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1

ПРЕДМЕТ
Овим моделом дефинише се поступак којим Оператор дистрибутивног
система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о., Београд (у даљем тексту ОДС) у оквиру
Јавног предузећа Електропривреда Србије омогућавају корисницима
система приступ дистрибутивном систему по регулисаним ценама у складу
са принципима јавности и недискриминације, као и у складу са Законом о
енергетици РС (Закон), другим прописима и Правилима о раду
дистрибутивног система донетим на основу Закона.

2

ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Овај модел примењују сви регионални центри Оператора дистрибутивног
система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о., Београд, у оквиру Јавног предузећа
Електропривреда Србије, свако на свом конзумном подручју.
За потпроцесе из овог модела одговорни су надлежни организациони делови
(ОД) у регионалним центрима и лица задужена за њихов рад.

3

ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА
Закон о енергетици;
Закон о општем управном поступку;
Закон о облигационим односима;
Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом;
Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије, Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС);
- Правила о раду дистрибутивног система.
-

4

ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ
Дистрибуција електричне енергије је преношење електричне енергије
преко дистрибутивног система ради испоруке електричне енергије крајњим
купцима, а не обухвата снабдевање електричном енергијом;
Енергетски систем је електроенергетски систем, који се састоји од
енергетских објеката међусобно повезаних тако да чине јединствен техничкотехнолошки систем;
Енергетски субјект је правно лице, односно предузетник, које обавља једну
или више енергетских делатности;
Корисник система је произвођач електричне енергије, крајњи купац чији је
објекат прикључен на систем, снабдевач, снабдевач на велико електричном
енергијом и други оператор система;
КДС-Снабдевач је снабдевач, корисник (дистрибутивног) система;

КДС-Купац је крајњи купац, корисник (дистрибутивног) система чије је објекат
прикључен на систем;
Крајњи купац је правно или физичко лице или предузетник који купује
електричну енергију за своје потребе;
Купац је правно или физичко лице или предузетник који купује енергију или
енергент за своје потребе или ради препродаје; Лиценца је акт којим се
утврђује испуњеност услова за обављање енергетских делатности
прописаних Законом;
Оператор дистрибутивног система електричне енергије је енергетски
субјект који обавља делатност дистрибуције електричне енергије и управља
дистрибутивним системом електричне енергије и одговоран је за рад,
одржавање и развој дистрибутивног система на одређеном подручју, његово
повезивање са другим ситемима и за обезбеђење дугорочне способности
система да испуни потребе за дистрибуцијом електричне енергије на
економски оправдан начин;
Регионални центар је посебна организациона целина образована према
територијалном принципу, за обављање послова из делатности ОДС на
одређеном конзумном подручју;
Приступ систему је право на коришћење система ради преноса, односно
дистрибуције, преузимања и предаје уговорене количине електричне
енергије, у уговорено време под прописаним и јавно објављеним условима
на принципу недискриминације;
Место прикључења објекта новог купца – место у дистрибутивној мрежи
где је прикључење објекта технички и правно могуће.
Решење (Одобрење за прикључење) – решење којим ОДС утврђује
електроенергетске, техничке услове за прикључење објекта корисника на
дистрибутивну мрежу и трошкове прикључења, као и трошка израде
прикључка.
Учесници на тржишту електричне енергије су произвођач електричне
енергије, снабдевач, снабдевач на велико, крајњи купац, оператор преносног
система електричне енергије, оператор дистрибутивног система електричне
енергије, оператор затвореног дистрибутивног система електричне енергије,
оператор тржишта.

5

ОПИС ПОСТУПКА

5.1

Пријем захтева, контрола комплетности и формирање предмета
Учесник на тржишту електричне енергије или његов овлашћени заступник
(подносилац захтева) подноси захтев за закључење уговора о приступу
дистрибутивном систему надлежном ОД у ОДС.
Овлашћени заступник, као доказ о правној ваљаности свог заступништва,
мора поднети документацију у складу са законом.
Запослени који обавља послове пријема поднетих захтева и пратеће
документације контролише њихову комплетност. На основу захтева
подносиоца, истог дана формира се предмет, у складу са актима ОДС којима
се уређујe канцеларијско и архивско пословањe и уноси у базу података.

5.2

Провера правне валидности
Формиран предмет истог дана прослеђује се запосленом који обавља
послове провере валидности поднете документације.
Уколико захтев садржи потребне елементе из прилога – Образац 1,
приложена документација је правно валидна и примењује се поступак из
тачке 5.3.
Захтев за закључење модела уговора А1 и А2 садржи следеће прилоге:
-

Извод из АПР-а.
Лиценца за обављање делатности снабдевања.
Доказ о уређењу балансне одговорности.
Захтев за промену снабдевача и/или захтев за пријаву новог крајњег
купца.

Захтев за закључење модела уговора Б1 и Б2 садржи следеће прилоге:
- Извод из АПР-а.
- Доказ о уређењу балансне одговорности.
Уколико захтев не садржи правно валидну документацију, запослени
одговоран за проверу обавештава о томе подносиоца захтева и оставља му
примерен рок за допуну, односно измену документације из захтева.
Захтеви чија допуна није извршена у одређеном року, привремено се
обустављају, о томе се обавештава подносилац захтева и предмет се
доставља писарници .
Када подносилац захтева изврши допуну, односно измену документације из
Захтева, поново се проверава правна валидност исте и уколико је правно
валидна наставља се са поступком из тачке 5.3.
5.3

Провера да ли постоје техничке могућности за приступ дистрибутивном
систему
Предмети који садрже сву потребну документацију, достављају се истог дана
надлежном ОД ОДС ради провере техничких могућности за приступ систему

за дистрибуцију електричне енергије.
Захтев се може одбити само ако нема техничких могућности због:
×
×
×

недостатка капацитета;
погонских сметњи или преоптерећености система;
угрожене сигурности рада система.

Рок за одбијање Захтева је 5 (пет) дана. О одбијању Захтева доноси се
решење којим се утврђује да не постоје техничке могућности за приступ
систему за дистрибуцију електричне енергије и које садржи детаљно
образложење разлога одбијања приступа, а који морају бити засновани на
објективним, технички и економски оправданим критеријумима.
Против решења којим се одбија приступ, подносилац захтева може изјавити
жалбу Агенцији за енергетику у року од осам дана од дана достављања
решења. Уједно, подносилац захтева може да тражи, а Агенција је дужна да
обезбеди, када је то могуће, да му ОДС пружи информацију о мерама које ће
бити предузете у циљу повећања капацитета мреже.
Одлука Агенције донета по жалби је коначна и против ње се може покренути
управни спор.
Ако подносилац захтева постигне успех у другостепеном поступку ОДС са
подносиоцем закључује уговор о приступу у складу са поступком из тачке 5.4.
5.4

Закључивање уговора о приступу
Надлежни ОД у ОДС припрема Уговор о приступу дистрибутивном систему,
на једном од четири модела и потписује га овлашћено лице у ОД ОДС. Уговор
о приступу дистрибутивном систему поред елемената утврђених Законом о
облигационим односима садржи и елементе који су прописани Законом о
енергетици.
Уговор о приступу дистрибутивном систему нарочито садржи:
а) Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага
и коефицијената свођења купца-корисника ДС;
б) Процењену вредност услуге приступа дистрибутивном систему
в) Списак овлашћених лица за међусобну сарадњу;
г) Инструменте обезбеђење плаћања и критеријуме за утврђивање износа и
периода за који се тражи у складу са тачком 5.5;
д) Анекс Уговора о приступу систему за дистрибуцију електричне енергије.
Модели уговора о приступу дистрибутивном систему су у прилогу - Образац
2.
Моделе уговора о приступу систему ОДС обајвљује на својој интернет
страници.

5.5

Инструменти обезбеђења плаћања, критеријуми за утврђивање
износа и периода за који се тражи

Наплата потраживања у случају неизвршења обавеза корисника
дистрибутивног система обезбеђује се одговарајућим и прихватљивим
инструментом обезбеђења плаћања који доставља корисник система
сагласно уговору о приступу дистрибутивном систему.
Подносилац захтева може изабрати један од два понуђена инструмента
обезбеђења плаћања: наменски (гарантни) депозит или банкарску гаранцију.
Наменски (гарантни) депозит корисник система депонује на специјалном
рачуну код банке у корист ОДС сагласно уговору о приступу систему, а на
основу закљученог међусобног уговора о администрирању специјалног
рачуна између ОДС, банке и корисника система.
Износ наменског (гарантног) депозита утврђује се у РСД за вредност ризика
у случају неизвршења обавеза и представља процењену вредност услуге
приступа дистрибутивном систему, на основу максималне месечне
потрошње из претходне године на местима примопредаје за која се закључује
уговор о приступу.
Банкарску гаранцију издаје пословна банка у корист ОДС, на утврђену
вредност ризика и важи за период од једне календарске године (до 31.
децембра).
Банкарска гаранција треба да буде револвинг, неопозива, безусловна,
платива на први позив, без права на приговор и без права умањења гаранције
без обзира на било које плаћање које банка издавалац гаранције (као гарант)
изврши по захтеву ОДС (као корисника) за плаћање по гаранцији.
Износ банкарске гаранције утврђује ОДС на основу вредности ризика.
1.

Вредност ризика за случај неизвршења обавеза КДС-Снабдевача/КДС-Купца
(у даљем тексту: вредност ризика) за обрачунату услугу приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије у текућој пословној години одређује ОДС
на основу следеће формуле:

Р =1,1 * ИMмакс.мес
Р - вредност ризика
ИMмакс.мес - максимални износ „мрежарине“ са ПДВ-ом на нивоу месеца у
претходној пословној години који се добија на основу нсадашњих места примопредаје из прилога 1 уговора о приступу
којима су придружене обрачунске величине из одговарајућег
месеца претходне пословне године.
ИМ - „износ мрежарине“

ИMмакс.мес - се добија као максимална вредност „мрежарине“ у претходној
пословној години из скупа од дванаест износа „мрежарине“ из
претходне пословне године, на основу релације:
ИMмакс.мес =маx{ИМјан, ... , ИМдец}
ИМјан - за н- садашњих места примопредаје из прилога 1 добија се збирни
износ „мрежарине“ са ПДВ на основу обрачунских величина за јануар
месец из претходне пословне године
ИМдец - за н- садашњих места примопредаје из прилога 1 добија се збирни
износ „мрежарине“ са ПДВ на основу обрачунских величина за
децембар месец претходне пословне године
ИМмес - за н- садашњих места примопредаје из прилога 1 добија се збирни
износ „мрежарине“ са ПДВ на основу обрачунских величина за
посматрани месец из претходне пословне године, на основу следеће
релације:
Н

ИМ мес = å ИМ и
и =1

Н - укупан број места примопредаје садржан је у прилогу 1 основног уговора
о приступу
И - индекс места примопредаје из скупа од н места
Наплата вредности ризика се обезбеђује банкарском гаранцијом коју
доставља КДС-Снабдевач/КДС-Купац у корист ОДС сагласно уговору о
приступу. Банкарску гаранцију као инструмент обезбеђења плаћања издаје
пословна банка у корист ОДС. Банкарска гаранција се издаје на износ (ИБГ),
који одговара горе наведеној вредности ризика «Р» на период од годину дана.
2.

Вредност ризика за случај неизвршења обавеза КДС-Снабдевача/КДС-Купца
не може бити мања од 50 000 EUR.

3.

