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МОДЕЛ 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

  
Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

1.Наручиоца ЈП „Водовод“ Врање  

са седиштем у Врању, улица Београдска 63,  

ПИБ: 100403773: Матични број: 07226560  

које заступа директор Jјасминка Илић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

2. _________________ са седиштем у ________, улица ____________________ 

ПИБ:_______________, МБ:_____________, 

 Број рачуна: __________________________ 

Телефон: _______________; Телефакс: _________________ 

 које заступа директор ______________________ 

 (у даљем тексту Снадбевач)  

 

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама ((“Службени гласник РС” 

број 124/12,14/15,68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке,  

спровео отворени  поступак јавне набавке– Електрична енергија , број 5-Д/2022, са 

циљем закључења оквирног споразума.  

Рок трајања Oквирног споразума je једна година. 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број _____ од 

___________ у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца 

и снабдевача 

- да је Снабдевач доставио Понуду бр _____________. Од __________ која чини 

саставни део овог оквирног споразума ; 

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање 

појединачног уговора о јавној набавци . 

 

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

 

 

Члан 1. 
Предмет овог оквирног поразума је продаја електричне енергије са потпуним 

снадбевањем за потребе ЈП ''Водовод'' Врање у свему према понуди Снадбевача бр. 

________________ од  ____________.године, која чине саставни део овог оквирног 

споразума, и то: 
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Табела 1. 

Предмет 

набавке 

Једини

ца мере 

Планира

на 

потрошњ

а 

(Okvirne 

količine) 

Јединичн

а цена без 

ПДВ-

адин./кWh 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом 
дин./кWh 

Укупна 

цена   без 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6(3х4) 7(3х5) 

Електричн

а енергија 

ВТ 

kWh 1750800      

Електричн

а енергија 

НТ 

kWh 910800       

Укупно       

 

Члан 2. 
Наручилац се обавезује да плати Снадбевачу за један кWh електричне енергије цену, 

без ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 1. овог оквирног споразума. 

 

 

 

Члан 3. 
Рок трајања Oквирног споразума je једна година, а ступа на снагу даном потписивања 

свих учесника споразума.  

 

Члан 4. 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи: 

25.000.000,00 динара (словима: двадесетпетмилионадинара), без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене исказане су у Понуди Снабдевача, без ПДВ-а, који пада на терет 

Наручиоца. 

Цена је фиксна за уговорени период снабдевања и не може се мењати. 

У цену из члана 1. овог споразума нису урачунати трошкови приступа и коришћења 

система за пренос електричне енергије, ни трошкови приступа и коришћења система за 

дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених 

произвођача електричне енергије. 

У цену испоруке урачуната је цена електричнe енергије, трошак балансирања, без 

трошкова услуге приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије, 

акциза за утрошену електричну енергијуи трошкова накнаде за подстицај повлашћених 

произвођача. 

Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у 

складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне 

енергије на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне 

енергије а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и 

које су објављене у Службеном гласнику Републике Србије. Трошкови из наведених 

одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену елелктричну енергију и 

примењиваће се на обрачуснке величине за тарифне ставове за места примопредаја 

купца, добијене од оператора дистрибутивног система. 

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се 

обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне енергије у 

обрачунском периоду израженеу kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених 
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произвођача електричне енергије, изражене у дин/kWh а која се примењује у складу са 

одлукама Владе Републике Србије. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и може се мењати током трајања овог 

Уговора само у односу на трошкове који су дефинисани Законом и подзаконским 

прописима уз достављање одговарајућих доказа, уз претходну писану сагласност 

Наручиоца добара и то Анексом овог уговора. 

 

Снадбевач се обавезује да ће Наручиоцу непрекидно (од 00:00 до 24:00 сати) 

испоручивати електричну енергију, за све време важења овог споразума, на начин и под 

условима утврђеним споразумом. 

 

Снадбевач се обавезује да електричну енергију испоручује у свему према 

спецификацији Наручиоца, у складу са важећим прописима, професионалним 

стандардима, нормативима струке и добрим пословним обичајима. 

