 
Београду.  

Током решавања спора Уговорне стране су дужне да наставе са извршавањем 
својих неспорних обавеза у складу са одредбама овог уговора. 

 
УСКЛАЂЕНОСТ СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНИМА И ПРОПИСИМА 

 
Члан 42. 

На сва питања која нису непосредно регулисана овим уговором, примењују се 
Закон о облигационим односима, Закон о енергетици, и други закони и прописи 
Републике Србије.  

 
НИШТАВОСТ 

 
Члан 43. 

Ако се било једна или више одредаба овог уговора сматрају неважећим, 
незаконитим или непримењивим  у било ком погледу, ово неће утицати на пуноважност, 
законитости примењивост осталих одредаба садржаних у овом уговору, које ће 
наставити да буду пуноважне. 

Уговорне стране ће настојати да замене сваку неважећу, незакониту или 
непримењиву одредбу пуноважном, законитом и примењивом одредбом, чији је 
економски ефекат најприближнији могући економском ефекту неважеће, незаконите или 
непримењиве одредбе у складу са законом. 

 
ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

 
Члан 44. 

Овај уговор ступа на снагу на дан када га потпишу обе Уговорне стране и важи 
до дана истека подстицајног периода за Електрану. 
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Уколико дође до настанка и деловања више силе у току подстицајног периода, 
Уговорне стране ће анексом утврдити нови дан истека подстицајног периода у складу са 
чл. 27. и 28  овог Уговора. 

У случају да уговор закључује привремени повлашћени произвођач члан 44. гласи: 
Овај уговор закључен је под одложним условом да ПРОДАВАЦ у року стекне 

статус повлашћеног произвођача за Електрану, односно део Електране. 
Сматра се да је ПРОДАВАЦ у року из става 3. овог члана, стекао статус 

повлашћеног произвођача ако је захтев за стицање статуса повлашћеног произвођача за 
Електрану или део Електране поднео до истека рока важења статуса привременог статуса 
повлашћеног произвођача, без обзира на тренутак доношења решења којим се тај захтев 
усваја. 

Одредбе овог уговора ступају на снагу на дан достављања ПРОДАВЦА КУПЦУ 
оверене копије решења из става 3. овог члана, чиме ПРОДАВАЦ доказује остварење 
одложног услова.  

Изузетно, одредбе овог уговора којима се уређује право на откуп и подстицајне 
мере пре почетка подстицајног периода, који укључује и пробни рад Електране, односно 
дела Електране, ступају на снагу на дан када ПРОДАВАЦ достави КУПЦУ или решење 
надлежног органа о пуштању Електране, односно дела Електране у пробни рад или 
извештаја оператора система о првом очитавању мерне опреме Електране, односно дела 
Електране. 

Одредбе уговора које се односе на гаранцију плаћања, вишу силу, промену права, 
пренос уговора на страни ПРОДАВЦА, ступају на снагу само у случају остварења 
одложног услова из става 2. овог члана. 

У случају да ПРОДАВАЦ не стекне статус повлашћеног произвођача за целу 
Електрану у складу са чланом 3. овог уговора, важење овог уговора продужава се до 
истека подстицајног периода за производњу електричне енергије само за оне делове 
Електране за које је у року стечен статус повлашћеног произвођача.  

Уколико дође до случаја настанка и деловања више силе у току подстицајног 
периода, Уговорне стране ће утврдити нови дан истека подстицајног периода у складу са 
чл. 27. и 28. овог уговора. 

Ако одложни услов из става 2. овог члана не наступи, сматра се да овај уговор није 
ни закључен, а корист коју је ПРОДАВАЦ евентуално стекао у току пробног рада 
Електране, односно дела Електране дужан је да врати КУПЦУ са затезном каматом. 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА 

 
Члан 45. 

Следећа документа која је доставио ПРОДАВАЦ су прилози овог Уговора и чине 
његов саставни део: 

1) Решење о стицању статуса повлашћеног произвођача; 
2) Акт надлежног оператора система о прикључењу Електране; 
3) Формулар за достављање годишњег плана рада Електране; 
4) Формулар за достављање плана одржавања Електране;  
5) Формулар за достављање дневног плана рада Електране. 

Анекси који се закључе уз овај уговор чине његов саставни део и производе 
подједнако правно дејство као и овај уговор 

У случају да уговор закључује привремени повлашћени произвођач члан 45. гласи: 
Следећа документа су прилози овог Уговора и чине његов саставни део: 

1) Решење о стицању статуса привременог повлашћеног за Електрану  
2) Решење о стицању статуса повлашћеног произвођача; 
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3) Решење о пуштању у пробни рад Електране; 
4) Извештај о  првом очитавању мерне опреме Електране, односно дела 

Електране; 
5) Акт надлежног оператора система о прикључењу Електране; 
6) Формулар за достављање годишњег плана рада Електране; 
7) Формулар за достављање плана одржавања Електране;  
8) Формулар за достављање дневног плана рада Електране. 

Уговорне стране су сагласне да ће документа из става 1. тач. 2) до 8) овог уговора 
ПРОДАВАЦ прибавити у складу са обавезама из овог уговора. 

Анекси који се закључе уз овај уговор чине његов саставни део и производе 
подједнако правно дејство као и овај уговор 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 46. 

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове у вези са закључењем овог уговора. 
 

Члан 47. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три за сваку Уговорну 

страну. 
 

ПРОДАВАЦ                                             КУПАЦ 


	2) број овог уговора;
	3) обрачунски период;
	4) износ електричне енергије који одговара максималном годишњем ефективном времену рада одређен чланом 16. овог уговора;
	5) износ подстицајне откупне цене одређене чланом 16. овог уговора изражен у еврима;
	6) износ откупне цене одређене чланом 16. овог уговора изражен у динарима;
	7) укупан износ произведене електричне енергије од почетка календарске године до почетка обрачунског периода за који се испоставља рачун изражен у kWh;
	8) укупан износ произведене електричне енергије у обрачунском периоду изражен у kWh;
	9) укупан износ произведене електричне енергије изражен у kWh у обрачунском периоду, који се наплаћује подстицајној откупној цени;
	10) укупан износ произведене електричне енергије изражен у kWh у обрачунском периоду, који се наплаћује по откупној цени у случају да збир произведене електричне енергије у обрачунском периоду и укупног износа произведене електричне енергије из тачке ...
	11) средњи курс Народне банке Србије за евро на дан издавања рачуна;
	12) износ обрачунатог пореза на додату вредност, ако је ПРОДАВАЦ обвезник тог пореза;
	13) укупан износ за плаћање;
	14) рок плаћања, односно датум доспећа рачуна одређен у складу са чланом 20. овог уговора.