У случају промене броја места примопредаје, закључује се анекс 1 уговора о
приступу.
У општем случају промена састава балансне групе КДС-Снабдевача/КДСКупца, подразумева да се М места примопредаје укључује и/или К места
примопредаје искључује из балансне групе КДС-Снабдевача/КДС-Купца у
односу на почетни састав балансне групе из прилога 1 уговора о приступу од
Н места примопредаје.
За додатни скуп места примопредаје купаца из анекса уговора о приступу
утврђује се износ месечне „мрежарине“ А1ИМмес (префикс „А1_“ означава
да се ради о анексу 1) на бази обрачунских величина из претходне пословне
године, слично као и код основног уговора о приступу:

А1ИМмакс.мес = маx{А1ИМјан, ... , А1ИМдец}
M

K

и =1

и =1

А1ИМмес = å А1ИМи - å А1ИМи
У случају да je задовољен услов:
А1ИМмакс.мес > 0,3 * Р
Када наступи повећање ризика за ОДС, због промене састава балансне групе
КДС-Снабдевача/КДС-Купца у износу већем од 30% од ризика „Р“, који је
утврђен основним уговором и приступу, уговорне стране обавезно закључују
анекс 1 уговора о приступу са додатном гаранцијом на износ:
Р1=1,1 * А1ИМмакс.мес
са роком који је подударан са роком гаранције из основног уговора.
Р1 - вредност ризика на основу закљученог анекса 1 уговора о приступу
Након закључења анекса 1 уговора о приступу укупна рачунска вредност
ризика је:
УР=Р+ Р1
УР - рачунска вредност укупног ризика
У случају следеће промене броја места примопредаје, закључује се анекс 2
уговора о приступу.
Аналогно као за анекс 1 уговора о приступу тестира се додатни скуп места
примопредаје из анекса 2 уговора о приступу на услов:
А2ИМмакс.мес > 0,3 * УР
Ако је задовољен претходни услов, уговорне стране обавезно закључују
анекс 2 уговора са додатном гаранцијом на износ:
Р2=1,1 * А2ИМмакс.мес
Након закључења анекса 2 уговора са додатном гаранцијом укупна рачунска
вредност ризика је:
УР=Р+ Р1+Р2
4.

У случају да ниje задовољен услов:
А1ИМмакс.мес > 0,3 * Р

уговорне стране обавезно закључују анекс 1 уговора о приступу без додатне
гаранције. Износу „мрежарине“ од А1ИМмакс.мес се констатује у анексу 1.
Наведени износ „мрежарине“ је преносив. То значи да се придодаје износу
„мрежарине“ из анекса 2. На сумарну вредност „мрежарине“
СУМ= А1ИМмакс.мес + А2ИМмакс.мес
након закључења анекса 2 примењује се услов :
СУМ > 0,3 * Р
Уколико је услов задовољен уз анекс 2. доставља се у остављеном року од
пет дана додатна гаранцију на износ:
Р2=1,1*СУМ
са роком који је подударан са роком гаранције из основног уговора.
5.

Месец дана пре почетка нове пословне године, уговорне стране утврђују
почетну вредност ризика за наредну пословну годину ради издавања нове
банкарске гаранције на период од годину дана.
Вредност ризика за наредну пословну годину утврђује се анексом уговора о
приступу на основу пресечног стања броја места примопредаје на дан 30.11.
Пресечно стање броја места примопредаје се добија на основу обрачуна за
октобар месец у текућој пословној године за КДС-Снабдевача/КДС-Купца.
Вредност ризика за наредну пословну годину се утврђује на основу:
Р =1,1 * ИMмакс.мес
ИMмакс.мес - максимални месечни износ „мрежарине“ са ПДВ за претходну
пословну годину, на дан 30.11. текуће године.
Банкарска гаранција на почетку нарадне пословне године се издаје на износ
ИБГ=Р и период од годину дана.
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ПРИЛОЗИ
Образац 1: Захтев за закључење уговора о приступу систему
Потребно је да садржи:
Подаци о подносиоцу захтева:
- Назив правног лица/предузетника;
- Седиште;
- Матични број;
- ПИБ;
- Лице овлашћено за заступање.
Прилози уз захтев:
- Извод из АПР-а.
- Лиценца за обављање делатности снабдевања.
- Доказ о уређењу балансне одговорности.
- Захтев за промену снабдевача и/или захтев за пријаву новог крајњег
купца.
Образац 2: Модел уговора
- Модел уговора A1- потпуно снабдевање (наменски депозит)
- Модел уговора A2 - потпуно снабдевање (банкарска гаранција)
- Модел уговора Б1 - унапред одређена количина ее (наменски депозит)
- Модел уговора Б2 - унапред одређена количина ее (банкарска гаранција)

Образац 2: Модел уговора A1 – потпуно снабдевање - наменски депозит
УГОВОР
О ПРИСТУПУ СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен _______________, дана _________________између
1. Оператор
дистрибутивног
система
„ЕПС
Дистрибуција“
д.о.о,
Београд,_________________________________ (у даљем тексту: ОДС), са
седиштем у ____________________, улица ___________________________ бр.
______, матични број _____________, ПИБ _____________, кога заступа
_______________________, директор,
и
2. Корисник дистрибутивног система ________________________________ у
функцији енергетског субјекта који обавља делатност снабдевања електричном
енергијом (у даљем тесту: КДС-Снабдевач), са седиштем у ________________,
улица
______________________________
бр.
______,
матични
број
___________________,
ПИБ
__________________,
кога
заступа
________________________, директор.
ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ УГОВОРА
Члан 1.
Овим уговором ОДС и КДС-Снабдевач уређују односе у вези са приступом систему
за дистрибуцију електричне енергије (у даљем тексту: дистрибутивни систем) и то:
- обрачунски период (који се утврђује као календарски месец, према чл. 4. овог
Уговора);
- мерење електричне енергије;
- очитавање и аквизицију података са бројила и регистратора података;
- обрачун услуге (цене) приступа дистрибутивном систему;
- испостављање рачуна и наплату услуге (цене) приступа дистрибутивном
систему;
- средства обезбеђења плаћања
- овлашћена лица за сарадњу уговорних страна у циљу реализације овог уговора;
- међусобно обавештавање;
- трајање уговора;
- престанак важења уговора;
- решавање спорова.
Члан 2.
Уговором се регулише приступ дистрибутивном систему КДС-Снабдевача као
корисника дистрибутивног система, и то за сва места примопредаје крајњих купаца
електричне енергије, преко којих КДС-Снабдевач снабдева своје купце по Уговору о
потпуном снабдевању.
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КДС-Снабдевач је у обавези да, одмах по закључењу уговора о потпуном
снабдевању са крајњим купцем, ОДС-у достави податке који су наведени у Прилогу
1 овог уговора.
Уговорне стране могу сагласно изменити податке из прилога овог уговора,
закључењем анекса Уговора.
ПОЈМОВИ
Члан 3.
Појмови употребљени у овом Уговору имају следеће значење:
- Аквизиција - прикупљање података са бројила и регистратора података из
надлежног ОДС;
- Обрачунска величина - квантитативни садржај сваког тарифног става добијен
мерењем електричне енергије/снаге за сваки одговарајући обрачунски период;
- Коефицијент свођења - коефицијент корекције који се примењује приликом
обрачуна испоручене електричне енергије у случајевима када се не поклапају
место мерења и место примопредаје електричне енергије, а за који је неопходно
кориговати мерне податке да би се они свели са места мерења на место
примопредаје електричне енергије;
- Мерни подаци - измерене вредности мерних величина сачуване на бројчаницима
или у меморијским регистрима бројила и регистратора података. У начелу то су
подаци о регистрованој активној и реактивној енергији, дијаграм активне и
реактивне снаге, као и време максималног оптерећења. Сваком мерном подаку се
придружује временска значка која временски одређује идентитет мерног податка;
- Место мерења - место на коме су прикључена бројила за директно мерење или
напонски и струјни мерни трансформатори који напајају припадајућа бројила, за
индиректно или полуиндиректно мерење;
- Место примопредаје – место на коме се врши испорука електричне енергије из
дистрибутивног система система, односно у дистрибутивни систем. Место
примопредаје је по правилу место разграничења основних средстава уговорних
страна;
- Супституисани подаци - подаци којима се замењују невалидни мерни подаци.
ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД
Члан 4.
Обрачунски период за обрачун и наплату услуге приступа дистрибутивном систему,
по правилу је календарски месец, а утврђује се у складу са Уредбом о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом (у даљем тексту: Уредба) и
Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне
енергије (у даљем тексту: Методологија).
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МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И
ВОЂЕЊЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПОДАТАКА О МЕСТИМА ПРИМОПРЕДАЈЕ
Члан 5.
Уговорне стране сагласно утврђују да су места примопредаје електричне енергије
одређена издатим решењима/одлукама ОДС о одобрењима за прикључење на
дистрибутивни систем, односно другим одговарајућим одлукама и актима ОДС.
У случају да се место примопредаје електричне енергије разликује од места мерења
коефицијенти свођења мерних података са места мерења на места примопредаје
дају се у Прилогу 1 овог уговора.
Члан 6.
Електрична енергија испоручена крајњим купцима КДС-Снабдевача мери се на начин
утврђен Уредбом и Правилима о раду дистрибутивног система важећим у време
мерења електричне енергије и за време трајања овог уговора.
Члан 7.
Основе за утврђивање обрачунских величина за обрачун услуге приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије за обрачунски период су:
- подаци из базе података крајњих купаца;
- извештаји о очитаним стањима мерних уређаја на мерним местима;
- записи са регистратора података бројчаника (у случају да не функционише или не
постоји даљинска комуникација са бројилима).
Члан 8.
Обрачунске величине за примену тарифних елемената за обрачун цене услуге
приступа дистрибутивном систему за свако место примопредаје крајњег купца
одређују се у складу са Методологијом.

ОЧИТАВАЊЕ И АКВИЗИЦИЈА
Члан 9.
Редовно очитавање мерних уређаја и регистратора података на свим мерним
местима крајњих купаца обавља ОДС, о свом трошку, у складу са Законом о
енергетици, Уредбом и Правилима о раду система.
ОДС је одговоран за тачност очитавања свих мерних уређаја на мерним местима
крајњих купаца.
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ОДС сноси одговорност за ажурност, континуитет, потпуност, тачност и доступност
података у законски прописаном року по очитавању мерних уређаја, као и за заштиту
базе података о местима примопредаје.

ОБРАЧУН УСЛУГЕ ПРИСТУПА ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ
Члан 10.
По истеку сваког обрачунског периода ОДС обрачунава услугу
дистрибутивном систему на основу података о очитаним стањима.

приступа

Члан 11.
Обрачун услуге приступа дистрибутивном систему садржи приказ свих обрачунских
величина по тарифним елементима и тарифама и то за свако место примопредаје из
члана 2. овог уговора.
Члан 12.
Обрачун услуге приступа систему врши се за сва места примопредаје, оверава га
одговорно лице ОДС које је обрачун извршило и доставља КДС-Снабдевачу.
Члан 13.
Уколико обрачун услуге приступа дистрибутивном систему садржи податке
супституисане у складу са Правилима о раду дистрибутивног система, ОДС је дужан
да их приложи уз обрачун.
ИСПОСТАВЉАЊЕ РАЧУНА И НАПЛАТА УСЛУГЕ ПРИСТУПА
ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ
Члан 14.
ОДС обрачунава услугу приступа дистрибутивном систему према важећем акту о
утврђивању цене за приступ дистрибутивном систему (у даљем тексту: Ценовник) и
испоставља КДС-Снабдевачу рачун за ову услугу по правилу до 20. у месецу за
претходни месец.
Члан 15.
Ако се у току важења овог уговора измени Методологија или Ценовник, обрачун
услуге приступа дистрибутивном систему вршиће се применом нове Методологије,
односно Ценовника и то почев од дана њихове примене.
Уговорне стране су сагласне да промена Методологије и Ценовника нису разлог за
измену овог уговора.
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Члан 16.