Снабдевач електричном енергијом је у обавези да уз уговор закључи: 

1. Уговор о приступу  приступу систему са оператором система на који је објекат 

крајњег купца прикључен; 

2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крањег 

купца. 

 

Члан 5. 

 

Уговорне стране су сагласне да обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и 

плаћања електричне енергије изврше према следећем: 

Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са 100%балансном 

одговорношћу. 

Период испоруке: годину дана од дана закључења оквирног споразума, од 00:00 до 

24:00 часа. 

Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца. 

Место испоруке: Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону електричне енергије.  

Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње 

Наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука је стална и 

гарантована на годишњем нивоу.  

Испоручилац је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје 

Наручиоцу Испоручилац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у 

вези са преносом ииспоруком електричне енергије до местаиспоруке. 

Наручилац се обавезује да Снадбевачу изврши плаћање у року од  45 дана, од дана 

службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, 

потврђене од стране Снадбевача, на рачун број 845-484849-65 код банке Управе за 

резор.(попуњава Снадбевач). 

 

 

Члан 6. 

Снадбевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до 

места испоруке Купца. 
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Члан 7. 

 

Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима 

примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње 

електричне енергије за претходни месец. У случају да уговорне стране нису сагласне 

око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан податак 

користиће се податак оператора дистрибутивног система.        

На основу документа о очитавању утрошка, Снадбевач издаје Купцу за испоручену 

електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски 

период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информације по 

основу Закона о енергетици. 

 
 

 

Члан 8. 
Након закључења оквирног споразума, закључиће се појединачни уговор. 

При закључивању појединачних уговора, не могу се мењати битни услови из овог 

оквирног споразума. 

 

Члан 9. 

Средства обезбеђења: 

 

За озбиљност понуде 
Понуђачје у обавези да достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде у 

износу од 3% од прецењене вредности набавке за сваку партију појединачно. Меница 

мора бити евидентирана у Регистру меница,оверена печатом и потписанаод стране 

лица овлашћеног за потписивање,а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 

менично овлашћење. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу 

– писму.  

 Рок важења менице за озбиљност понуде мора бити једнак понуђеном року важења 

понуде. 

Наручилац ће уновчити бланко меницу за озбиљност понуде  дату уз понуду уколико:  

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуду, или  

2) понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни 

споразум. 

Наручилац ће вратити меницу понуђачу након закључења оквирног споразума. 

Уколико понуђач не достави ову бланко сопствену меницу понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

 

 За добро извршење посла - оквирни споразум 

 

Испоручилац се обавезује да приликом закључења овог Оквирног споразума, 

преда Наручиоцу 1(једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за извршење 

уговорних обавеза, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности Оквирног 

споразума, без ПДВ-а. 
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Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – 

писму.  

Рок важења менице је 13(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог 

Оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 

оквирним споразумом, 

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним 

споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који 

Наручилац и Испоручилацзакључе по основу Оквирног споразума. 

 

 

 

Члан 10. 

Овај оквирни споразум  се закључује за период од годину дана, рачунајући од дана 

закључења оквирног споразума. 

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна има право да затражи раскид 

уговора, ако друга уговорна страна не извршава обавезе на уговорени начин и у 

уговореним роковима. 

Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 

обавештења о раскиду уговора. 

 

 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да се на питања која нису регулисана овим оквирним 

споразумом, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона 

о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, 

енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије у Републици 

Србији. 

 

Члан 12. 
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог оквирног споразума решаваће 

споразумно овлашћени представници уговорних страна. 

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред 

надлежним Привредним судом у Лесковцу.  

На све што није регулисано овим Оквирним споразумом, примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

 

Члан 13. 
Овај споразум  сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака страна 

задржава по 2(два) примерка. 

 

 

ЗА СНАДБЕВАЧА                                                      ЗА КУПЦА 

Директор                                                                         Директор 
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