-

Уговорне стране су сагласне да у случајевима када се у току обрачунског периода
промене цене по тарифним елементима, обрачунске величине утврђују на следећи
начин, и то за:
тарифне елементе „Активна енергија“ и „Реактивна енергија“ утврђују се сразмерно
броју дана до тада важећих и нових цена у обрачунском периоду;
тарифне елементе „Одобрена снага“ и „Прекомерна снага“ утврђују се пондерисане
цене Цп, на основу следеће једначине:
Цп = (Цс*Дс + Цн*Дн)/(Дс + Дн),
где су:
Цс – стара цена у обрачунском периоду;
Цн – нова цена у обрачунском периоду;
Дс – број дана важења старе цене у обрачунском периоду;
Дн – број дана важења нове цене у обрачунском периоду.
Члан 17.
ОДС доставља рачун КДС-Снабдевачу за услугу приступа дистрибутивном систему
за сва места примопредаје крајњих купаца из члана 2. овог уговора.
ОДС рачун за услугу приступа дистрибутивном систему доставља препорученом
пошиљком са повратницом или непосредно на адресу коју је КДС-Снабдевач у овом
уговору навео као адресу за пријем поште.
Члан 18.
Рачун за услугу приступа дистрибутивном систему за обрачунски период, поред
осталих обавезних података, садржи:
- измерене количине електричне енергије и износ снаге, исказане по тарифним
елементима и тарифама важеће Методологије;
- цене по тарифним ставовима за тарифне елементе из важећег Ценовника;
- износ обрачунате услуге приступа дистрибутивном систему;
- пореску стопу која се примењује;
- износ обрачунатог ПДВ;
- укупан износ за наплату.
Члан 19.
КДС-Снабдевач је дужан да плати рачун на име услуге приступа систему у року од
осам дана од дана доставе рачуна.
У случају доцње обрачунаваће се законска затезна камата.
Члан 20.
На испостављени рачун КДС-Снабдевач може поднети ОДС-у приговор на рачун, у
року од осам дана од датума пријема рачуна.
Приговор на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна.
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Члан 21.
ОДС је дужан да Приговор КДС-Снабдевача на месечни рачун (који је КДССнабдевач поднео у своје име или у име крајњег купца) реши у року од осам дана од
дана пријема приговора и достави своју одлуку о не/основаности приговора КДССнабдевача и обавести КДС-Снабдевача о мерама које ће предузети у случају да је
приговор основан.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА
Члан 22.
Права и обавезе КДС-Снабдевача и ОДС у вези са инструментима обезбеђења
плаћања утврђени су Правилима о раду дистрибутивног система.
Уговорне стране су сагласне да ће КДС-Снабдевач депоновати средства наменског
(гарантног) депозита на име обезбеђења плаћања рачуна из члана 19. овог Уговора,
за утврђену вредност ризика у случају неизвршења обавеза, у износу наведеном у
Прилогу 2 овог уговора, што представља процењену вредност услуге приступа
дистрибутивном систему, на основу максималне месечне потрошње на местима
примопредаје крајњих купаца из претходне године.
Средства наменског (гарантног) депозита КДС-Снабдевач депонује на рачун
_______________ код банке ________(у даљем тексту: банка) у корист ОДС,
приликом потписивања овог Уговора, а најкасније у року од пет дана од дана
обостраног потписивања Уговора, са овлашћењем да ОДС може наплатити цео,
односно преостали износ дуга заједно са каматом у случају да КДС-Снабдевач не
извршава или само делимично извршава обавезе преузете овим Уговором.
Средства наменског (гарантног) депозита КДС-Снабдевач депонује на специјалном
рачуну код банке у корист ОДС.
КДС-Снабдевач је обавезан да депонује средства наменског (гарантног) депозита на
име обезбеђења плаћања у периоду који је 60 дана дужи од важности овог Уговора.
Уколико КДС-Снабдевач не изврши уплату депозита из става 3. овог члана, сматраће
се да је одустао од закључења Уговора, те се Уговор неће сматрати пуноважним.
ОДС ће, по истеку рока доспећа рачуна, опоменути КДС-Снабдевача да измири своје
доспеле обавезе, у року од осам дана. Уколико ни по истеку остављеног рока из
опомене КДС-Снабдевач не измири своје доспеле обавезе, ОДС има право да
приступи наплати целокупног неплаћеног износа тако што ће упутити писмени захтев,
односно налог банци да одмах са специјалног рачуна плати износ који ОДС потражује
од КДС-Снабдевача.
ОДС има право да упути писмени захтев банци и изврши наплату износа који
потражује најмање једанпут, а највише 12 пута у току једне календарске године.
КДС-Снабдевач је у обавези да у случају реализације средстава обезбеђења
плаћања, по захтеву, односно налогу ОДС у складу са овим Уговором, уколико остаје
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у уговорном односу са ОДС, у року од три дана у односу на рок за уплату дефинисан
у опомени, поново уплати реализован део депозита из става 3. овог члана.
У случају промене износа депозита, уговорне стране ће сачинити Анекс Уговора,
којим ће бити промењен Прилог 2 овог уговора.

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА САРАДЊУ
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да сачине Списак овлашћених лица за предузимање
следећих активности:
- мерење електричне енергије;
- обрачун и фактурисање услуге приступа дистрибутивном систему;
- наплату услуге приступа дистрибутивном систему;
- за финансијско праћење реализације овог уговора, опционо
- за техничко и правно праћење реализације овог уговора, опционо
- за предлагање измена и допуна овог уговора, анекса овог уговора, опционо.
Члан 24.
Списак овлашћених лица обухвата следеће податке:
- име и презиме;
- поштанска адреса;
- број телефона;
- број факса;
- адресa електронске поште.
Списак овлашћених лица из става 1. овог члана даје се у Прилогу 3 овог уговора.
Уговорне стране се обавезују да промене података из става 1. овог члана достављају
једна другој најкасније у року од три радна дана од настале промене.
ОБАВЕШТАВАЊЕ
Члан 25.
Уговорне стране међусобно достављају писмена обавештења и друге акте потребне
за извршење обавеза из овог уговора, поштом или електронском поштом.
Члан 26.
Достављање аката се врши радним данима, у току радног времена.
Достављање се сматра извршеним:
- уколико се достављање врши преко поште – даном уручења препоручене
пошиљке;
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- уколико се достављање врши електронским путем – када пошиљалац прими
потврду о пријему електронске поште коју шаље информациони систем стране која
прима електронску пошту.
Уговорне стране су обавезне да одмах, а најкасније у року од три радна дана
обавесте другу уговорну страну о евентуалној промени своје адресе за пријем
поште.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 27.
Овај уговор се закључује на неодређено време.
Члан 28.
Ако се у току важења овог уговора законом или другим прописима измене услови за
приступ дистрибутивном систему, подаци из прилога 1 или 2, уговорне стране ће у
најкраћем року Анексом уз овај уговор или новим уговором, ускладити одговарајуће
одредбе овог уговора са наведеним изменама закона, односно података из прилога
1. и 2.
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 29.
Овај уговор престаје да важи у случају стечаја и ликвидације КДС-Снабдевача,
односно престанка, укидања или трајног одузимања лиценце КДС-Снабдевачу, као и
у случају истека уговора о потпуном снабдевању за сва места примопредаје свих
крајњих купаца КДС-Снабдевача.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 30.
Уговорне стране ће сваки спор који настане из или у вези са овим уговором, настојати
да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају спора, месна надлежност суда одређује се према седишту ОДС.
ПРИЛОЗИ
Члан 31.
Следећи прилози су саставни део овог уговора.
- Прилог бр. 1: Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених
снага и коефицијената свођења купца-корисникa ДС
- Прилог бр. 2: Процењена вредност услуге приступа дистрибутивном систему
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- Прилог бр. 3: Списак овлашћених лица за међусобну сарадњу
- Прилог бр. 4: Анекс Уговора о приступу систему за дистрибуцију електричне
енергије

ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Члан 32.
Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по три примерка.
За ОДС

За КДС-Снабдевача
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Прилог 1

Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

Идентификациони
бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за
промену снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења

Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

Идентификациони
бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за
промену снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења
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Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

Идентификациони
бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за
промену снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења

Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

ЕД бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за промену
снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења

23/76

Прилог 2

Процењена вредност услуге приступа дистрибутивном систему
КДС-Снабдевач је у обавези да депонује средства наменског (гарантног) депозита на
име обезбеђења плаћања рачуна из члана 19. Уговора, за утврђену вредност ризика
у случају неизвршења обавеза, у износу од ___________________ РСД, што
представља процењену вредност услуге приступа дистрибутивном систему, на
основу максималне месечне потрошње на местима примопредаје крајњих купаца из
претходне године.

За ОДС

(директор)

За КДС-Снабдевача

(директор)
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Прилог 3

Списак овлашћених лица за међусобну сарадњу
А. списак овлашћених лица ОДС-а
1. Списак овлашћених лица задужених за мерење електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

2. Списак овлашћених лица задужених за обрачун и фактурисање услуге приступа
систему за дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

3. Списак овлашћених лица задужених за наплату услуге приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

Б. списак овлашћених лица КДС-Снабдевача
1. Списак овлашћених лица задужених за пријем извештаја о очитаним стањима
бројила:
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Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса за доставу извештаја о очитаним стањима бројила

2. Списак овлашћених лица задужених за проверу обрачуна услуге приступа
систему
за дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

3. Списак овлашћених лица задужених за оверу и плаћање рачуна за приступ
систему
за дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

За ОДС

За КДС-Снабдевача
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Прилог 4

АНЕКС бр. ________
УГОВОРА О ПРИСТУПУ СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен у ___________________, дана _______________године, између
1.
Оператор
дистрибутивног
система
„ЕПС
Дистрибуција“
д.о.о.,
Београд,_______________________________,
са
седиштем
у
___________________________________________, матични број ______________,
ПИБ __________________, (у даљем тексту: ОДС), кога заступа директор
_______________________________________
и
2.
_______________________________________________,
са
седиштем
у
________________, улица ____________________ бр. ______, матични број
___________________, ПИБ __________________, у функцији енергетског субјекта
који обавља делатност снабдевања електричном енергијом (у даљем тексту: КДССнабдевач), кога заступа директор _____________________________,
у даљем тексту: Уговорне стране.
Члан 1.
Уговорне стране претходно констатују да је дана _________________. године
закључен Уговор о приступу систему за дистрибуцију електричне енергије, између
ОДС и КДС-Снабдевача.
Уговор је заведен код ОДС под бројем: __________________.
Уговорне стране констатују да су закључиле и анекс уговора и то:
- Анекс бр.1 од __________. године, заведен код ОДС под деловодним бројем
____________
- Анекс бр.2 од __________. године, заведен код ОДС под деловодним бројем
____________
- Анекс бр.3 од __________. године, заведен код ОДС под деловодним бројем
____________
- ..........
Члан 2.
Уговор из члана 1. се односи на приступ дистрибутивном систему КДС-Снабдевача
као корисника дистрибутивног система, и то за сва места примопредаје крајњих
купаца електричне енергије преко којих КДС-Снабдевач снабдева своје купце по
Уговору о потпуном снабдевању.
Места примопредаје садржана су у Прилогу 1. основног Уговора са припадајућим
допунама.
Члан 3.
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На захтев КДС-Снабдевача, због повећања броја места примопредаје, уговорне
стране су сагласне да допуне Прилог 1. основног уговора и да, у складу са наведеном
изменом, коригују износ депозита.
Уговорне стране констатују да је тренутни износ депозита, у складу са основним
уговором/анексом _____ основног уговора _____________________ РСД.
Сагласно ставу 1. овог члана, уговорне стране мењају депозит одређен у Прилогу 2.
основног уговора, који након потписа овог анекса уговора износи
__________________ РСД.
КДС-Снабдевач је у обавези да најкасније у року од пет дана од дана ступања на
снагу овог анекса уплати ОДС разлику у износу од __________________ РСД, на име
депозита, на начин и у складу са чланом 22. основног уговора.
Допуна Прилога 1 основног уговора дата је као прилог овом анексу и чини саставни
део основног уговора.
Члан 4.
У свему осталом, што није измењено и допуњено овим aнексом, одредбе основног
уговора остају на снази.
Овај aнекс уговора ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених
лица уговорних страна, а примењује се почев од _________________. године.
Овај aнекс уговора је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по три примерка.
За ОДС

(директор)

За КДС-Снабдевача

(директор)
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Образац 2: Модел уговора A2 – потпуно снабдевање - банкарска гаранција
УГОВОР
О ПРИСТУПУ СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен _______________, дана _________________између
1.

Оператор
дистрибутивног
система
„ЕПС
Дистрибуција“
д.о.о.,
Београд,_________________________________ (у даљем тексту: ОДС), са
седиштем у ____________________, улица ___________________________ бр.
______, матични број _____________, ПИБ _____________, кога заступа
_______________________, директор,
и

2. Корисник дистрибутивног система ________________________________ у
функцији енергетског субјекта који обавља делатност снабдевања електричном
енергијом (у даљем тесту: КДС-Снабдевач), са седиштем у ________________,
улица
______________________________
бр.
______,
матични
број
___________________,
ПИБ
__________________,
кога
заступа
________________________, директор.
ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ УГОВОРА
Члан 1.
Овим уговором ОДС и КДС-Снабдевач уређују односе у вези са приступом систему
за дистрибуцију електричне енергије (у даљем тексту: дистрибутивни систем) и то:
- обрачунски период (који се утврђује као календарски месец, према чл. 4. овог
Уговора);
- мерење електричне енергије;
- очитавање и аквизицију података са бројила и регистратора података;
- обрачун услуге (цене) приступа дистрибутивном систему;
- испостављање рачуна и наплату услуге (цене) приступа дистрибутивном
систему;
- средства обезбеђења плаћања
- овлашћена лица за сарадњу уговорних страна у циљу реализације овог уговора;
- међусобно обавештавање;
- трајање уговора;
- престанак важења уговора;
- решавање спорова.
Члан 2.
Уговором се регулише приступ дистрибутивном систему КДС-Снабдевача као
корисника дистрибутивног система, и то за сва места примопредаје крајњих купаца
електричне енергије, преко којих КДС-Снабдевач снабдева своје купце по Уговору о
потпуном снабдевању.
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КДС-Снабдевач је у обавези да, одмах по закључењу уговора о потпуном
снабдевању са крајњим купцем, ОДС-у достави податке који су наведени у Прилогу
1 овог уговора.
Уговорне стране могу сагласно изменити податке из прилога овог уговора,
закључењем анекса Уговора.
ПОЈМОВИ
Члан 3.
Појмови употребљени у овом Уговору имају следеће значење:
- Аквизиција - прикупљање података са бројила и регистратора података из
надлежног ОДС;
- Обрачунска величина - квантитативни садржај сваког тарифног става добијен
мерењем електричне енергије/снаге за сваки одговарајући обрачунски период;
- Коефицијент свођења - коефицијент корекције који се примењује приликом
обрачуна испоручене електричне енергије у случајевима када се не поклапају
место мерења и место примопредаје електричне енергије, а за који је неопходно
кориговати мерне податке да би се они свели са места мерења на место
примопредаје електричне енергије;
- Мерни подаци - измерене вредности мерних величина сачуване на бројчаницима
или у меморијским регистрима бројила и регистратора података. У начелу то су
подаци о регистрованој активној и реактивној енергији, дијаграм активне и
реактивне снаге, као и време максималног оптерећења. Сваком мерном подаку се
придружује временска значка која временски одређује идентитет мерног податка;
- Место мерења - место на коме су прикључена бројила за директно мерење или
напонски и струјни мерни трансформатори који напајају припадајућа бројила, за
индиректно или полуиндиректно мерење;
- Место примопредаје – место на коме се врши испорука електричне енергије из
дистрибутивног система система, односно у дистрибутивни систем. Место
примопредаје је по правилу место разграничења основних средстава уговорних
страна;
- Супституисани подаци - подаци којима се замењују невалидни мерни подаци.
ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД
Члан 4.
Обрачунски период за обрачун и наплату услуге приступа дистрибутивном систему,
по правилу је календарски месец, а утврђује се у складу са Уредбом о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом (у даљем тексту: Уредба) и
Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне
енергије (у даљем тексту: Методологија).
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МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И
ВОЂЕЊЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПОДАТАКА О МЕСТИМА ПРИМОПРЕДАЈЕ
Члан 5.
Уговорне стране сагласно утврђују да су места примопредаје електричне енергије
одређена издатим решењима/одлукама ОДС о одобрењима за прикључење на
дистрибутивни систем, односно другим одговарајућим одлукама и актима ОДС.
У случају да се место примопредаје електричне енергије разликује од места мерења
коефицијенти свођења мерних података са места мерења на места примопредаје
дају се у Прилогу 1 овог уговора.
Члан 6.
Електрична енергија испоручена крајњим купцима КДС-Снабдевача мери се на начин
утврђен Уредбом и Правилима о раду дистрибутивног система важећим у време
мерења електричне енергије и за време трајања овог уговора.
Члан 7.
Основе за утврђивање обрачунских величина за обрачун услуге приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије за обрачунски период су:
- подаци из базе података крајњих купаца;
- извештаји о очитаним стањима мерних уређаја на мерним местима;
- записи са регистратора података бројчаника (у случају да не функционише или не
постоји даљинска комуникација са бројилима).
Члан 8.
Обрачунске величине за примену тарифних елемената за обрачун цене услуге
приступа дистрибутивном систему за свако место примопредаје крајњег купца
одређују се у складу са Методологијом.

ОЧИТАВАЊЕ И АКВИЗИЦИЈА
Члан 9.
Редовно очитавање мерних уређаја и регистратора података на свим мерним
местима крајњих купаца обавља ОДС, о свом трошку, у складу са Законом о
енергетици, Уредбом и Правилима о раду система.
ОДС је одговоран за тачност очитавања свих мерних уређаја на мерним местима
крајњих купаца.
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ОДС сноси одговорност за ажурност, континуитет, потпуност, тачност и доступност
података у законски прописаном року по очитавању мерних уређаја, као и за заштиту
базе података о местима примопредаје.

ОБРАЧУН УСЛУГЕ ПРИСТУПА ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ
Члан 10.
По истеку сваког обрачунског периода ОДС обрачунава услугу
дистрибутивном систему на основу података о очитаним стањима.

приступа

Члан 11.
Обрачун услуге приступа дистрибутивном систему садржи приказ свих обрачунских
величина по тарифним елементима и тарифама и то за свако место примопредаје из
члана 2. овог уговора.
Члан 12.
Обрачун услуге приступа систему врши се за сва места примопредаје, оверава га
одговорно лице ОДС које је обрачун извршило и доставља КДС-Снабдевачу.
Члан 13.
Уколико обрачун услуге приступа дистрибутивном систему садржи податке
супституисане у складу са Правилима о раду дистрибутивног система, ОДС је дужан
да их приложи уз обрачун.
ИСПОСТАВЉАЊЕ РАЧУНА И НАПЛАТА УСЛУГЕ ПРИСТУПА
ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ
Члан 14.
ОДС обрачунава услугу приступа дистрибутивном систему према важећем акту о
утврђивању цене за приступ дистрибутивном систему (у даљем тексту: Ценовник) и
испоставља КДС-Снабдевачу рачун за ову услугу по правилу до 20. у месецу за
претходни месец.
Члан 15.
Ако се у току важења овог уговора измени Методологија или Ценовник, обрачун
услуге приступа дистрибутивном систему вршиће се применом нове Методологије,
односно Ценовника и то почев од дана њихове примене.
Уговорне стране су сагласне да промена Методологије и Ценовника нису разлог за
измену овог уговора.
Члан 16.
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-

Уговорне стране су сагласне да у случајевима када се у току обрачунског периода
промене цене по тарифним елементима, обрачунске величине утврђују на следећи
начин, и то за:
тарифне елементе „Активна енергија“ и „Реактивна енергија“ утврђују се сразмерно
броју дана до тада важећих и нових цена у обрачунском периоду;
тарифне елементе „Одобрена снага“ и „Прекомерна снага“ утврђују се пондерисане
цене Цп, на основу следеће једначине:
Цп = (Цс*Дс + Цн*Дн)/(Дс + Дн),
где су:
Цс – стара цена у обрачунском периоду;
Цн – нова цена у обрачунском периоду;
Дс – број дана важења старе цене у обрачунском периоду;
Дн – број дана важења нове цене у обрачунском периоду.
Члан 17.
ОДС доставља рачун КДС-Снабдевачу за услугу приступа дистрибутивном систему
за сва места примопредаје крајњих купаца из члана 2. овог уговора.
ОДС рачун за услугу приступа дистрибутивном систему доставља препорученом
пошиљком са повратницом или непосредно на адресу коју је КДС-Снабдевач у овом
уговору навео као адресу за пријем поште.
Члан 18.
Рачун за услугу приступа дистрибутивном систему за обрачунски период, поред
осталих обавезних података, садржи:
- измерене количине електричне енергије и износ снаге, исказане по тарифним
елементима и тарифама важеће Методологије;
- цене по тарифним ставовима за тарифне елементе из важећег Ценовника;
- износ обрачунате услуге приступа дистрибутивном систему;
- пореску стопу која се примењује;
- износ обрачунатог ПДВ;
- укупан износ за наплату.
Члан 19.
КДС-Снабдевач је дужан да плати рачун на име услуге приступа систему у року од
осам дана од дана доставе рачуна.
У случају доцње обрачунаваће се законска затезна камата.
Члан 20.
На испостављени рачун КДС-Снабдевач може поднети ОДС-у приговор на рачун, у
року од осам дана од датума пријема рачуна.
Приговор на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна.

33/76

Члан 21.
ОДС је дужан да Приговор КДС-Снабдевача на месечни рачун (који је КДССнабдевач поднео у своје име или у име крајњег купца) реши у року од осам дана од
дана пријема приговора и достави своју одлуку о не/основаности приговора КДССнабдевача и обавести КДС-Снабдевача о мерама које ће предузети у случају да је
приговор основан.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА
Члан 22.
Права и обавезе КДС-Снабдевача и ОДС у вези са инструментима обезбеђења
плаћања утврђени су Правилима о раду дистрибутивног система.
Уговорне стране су сагласне да ће КДС-Снабдевач доставити банкарску гаранцију
домаће банке на име обезбеђења плаћања рачуна из члана 19. овог Уговора, за
утврђену вредност ризика у случају неизвршења обавеза у износу наведеном у
прилогу 2 овог уговора.
Банкарска гаранција из става 2. овог члана треба да буде револвинг што значи да се
износ гаранције неће смањивати без обзира на било које плаћање које банка
издавалац гаранције (као гарант) изврши по захтеву ОДС (као корисника) за плаћање
по гаранцији, неопозива, безусловна, платива на први позив, без права на приговор.
КДС-Снабдевач је дужан да достави банкарску гаранцију приликом потписивања овог
Уговора, а најкасније у року од пет дана од дана обостраног потписивања Уговора са
овлашћењем да ОДС може наплатити цео, односно преостали износ дуга заједно са
каматом у случају да КДС-Снабдевач не извршава или само делимично извршава
обавезе преузете овим Уговором
Банкарска гаранција из става 2. овог члана мора да садржи клаузулу да ће банкарска
гаранција важити 60 дана дуже од важности овог Уговора.
Уколико КДС-Снабдевач не достави банкарску гаранцију, сматраће се да је одустао
од закључења Уговора, те се Уговор неће сматрати пуноважним.
Рок важења банкарске гаранције је на период од једне календарске године (до 31.
децембра), а може бити протестована најмање једанпут, а највише 12 пута у току
једне календарске године.
КДС-Снабдевач се обавезује да након истека рока важења банкарске гаранције исту
продужи или достави нову банкарску гаранцију све док траје примена Уговора.
ОДС ће, по истеку рока доспећа рачуна, опоменути КДС-Снабдевача да измири своје
доспеле обавезе, у року од осам дана. Уколико ни по истеку остављеног рока из
опомене КДС-Снабдевач не измири своје доспеле обавезе, ОДС има право да
приступи наплати целокупног неплаћеног износа путем протеста банкарске
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гаранције, о чему ће писмено обавестити КДС-Снабдевача најмање три радна дана
пре приступања протесту гаранције.
КДС-Снабдевач је у обавези да у случају реализације средстава обезбеђења
плаћања, уколико остаје у уговорном односу са ОДС, у року од три дана у односу на
рок за уплату дефинисан у опомени, поново достави банкарску гаранцију.
У случају промене износа банкарске гаранције, уговорне стране ће сачинити Анекс
Уговора, којим ће бити промењен Прилог 2 овог уговора.

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА САРАДЊУ
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да сачине Списак овлашћених лица за предузимање
следећих активности:
- мерење електричне енергије;
- обрачун и фактурисање услуге приступа дистрибутивном систему;
- наплату услуге приступа дистрибутивном систему;
- за финансијско праћење реализације овог уговора, опционо
- за техничко и правно праћење реализације овог уговора, опционо
- за предлагање измена и допуна овог уговора, анекса овог уговора, опционо.
Члан 24.
Списак овлашћених лица обухвата следеће податке:
- име и презиме;
- поштанска адреса;
- број телефона;
- број факса;
- адресa електронске поште.
Списак овлашћених лица из става 1. овог члана даје се у Прилогу 3 овог уговора.
Уговорне стране се обавезују да промене података из става 1. овог члана достављају
једна другој најкасније у року од три радна дана од настале промене.
ОБАВЕШТАВАЊЕ
Члан 25.
Уговорне стране међусобно достављају писмена обавештења и друге акте потребне
за извршење обавеза из овог уговора, поштом или електронском поштом.
Члан 26.
Достављање аката се врши радним данима, у току радног времена.
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Достављање се сматра извршеним:
- уколико се достављање врши преко поште – даном уручења препоручене
пошиљке;
- уколико се достављање врши електронским путем – када пошиљалац прими
потврду о пријему електронске поште коју шаље информациони систем стране која
прима електронску пошту.
Уговорне стране су обавезне да одмах, а најкасније у року од три радна дана
обавесте другу уговорну страну о евентуалној промени своје адресе за пријем
поште.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 27.
Овај уговор се закључује на неодређено време.
Члан 28.
Ако се у току важења овог уговора законом или другим прописима измене услови за
приступ дистрибутивном систему, подаци из прилога 1 или 2, уговорне стране ће у
најкраћем року Анексом уз овај уговор или новим уговором, ускладити одговарајуће
одредбе овог уговора са наведеним изменама закона, односно података из прилога
1. и 2.
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 29.
Овај уговор престаје да важи у случају стечаја и ликвидације КДС-Снабдевача,
односно престанка, укидања или трајног одузимања лиценце КДС-Снабдевачу, као и
у случају истека уговора о потпуном снабдевању за сва места примопредаје свих
крајњих купаца КДС-Снабдевача.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 30.
Уговорне стране ће сваки спор који настане из или у вези са овим уговором, настојати
да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају спора, месна надлежност суда одређује се према седишту ОДС.
ПРИЛОЗИ
Члан 31.
Следећи прилози су саставни део овог уговора.
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- Прилог бр. 1: Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених
снага и коефицијената свођења купца-корисникa ДС
- Прилог бр. 2: Процењена вредност услуге приступа дистрибутивном систему
- Прилог бр. 3: Списак овлашћених лица за међусобну сарадњу
- Прилог бр. 4: Анекс Уговора о приступу систему за дистрибуцију електричне
енергије

ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Члан 32.
Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по три примерка.
За ОДС

За КДС-Снабдевача
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Прилог 1

Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

Идентификациони
бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за
промену снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења

Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

Идентификациони
бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за
промену снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења
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Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

Идентификациони
бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за
промену снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења

Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

ЕД бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за промену
снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења
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Прилог 2

Процењена вредност услуге приступа дистрибутивном систему
КДС-Снабдевач је у обавези да достави банкарску гаранцију на име обезбеђења
плаћања рачуна из чл. 19. Уговора, за утврђену вредност ризика у случају
неизвршења обавеза у износу од _____________________ РСД, што представља
процењену

вредност

услуге

приступа дистрибутивном систему, на

основу

максималне месечне потрошње на местима примопредаје крајњих купаца из
претходне године.

За ОДС

(директор)

За КДС-Снабдевача

(директор)
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Прилог 3

Списак овлашћених лица за међусобну сарадњу
А. списак овлашћених лица ОДС-а
1. Списак овлашћених лица задужених за мерење електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

2. Списак овлашћених лица задужених за обрачун и фактурисање услуге приступа
систему за дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

3. Списак овлашћених лица задужених за наплату услуге приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

Б. списак овлашћених лица КДС-Снабдевача
1. Списак овлашћених лица задужених за пријем извештаја о очитаним стањима
бројила:

41/76

Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса за доставу извештаја о очитаним стањима бројила

2. Списак овлашћених лица задужених за проверу обрачуна услуге приступа
систему за дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

3. Списак овлашћених лица задужених за оверу и плаћање рачуна за приступ
систему за дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

За ОДС

За КДС-Снабдевача
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Прилог 4

АНЕКС бр. ________
УГОВОРА О ПРИСТУПУ СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен у ___________________, дана _______________године, између
1.
Оператор
дистрибутивног
система
„ЕПС
Дистрибуција“
д.о.о.,
Београд,_______________________________,
са
седиштем
у
___________________________________________, матични број ______________,
ПИБ __________________, (у даљем тексту: ОДС), кога заступа директор
_______________________________________
и
2.
_______________________________________________,
са
седиштем
у
________________, улица ____________________ бр. ______, матични број
___________________, ПИБ __________________, у функцији енергетског субјекта
који обавља делатност снабдевања електричном енергијом (у даљем тексту: КДССнабдевач), кога заступа директор _____________________________,
у даљем тексту: Уговорне стране.
Члан 1.
Уговорне стране претходно констатују да је дана _________________. године
закључен Уговор о приступу систему за дистрибуцију електричне енергије, између
ОДС и КДС-Снабдевача.
Уговор је заведен код ОДС под бројем: __________________.
Уговорне стране констатују да су закључиле и анекс уговора и то:
- Анекс бр.1 од __________. године, заведен код ОДС под деловодним бројем
____________
- Анекс бр.2 од __________. године, заведен код ОДС под деловодним бројем
____________
- Анекс бр.3 од __________. године, заведен код ОДС под деловодним бројем
____________
Члан 2.
Уговор из члана 1. се односи на приступ дистрибутивном систему КДС-Снабдевача
као корисника дистрибутивног система, и то за сва места примопредаје крајњих
купаца електричне енергије преко којих КДС-Снабдевач снабдева своје купце по
Уговору о потпуном снабдевању.
Места примопредаје садржанa су у Прилогу 1. основног Уговора са припадајућим
допунама.
Члан 3.
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На захтев КДС-Снабдевача, због повећања броја места примопредаје, уговорне
стране су сагласне да допуне Прилог 1. основног уговора и да, у складу са наведеном
изменом, коригују износ банкарске гаранције.
Уговорне стране констатују да је тренутни износ банкарске гаранције, у складу са
основним уговором/ анексом _____ основног уговора _____________________ РСД.
Сагласно ставу 1. овог члана, уговорне стране мењају износ банкарске гаранције
одређене у Прилогу 2. основног уговора, која након потписа овог анекса уговора
износи __________________ РСД.
КДС-Снабдевач је у обавези да најкасније у року од пет дана од дана ступања на
снагу овог анекса достави нову банкарску гаранцију у износу од __________________
РСД, на начин и у складу са чланом 22. основног уговора.
Допуна Прилога 1. основног уговора дата је као прилог овом анексу и чини саставни
део основног уговора.
Члан 4.
У свему осталом, што није измењено и допуњено овим aнексом, одредбе основног
уговора остају на снази.
Овај aнекс уговора ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених
лица уговорних страна, а примењује се почев од _________________. године.
Овај aнекс уговора је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по три примерка.
За ОДС

(директор)

За КДС-Снабдевача

(директор)
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Образац 2: Модел уговора Б1 – унапред одређена количина ее - наменски
депозит
УГОВОР
О ПРИСТУПУ СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен _______________, дана _________________између
1. Оператор
дистрибутивног
система
„ЕПС
Дистрибуција“
д.о.о.,
Београд,_________________________________ (у даљем тексту: ОДС), са
седиштем у ____________________, улица ___________________________
бр. ______, матични број _____________, ПИБ _____________, кога заступа
_______________________, директор,
и
2. Корисник дистрибутивног система ________________________________ у
функцији крајњег купца електричне енергије (у даљем тексту: КДС-Купац), са
седиштем у ________________, улица ______________________________ бр.
______, матични број ___________________, ПИБ __________________, кога
заступа ________________________, директор.
ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ УГОВОРА
Члан 1.
Овим уговором ОДС и КДС-Купац уређују односе у вези са приступом систему за
дистрибуцију електричне енергије (у даљем тексту: дистрибутивни систем) и то:
- обрачунски период (који се утврђује као календарски месец, према чл. 4. овог
Уговора);
- мерење електричне енергије;
- очитавање и аквизицију података са бројила и регистратора података;
- обрачун услуге (цене) приступа дистрибутивном систему;
- испостављање рачуна и наплату услуге (цене) приступа дистрибутивном
систему;
- средства обезбеђења плаћања
- овлашћена лица за сарадњу уговорних страна у циљу реализације овог уговора;
- међусобно обавештавање;
- трајање уговора;
- престанак важења уговора;
- решавање спорова.
Члан 2.
Уговором се регулише приступ дистрибутивном систему КДС-Купца као корисника
дистрибутивног система, и то за сва места примопредаје преко којих се врши
снабдевање електричном енергијом на основу Уговора о снабдевању са унапред
одређеном количином електричне енергије.
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КДС-Купац је у обавези да, одмах по закључењу уговора о снабдевању са унапред
одређеном количином електричне енергије, ОДС-у достави податке који су наведени
у Прилогу 1 овог уговора.
Уговорне стране могу сагласно изменити податке из прилога овог уговора,
закључењем анекса Уговора.ПОЈМОВИ
Члан 3.
Појмови употребљени у овом Уговору имају следеће значење:
- Аквизиција - прикупљање података са бројила и регистратора података из
надлежног ОДС;
- Обрачунска величина - квантитативни садржај сваког тарифног става добијен
мерењем електричне енергије/снаге за сваки одговарајући обрачунски период;
- Коефицијент свођења - коефицијент корекције који се примењује приликом
обрачуна испоручене електричне енергије у случајевима када се не поклапају
место мерења и место примопредаје електричне енергије, а за који је неопходно
кориговати мерне податке да би се они свели са места мерења на место
примопредаје електричне енергије;
- Мерни подаци - измерене вредности мерних величина сачуване на бројчаницима
или у меморијским регистрима бројила и регистратора података. У начелу то су
подаци о регистрованој активној и реактивној енергији, дијаграм активне и
реактивне снаге, као и време максималног оптерећења. Сваком мерном подаку се
придружује временска значка која временски одређује идентитет мерног податка;
- Место мерења - место на коме су прикључена бројила за директно мерење или
напонски и струјни мерни трансформатори који напајају припадајућа бројила, за
индиректно или полуиндиректно мерење;
- Место примопредаје – место на коме се врши испорука електричне енергије из
дистрибутивног система система, односно у дистрибутивни систем. Место
примопредаје је по правилу место разграничења основних средстава уговорних
страна;
- Супституисани подаци - подаци којима се замењују невалидни мерни подаци.
ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД
Члан 4.
Обрачунски период за обрачун и наплату услуге приступа дистрибутивном систему,
по правилу је календарски месец, а утврђује се у складу са Уредбом о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом (у даљем тексту: Уредба) и
Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне
енергије (у даљем тексту: Методологија).
МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И
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ВОЂЕЊЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПОДАТАКА О МЕСТИМА ПРИМОПРЕДАЈЕ
Члан 5.
Уговорне стране сагласно утврђују да су места примопредаје електричне енергије
одређена издатим решењима/одлукама ОДС о одобрењима за прикључење на
дистрибутивни систем, односно другим одговарајућим одлукама и актима ОДС.
У случају да се место примопредаје електричне енергије разликује од места мерења
коефицијенти свођења мерних података са места мерења на места примопредаје
дају се у Прилогу 1 овог уговора.
Члан 6.
Електрична енергија испоручена КДС-Купцу мери се на начин утврђен Уредбом и
Правилима о раду дистрибутивног система важећим у време мерења електричне
енергије и за време трајања овог уговора.
Члан 7.
Основе за утврђивање обрачунских величина за обрачун услуге приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије за обрачунски период су:
- подаци из базе података крајњих купаца;
- извештаји о очитаним стањима мерних уређаја на мерним местима;
- записи са регистратора података бројчаника (у случају да не функционише или не
постоји даљинска комуникација са бројилима).
Члан 8.
Обрачунске величине за примену тарифних елемената за обрачун цене услуге
приступа дистрибутивном систему за свако место примопредаје крајњег купца
одређују се у складу са Методологијом.

ОЧИТАВАЊЕ И АКВИЗИЦИЈА
Члан 9.
Редовно очитавање мерних уређаја и регистратора података на свим мерним
местима крајњег купца обавља ОДС, о свом трошку, у складу са Законом о
енергетици, Уредбом и Правилима о раду система.
ОДС је одговоран за тачност очитавања свих мерних уређаја на мерним местима
крајњег купца.
ОДС сноси одговорност за ажурност, континуитет, потпуност, тачност и доступност
података у законски прописаном року по очитавању мерних уређаја, као и за заштиту
базе података о местима примопредаје.
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ОБРАЧУН УСЛУГЕ ПРИСТУПА ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ
Члан 10.
По истеку сваког обрачунског периода ОДС обрачунава услугу
дистрибутивном систему на основу података о очитаним стањима.

приступа

Члан 11.
Обрачун услуге приступа дистрибутивном систему садржи приказ свих обрачунских
величина по тарифним елементима и тарифама и то за свако место примопредаје из
члана 2. овог уговора.
Члан 12.
Обрачун услуге приступа систему врши се за сва места примопредаје, оверава га
одговорно лице ОДС које је обрачун извршило и доставља КДС-Купцу.
Члан 13.
Уколико обрачун услуге приступа дистрибутивном систему садржи податке
супституисане у складу са Правилима о раду дистрибутивног система, ОДС је дужан
да их приложи уз обрачун.
ИСПОСТАВЉАЊЕ РАЧУНА И НАПЛАТА УСЛУГЕ ПРИСТУПА
ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ
Члан 14.
ОДС обрачунава услугу приступа дистрибутивном систему према важећем акту о
утврђивању цене за приступ дистрибутивном систему (у даљем тексту: Ценовник) и
испоставља КДС-Купцу рачун за ову услугу по правилу до 20. у месецу за претходни
месец.
Члан 15.
Ако се у току важења овог уговора измени Методологија или Ценовник, обрачун
услуге приступа дистрибутивном систему вршиће се применом нове Методологије,
односно Ценовника и то почев од дана њихове примене.
Уговорне стране су сагласне да промена Методологије и Ценовника нису разлог за
измену овог уговора.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да у случајевима када се у току обрачунског периода
промене цене по тарифним елементима, обрачунске величине утврђују на следећи
начин, и то за:
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-

тарифне елементе „Активна енергија“ и „Реактивна енергија“ утврђују се сразмерно
броју дана до тада важећих и нових цена у обрачунском периоду;
тарифне елементе „Одобрена снага“ и „Прекомерна снага“ утврђују се пондерисане
цене Цп, на основу следеће једначине:
Цп = (Цс*Дс + Цн*Дн)/(Дс + Дн),
где су:
Цс – стара цена у обрачунском периоду;
Цн – нова цена у обрачунском периоду;
Дс – број дана важења старе цене у обрачунском периоду;
Дн – број дана важења нове цене у обрачунском периоду.
Члан 17.
ОДС доставља рачун КДС-Купцу за услугу приступа дистрибутивном систему за сва
места примопредаје крајњег купца из члана 2. овог уговора.
ОДС рачун за услугу приступа дистрибутивном систему доставља препорученом
пошиљком са повратницом или непосредно на адресу коју је КДС-Купац у овом
уговору навео као адресу за пријем поште.
Члан 18.
Рачун за услугу приступа дистрибутивном систему за обрачунски период, поред
осталих обавезних података, садржи:
- измерене количине електричне енергије и износ снаге, исказане по тарифним
елементима и тарифама важеће Методологије;
- цене по тарифним ставовима за тарифне елементе из важећег Ценовника;
- износ обрачунате услуге приступа дистрибутивном систему;
- пореску стопу која се примењује;
- износ обрачунатог ПДВ;
- укупан износ за наплату.
Члан 19.
КДС-Купац је дужан да плати рачун на име услуге приступа систему у року од осам
дана од дана доставе рачуна.
У случају доцње обрачунаваће се законска затезна камата.
Члан 20.
На испостављени рачун КДС-Купац може поднети ОДС-у приговор на рачун, у року
од осам дана од датума пријема рачуна.
Приговор на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Члан 21.
ОДС је дужан да приговор КДС-Купца на месечни рачун реши у року од осам дана од
дана пријема приговора и достави своју одлуку о не/основаности приговора КДС-
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Купца и обавести КДС-Купца о мерама које ће предузети у случају да је приговор
основан.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА
Члан 22.
Права и обавезе КДС-Купца и ОДС у вези са инструментима обезбеђења плаћања
утврђени су Правилима о раду дистрибутивног система.
Уговорне стране су сагласне да ће КДС-Купац депоновати средства наменског
(гарантног) депозита на име обезбеђења плаћања рачуна из члана 19. овог Уговора,
за утврђену вредност ризика у случају неизвршења обавеза, у износу наведеном у
Прилогу 2 овог уговора, што представља процењену вредност услуге приступа
дистрибутивном систему, на основу максималне месечне потрошње на местима
примопредаје крајњег купца из претходне године.
Средства наменског (гарантног) депозита КДС-Купац депонује на рачун
_______________ код банке ________(у даљем тексту: банка) у корист ОДС,
приликом потписивања овог Уговора, а најкасније у року од пет дана од дана
обостраног потписивања Уговора, са овлашћењем да ОДС може наплатити цео,
односно преостали износ дуга заједно са каматом у случају да КДС-Купац не
извршава или само делимично извршава обавезе преузете овим Уговором.
Средства наменског (гарантног) депозита КДС-Купац депонује на специјалном рачуну
код банке у корист ОДС.
КДС-Купац је обавезан да депонује средства наменског (гарантног) депозита на име
обезбеђења плаћања у периоду који је 60 дана дужи од важности овог Уговора.
Уколико КДС-Купац не изврши уплату депозита из става 3. овог члана, сматраће се
да је одустао од закључења Уговора, те се Уговор неће сматрати пуноважним.
ОДС ће, по истеку рока доспећа рачуна, опоменути КДС-Купца да измири своје
доспеле обавезе, у року од осам дана. Уколико ни по истеку остављеног рока из
опомене КДС-Купац не измири своје доспеле обавезе, ОДС има право да приступи
наплати целокупног неплаћеног износа на начин што ће упутити писмени захтев,
односно налог банци да одмах са специјалног рачуна плати износ који ОДС потражује
од КДС-Купца.
ОДС има право да упути писмени захтев банци и изврши наплату износа који
потражује најмање једанпут, а највише 12 пута у току једне календарске године.
КДС-Купац је у обавези да у случају реализације средстава обезбеђења плаћања, по
захтеву, односно налогу ОДС у складу са овим Уговором, уколико остаје у уговорном
односу са ОДС, у року од три дана у односу на рок за уплату дефинисан у опомени,
поново уплати реализован део депозита из става 3. овог члана.
У случају промене износа депозита, уговорне стране ће сачинити Анекс Уговора,
којим ће бити промењен Прилог 2 овог уговора.
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ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА САРАДЊУ
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да сачине Списак овлашћених лица за предузимање
следећих активности:
- мерење електричне енергије;
- обрачун и фактурисање услуге приступа дистрибутивном систему;
- наплату услуге приступа дистрибутивном систему;
- за финансијско праћење реализације овог уговора, опционо
- за техничко и правно праћење реализације овог уговора, опционо
- за предлагање измена и допуна овог уговора, анекса овог уговора, опционо.
Члан 24.
Списак овлашћених лица обухвата следеће податке:
- име и презиме;
- поштанска адреса;
- број телефона;
- број факса;
- адресa електронске поште.
Списак овлашћених лица из става 1. овог члана даје се у Прилогу 3 овог уговора.
Уговорне стране се обавезују да промене података из става 1. овог члана достављају
једна другој најкасније у року од три радна дана од настале промене.
ОБАВЕШТАВАЊЕ
Члан 25.
Уговорне стране међусобно достављају писмена обавештења и друге акте потребне
за извршење обавеза из овог уговора, поштом или електронском поштом.
Члан 26.
Достављање аката се врши радним данима, у току радног времена.
Достављање се сматра извршеним:
- уколико се достављање врши преко поште – даном уручења препоручене
пошиљке;
- уколико се достављање врши електронским путем – када пошиљалац прими
потврду о пријему електронске поште коју шаље информациони систем стране која
прима електронску пошту.
Уговорне стране су обавезне да одмах, а најкасније у року од три радна дана
обавесте другу уговорну страну о евентуалној промени своје адресе за пријем поште.
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ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 27.
Овај уговор се закључује на неодређено време.
Члан 28.
Ако се у току важења овог уговора законом или другим прописима измене услови за
приступ дистрибутивном систему, подаци из прилога 1 или 2, уговорне стране ће у
најкраћем року Анексом уз овај уговор или новим уговором, ускладити одговарајуће
одредбе овог уговора са наведеним изменама закона, односно података из прилога
1. и 2.

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 29.
Овај уговор престаје да важи у случају престанка уговора о снабдевању са унапред
одређеним количинама електричне енергије за сва места примопредаје КДС-Купца.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 30.
Уговорне стране ће сваки спор који настане из или у вези са овим уговором, настојати
да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају спора, месна надлежност суда одређује се према седишту ОДС.
ПРИЛОЗИ
Члан 31.
Следећи прилози су саставни део овог уговора.
- Прилог бр. 1: Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених
снага и коефицијената свођења купца-корисникa ДС
- Прилог бр. 2: Процењена вредност услуге приступа дистрибутивном систему
- Прилог бр. 3: Списак овлашћених лица за међусобну сарадњу
- Прилог бр. 4: Анекс Уговора о приступу систему за дистрибуцију електричне
енергије

ЗАВРШНA ОДРЕДБA
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Члан 32.
Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по три примерка.
За ОДС

За КДС-Купца

53/76

Прилог 1

Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

Идентификациони
бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за
промену снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења

Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

Идентификациони
бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за
промену снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења
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Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

Идентификациони
бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за
промену снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења

Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

ЕД бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за промену
снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења
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Прилог 2

Процењена вредност услуге приступа дистрибутивном систему
КДС-Купац је у обавези да депонује средства наменског (гарантног) депозита на име
обезбеђења плаћања рачуна из члана 19. Уговора, за утврђену вредност ризика у
случају неизвршења обавеза, у износу од ___________________ РСД, што
представља процењену вредност услуге приступа дистрибутивном систему, на
основу максималне месечне потрошње на местима примопредаје крајњег купца из
претходне године.

За ОДС

(директор)

За КДС-Купца

(директор)
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Прилог 3

Списак овлашћених лица за међусобну сарадњу
А. списак овлашћених лица ОДС-а
1. Списак овлашћених лица задужених за мерење електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

2. Списак овлашћених лица задужених за обрачун и фактурисање услуге приступа
систему за дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

3. Списак овлашћених лица задужених за наплату услуге приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

Б. списак овлашћених лица КДС-Купца
1. Списак овлашћених лица задужених за пријем извештаја о очитаним стањима
бројила:
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Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса за доставу извештаја о очитаним стањима бројила

2. Списак овлашћених лица задужених за проверу обрачуна услуге приступа
систему за дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

3. Списак овлашћених лица задужених за оверу и плаћање рачуна за приступ
систему за дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

За ОДС

За КДС-Купца
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Прилог 4

АНЕКС бр. ________
УГОВОРА О ПРИСТУПУ СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен у ___________________, дана _______________године, између
1.
Оператор
дистрибутивног
система
„ЕПС
Дистрибуција“
д.о.о.,
Београд,_______________________________,
са
седиштем
у
___________________________________________, матични број ______________,
ПИБ __________________, (у даљем тексту: ОДС), кога заступа директор
_______________________________________
и
2.
_______________________________________________,
са
седиштем
у
________________, улица ____________________ бр. ______, матични број
___________________, ПИБ __________________, у функцији крајњег купца
електричне енергије (у даљем тексту: КДС-Купац), кога заступа директор
_____________________________,
у даљем тексту: Уговорне стране.
Члан 1.
Уговорне стране претходно констатују да је дана _________________. године
закључен Уговор о приступу систему за дистрибуцију електричне енергије, између
ОДС и КДС-Купца.
Уговор је заведен код ОДС под бројем: __________________.
Уговорне стране констатују да су закључиле и анекс уговора и то:
- Анекс бр.1 од __________. године, заведен код ОДС под деловодним бројем
____________
- Анекс бр.2 од __________. године, заведен код ОДС под деловодним бројем
____________
- Анекс бр.3 од __________. године, заведен код ОДС под деловодним бројем
____________
Члан 2.
Уговор из члана 1. се односи на приступ дистрибутивном систему КДС-Купца као
корисника дистрибутивног система, и то за сва места примопредаје преко којих се
врши снабдевање електричном енергијом на основу Уговора о снабдевању са
унапред одређеном количином електричне енергије.
Места примопредаје садржана су у Прилогу 1. основног Уговора са припадајућим
допунама.
Члан 3.
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На захтев КДС-Купца, због повећања броја места примопредаје, уговорне стране су
сагласне да допуне Прилог 1. основног уговора и да, у складу са наведеном изменом,
коригују износ депозита.
Уговорне стране констатују да је тренутни износ депозита, у складу са основним
уговором/анексом _____ основног уговора _____________________ РСД.
Сагласно ставу 1. овог члана, уговорне стране мењају депозит одређен у Прилогу 2.
основног уговора, који након потписа овог анекса уговора износи
__________________ РСД.
КДС-Купац је у обавези да најкасније у року од пет дана од дана ступања на снагу
овог анекса уплати ОДС-у разлику у износу од __________________ РСД, на име
депозита, на начин и у складу са чланом 22. основног уговора.
Допуна Прилога 1 основног уговора дата је као прилог овом анексу и чини саставни
део основног уговора.
Члан 4.
У свему осталом, што није измењено и допуњено овим aнексом, одредбе основног
уговора остају на снази.
Овај aнекс уговора ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених
лица уговорних страна, а примењује се почев од _________________. године.
Овај aнекс уговора је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по три примерка.
За ОДС

(директор)

За КДС-Купца

(директор)
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Образац 2: Модел уговора Б2 – унапред одређена количина ее – банкарска
гаранција
УГОВОР
О ПРИСТУПУ СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен _______________, дана _________________између
1.

Оператор
дистрибутивног
система
„ЕПС
Дистрибуција“
д.о.о.,
Београд,_________________________________ (у даљем тексту: ОДС), са
седиштем у ____________________, улица ___________________________
бр. ______, матични број _____________, ПИБ _____________, кога заступа
_______________________, директор,

2.

Корисник дистрибутивног система ________________________________ у
функцији крајњег купца електричне енергије (у даљем тексту: КДС-Купац), са
седиштем у ________________, улица ______________________________ бр.
______, матични број ___________________, ПИБ __________________, кога
заступа ________________________, директор.

и

ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ УГОВОРА
Члан 1.
Овим уговором ОДС и КДС-Купац уређују односе у вези са приступом систему за
дистрибуцију електричне енергије (у даљем тексту: дистрибутивни систем) и то:
- обрачунски период (који се утврђује као календарски месец, према чл. 4. овог
Уговора);
- мерење електричне енергије;
- очитавање и аквизицију података са бројила и регистратора података;
- обрачун услуге (цене) приступа дистрибутивном систему;
- испостављање рачуна и наплату услуге (цене) приступа дистрибутивном
систему;
- средства обезбеђења плаћања
- овлашћена лица за сарадњу уговорних страна у циљу реализације овог уговора;
- међусобно обавештавање;
- трајање уговора;
- престанак важења уговора;
- решавање спорова.
Члан 2.
Уговором се регулише приступ дистрибутивном систему КДС-Купца као корисника
дистрибутивног система, и то за сва места примопредаје преко којих се врши
снабдевање електричном енергијом на основу Уговора о снабдевању са унапред
одређеном количином електричне енергије.

61/76

КДС-Купац је у обавези да, одмах по закључењу уговора о снабдевању са унапред
одређеном количином електричне енергије, ОДС-у достави податке који су наведени
у Прилогу 1 овог уговора.
Уговорне стране могу сагласно изменити податке из прилога овог уговора,
закључењем анекса Уговора.
ПОЈМОВИ
Члан 3.
Појмови употребљени у овом Уговору имају следеће значење:
- Аквизиција - прикупљање података са бројила и регистратора података из
надлежног ОДС;
- Обрачунска величина - квантитативни садржај сваког тарифног става добијен
мерењем електричне енергије/снаге за сваки одговарајући обрачунски период;
- Коефицијент свођења - коефицијент корекције који се примењује приликом
обрачуна испоручене електричне енергије у случајевима када се не поклапају
место мерења и место примопредаје електричне енергије, а за који је неопходно
кориговати мерне податке да би се они свели са места мерења на место
примопредаје електричне енергије;
- Мерни подаци - измерене вредности мерних величина сачуване на бројчаницима
или у меморијским регистрима бројила и регистратора података. У начелу то су
подаци о регистрованој активној и реактивној енергији, дијаграм активне и
реактивне снаге, као и време максималног оптерећења. Сваком мерном подаку се
придружује временска значка која временски одређује идентитет мерног податка;
- Место мерења - место на коме су прикључена бројила за директно мерење или
напонски и струјни мерни трансформатори који напајају припадајућа бројила, за
индиректно или полуиндиректно мерење;
- Место примопредаје – место на коме се врши испорука електричне енергије из
дистрибутивног система система, односно у дистрибутивни систем. Место
примопредаје је по правилу место разграничења основних средстава уговорних
страна;
- Супституисани подаци - подаци којима се замењују невалидни мерни подаци.
ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД
Члан 4.
Обрачунски период за обрачун и наплату услуге приступа дистрибутивном систему,
по правилу је календарски месец, а утврђује се у складу са Уредбом о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом (у даљем тексту: Уредба) и
Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне
енергије (у даљем тексту: Методологија).
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МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И
ВОЂЕЊЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПОДАТАКА О МЕСТИМА ПРИМОПРЕДАЈЕ
Члан 5.
Уговорне стране сагласно утврђују да су места примопредаје електричне енергије
одређена издатим решењима/одлукама ОДС о одобрењима за прикључење на
дистрибутивни систем, односно другим одговарајућим одлукама и актима ОДС.
У случају да се место примопредаје електричне енергије разликује од места мерења
коефицијенти свођења мерних података са места мерења на места примопредаје
дају се у Прилогу 1 овог уговора.
Члан 6.
Електрична енергија испоручена КДС-Купцу мери се на начин утврђен Уредбом и
Правилима о раду дистрибутивног система важећим у време мерења електричне
енергије и за време трајања овог уговора.
Члан 7.
Основе за утврђивање обрачунских величина за обрачун услуге приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије за обрачунски период су:
- подаци из базе података крајњих купаца;
- извештаји о очитаним стањима мерних уређаја на мерним местима;
- записи са регистратора података бројчаника (у случају да не функционише или не
постоји даљинска комуникација са бројилима).
Члан 8.
Обрачунске величине за примену тарифних елемената за обрачун цене услуге
приступа дистрибутивном систему за свако место примопредаје крајњег купца
одређују се у складу са Методологијом.

ОЧИТАВАЊЕ И АКВИЗИЦИЈА
Члан 9.
Редовно очитавање мерних уређаја и регистратора података на свим мерним
местима крајњег купца обавља ОДС, о свом трошку, у складу са Законом о
енергетици, Уредбом и Правилима о раду система.
ОДС је одговоран за тачност очитавања свих мерних уређаја на мерним местима
крајњег купца.
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ОДС сноси одговорност за ажурност, континуитет, потпуност, тачност и доступност
података у законски прописаном року по очитавању мерних уређаја, као и за заштиту
базе података о местима примопредаје.

ОБРАЧУН УСЛУГЕ ПРИСТУПА ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ
Члан 10.
По истеку сваког обрачунског периода ОДС обрачунава услугу
дистрибутивном систему на основу података о очитаним стањима.

приступа

Члан 11.
Обрачун услуге приступа дистрибутивном систему садржи приказ свих обрачунских
величина по тарифним елементима и тарифама и то за свако место примопредаје из
члана 2. овог уговора.
Члан 12.
Обрачун услуге приступа систему врши се за сва места примопредаје, оверава га
одговорно лице ОДС које је обрачун извршило и доставља КДС-Купцу.
Члан 13.
Уколико обрачун услуге приступа дистрибутивном систему садржи податке
супституисане у складу са Правилима о раду дистрибутивног система, ОДС је дужан
да их приложи уз обрачун.
ИСПОСТАВЉАЊЕ РАЧУНА И НАПЛАТА УСЛУГЕ ПРИСТУПА
ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ
Члан 14.
ОДС обрачунава услугу приступа дистрибутивном систему према важећем акту о
утврђивању цене за приступ дистрибутивном систему (у даљем тексту: Ценовник) и
испоставља КДС-Купцу рачун за ову услугу по правилу до 20. у месецу за претходни
месец.
Члан 15.
Ако се у току важења овог уговора измени Методологија или Ценовник, обрачун
услуге приступа дистрибутивном систему вршиће се применом нове Методологије,
односно Ценовника и то почев од дана њихове примене.
Уговорне стране су сагласне да промена Методологије и Ценовника нису разлог за
измену овог уговора.
Члан 16.
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-

Уговорне стране су сагласне да у случајевима када се у току обрачунског периода
промене цене по тарифним елементима, обрачунске величине утврђују на следећи
начин, и то за:
тарифне елементе „Активна енергија“ и „Реактивна енергија“ утврђују се сразмерно
броју дана до тада важећих и нових цена у обрачунском периоду;
тарифне елементе „Одобрена снага“ и „Прекомерна снага“ утврђују се пондерисане
цене Цп, на основу следеће једначине:
Цп = (Цс*Дс + Цн*Дн)/(Дс + Дн),
где су:
Цс – стара цена у обрачунском периоду;
Цн – нова цена у обрачунском периоду;
Дс – број дана важења старе цене у обрачунском периоду;
Дн – број дана важења нове цене у обрачунском периоду.
Члан 17.
ОДС доставља рачун КДС-Купцу за услугу приступа дистрибутивном систему за сва
места примопредаје крајњег купца из члана 2. овог уговора.
ОДС рачун за услугу приступа дистрибутивном систему доставља препорученом
пошиљком са повратницом или непосредно на адресу коју је КДС-Купац у овом
уговору навео као адресу за пријем поште.
Члан 18.
Рачун за услугу приступа дистрибутивном систему за обрачунски период, поред
осталих обавезних података, садржи:
- измерене количине електричне енергије и износ снаге, исказане по тарифним
елементима и тарифама важеће Методологије;
- цене по тарифним ставовима за тарифне елементе из важећег Ценовника;
- износ обрачунате услуге приступа дистрибутивном систему;
- пореску стопу која се примењује;
- износ обрачунатог ПДВ;
- укупан износ за наплату.
Члан 19.
КДС-Купац је дужан да плати рачун на име услуге приступа систему у року од осам
дана од дана доставе рачуна.
У случају доцње обрачунаваће се законска затезна камата.
Члан 20.
На испостављени рачун КДС-Купац може поднети ОДС-у приговор на рачун, у року
од осам дана од датума пријема рачуна.
Приговор на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Члан 21.
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ОДС је дужан да приговор КДС-Купца на месечни рачун реши у року од осам дана од
дана пријема приговора и достави своју одлуку о не/основаности приговора КДСКупца и обавести КДС-Купца о мерама које ће предузети у случају да је приговор
основан.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА
Члан 22.
Права и обавезе КДС-Купца и ОДС у вези са инструментима обезбеђења плаћања
утврђени су Правилима о раду дистрибутивног система.
Уговорне стране су сагласне да ће КДС-Купац доставити банкарску гаранцију домаће
банке на име обезбеђења плаћања рачуна из члана 19. овог Уговора, за утврђену
вредност ризика у случају неизвршења обавеза у износу наведеном у прилогу 2 овог
уговора.
Банкарска гаранција из става 2. овог члана треба да буде револвинг што значи да се
износ гаранције неће смањивати без обзира на било које плаћање које банка
издавалац гаранције (као гарант) изврши по захтеву ОДС (као корисника) за плаћање
по гаранцији, неопозива, безусловна, платива на први позив, без права на приговор.
КДС-Купац је дужан да достави банкарску гаранцију приликом потписивања овог
Уговора, а најкасније у року од пет дана од дана обостраног потписивања Уговора са
овлашћењем да ОДС може наплатити цео, односно преостали износ дуга заједно са
каматом у случају да КДС-Купац не извршава или само делимично извршава обавезе
преузете овим Уговором
Банкарска гаранција из става 2. овог члана мора да садржи клаузулу да ће банкарска
гаранција важити 60 дана дуже од важности овог Уговора.
Уколико КДС-Купац не достави банкарску гаранцију, сматраће се да је одустао од
закључења Уговора, те се Уговор неће сматрати пуноважним.
Рок важења банкарске гаранције је на период од једне календарске године (до 31.
децембра), а може бити протестована најмање једанпут, а највише 12 пута у току
једне календарске године.
КДС-Купац се обавезује да након истека рока важења банкарске гаранције исту
продужи или достави нову банкарску гаранцију све док траје примена Уговора.
ОДС ће, по истеку рока доспећа рачуна, опоменути КДС-Купца да измири своје
доспеле обавезе, у року од осам дана. Уколико ни по истеку остављеног рока из
опомене КДС-Купац не измири своје доспеле обавезе, ОДС има право да приступи
наплати целокупног неплаћеног износа путем протеста банкарске гаранције, о чему
ће писмено обавестити КДС-Купца најмање три радна дана пре приступања протесту
гаранције.
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КДС-Купац је у обавези да у случају реализације средстава обезбеђења плаћања,
уколико остаје у уговорном односу са ОДС, у року од три дана у односу на рок за
уплату дефинисан у опомени, поново достави банкарску гаранцију.
У случају промене износа банкарске гаранције, уговорне стране ће сачинити Анекс
Уговора, којим ће бити промењен Прилог 2 овог уговора.

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА САРАДЊУ
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да сачине Списак овлашћених лица за предузимање
следећих активности:
- мерење електричне енергије;
- обрачун и фактурисање услуге приступа дистрибутивном систему;
- наплату услуге приступа дистрибутивном систему;
- за финансијско праћење реализације овог уговора, опционо
- за техничко и правно праћење реализације овог уговора, опционо
- за предлагање измена и допуна овог уговора, анекса овог уговора, опционо.
Члан 24.
Списак овлашћених лица обухвата следеће податке:
- име и презиме;
- поштанска адреса;
- број телефона;
- број факса;
- адресa електронске поште.
Списак овлашћених лица из става 1. овог члана даје се у Прилогу 3 овог уговора.
Уговорне стране се обавезују да промене података из става 1. овог члана достављају
једна другој најкасније у року од три радна дана од настале промене.
ОБАВЕШТАВАЊЕ
Члан 25.
Уговорне стране међусобно достављају писмена обавештења и друге акте потребне
за извршење обавеза из овог уговора, поштом или електронском поштом.
Члан 26.
Достављање аката се врши радним данима, у току радног времена.
Достављање се сматра извршеним:
- уколико се достављање врши преко поште – даном уручења препоручене
пошиљке;
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- уколико се достављање врши електронским путем – када пошиљалац прими
потврду о пријему електронске поште коју шаље информациони систем стране која
прима електронску пошту.
Уговорне стране су обавезне да одмах, а најкасније у року од три радна дана
обавесте другу уговорну страну о евентуалној промени своје адресе за пријем
поште.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 27.
Овај уговор се закључује на неодређено време.
Члан 28.
Ако се у току важења овог уговора законом или другим прописима измене услови за
приступ дистрибутивном систему, подаци из прилога 1 или 2, уговорне стране ће у
најкраћем року Анексом уз овај уговор или новим уговором, ускладити одговарајуће
одредбе овог уговора са наведеним изменама закона, односно података из прилога
1. и 2 .
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 29.
Овај уговор престаје да важи у случају престанка уговора о снабдевању са унапред
одређеним количинама електричне енергије за сва места примопредаје КДС-Купца.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 30.
Уговорне стране ће сваки спор који настане из или у вези са овим уговором, настојати
да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају спора, месна надлежност суда одређује се према седишту ОДС.
ПРИЛОЗИ
Члан 31.
Следећи прилози су саставни део овог уговора.
- Прилог бр. 1: Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених
снага и коефицијената свођења купца-корисникa ДС
- Прилог бр. 2: Процењена вредност услуге приступа дистрибутивном систему
- Прилог бр. 3: Списак овлашћених лица за међусобну сарадњу
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- Прилог бр. 4: Анекс Уговора о приступу систему за дистрибуцију електричне
енергије

ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Члан 32.
Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по три примерка.
За ОДС

За КДС-Купца
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Прилог 1

Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

Идентификациони
бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за
промену снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења

Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

Идентификациони
бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за
промену снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења
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Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

Идентификациони
бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за
промену снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења

Списак места мерења, места примопредаје, категорија, одобрених снага и коефицијената свођења
купца: _______________________________________________ - корисникa ДС
Корисник ДСПословно име

ЕД бројеви корисника ДС

Адреса седишта
корисника ДС

Адреса места
потрошње

-Матични број
-ПИБ

Место мерења

Датум подношења Захтева за промену
снабдевача ДС

Место примопредаје

Категорија

Планирани датум промене
снабдевача

Одобрена
Снага (kW)

Коефицијент
свођења
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Прилог 2

Процењена вредност услуге приступа дистрибутивном систему
КДС-Купац је у обавези да достави банкарску гаранцију на име обезбеђења плаћања
рачуна из чл. 19. Уговора, за утврђену вредност ризика у случају неизвршења
обавеза у износу од _____________________ РСД, што представља процењену
вредност услуге приступа дистрибутивном систему, на основу максималне месечне
потрошње на местима примопредаје крајњих купаца из претходне године.

За ОДС

(директор)

За КДС-Купца

(директор)
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Прилог 3

Списак овлашћених лица за међусобну сарадњу
А. списак овлашћених лица ОДС-а
1. Списак овлашћених лица задужених за мерење електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

2. Списак овлашћених лица задужених за обрачун и фактурисање услуге приступа
систему за дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

3. Списак овлашћених лица задужених за наплату услуге приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

Б. списак овлашћених лица КДС-Купца
1. Списак овлашћених лица задужених за пријем извештаја о очитаним стањима
бројила:
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Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса за доставу извештаја о очитаним стањима бројила

2. Списак овлашћених лица задужених за проверу обрачуна услуге приступа
систему за дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

3. Списак овлашћених лица задужених за оверу и плаћање рачуна за приступ
систему за дистрибуцију електричне енергије:
Име, презиме и
функција

Телефон

Факс

Електронска пошта

Поштанска адреса

За ОДС

За КДС-Купца
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Прилог 4

АНЕКС бр. ________
УГОВОРА О ПРИСТУПУ СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен у ___________________, дана _______________године, између
1.Оператор
дистрибутивног
система
„ЕПС
Дистрибуција“
д.о.о.,Београд,_______________________________,
са
седиштем
у
___________________________________________, матични број ______________,
ПИБ __________________, (у даљем тексту: ОДС), кога заступа директор
_______________________________________
и
2._______________________________________________,
са
седиштем
у
________________, улица ____________________ бр. ______, матични број
___________________, ПИБ __________________, у функцији крајњег купца
електричне енергије (у даљем тексту: КДС-Купац), кога заступа директор
_____________________________,
у даљем тексту: Уговорне стране.
Члан 1.
Уговорне стране претходно констатују да је дана _________________. године
закључен Уговор о приступу систему за дистрибуцију електричне енергије, између
ОДС и КДС-Купца.
Уговор је заведен код ОДС под бројем: __________________.
Уговорне стране констатују да су закључиле и анекс уговора и то:
- Анекс бр.1 од __________. године, заведен код ОДС под деловодним бројем
____________
- Анекс бр.2 од __________. године, заведен код ОДС под деловодним бројем
____________
- Анекс бр.3 од __________. године, заведен код ОДС под деловодним бројем
____________
Члан 2.
Уговор из члана 1. се односи на приступ дистрибутивном систему КДС-Купца као
корисника дистрибутивног система, и то за сва места примопредаје преко којих се
врши снабдевање електричном енергијом на основу Уговора о снабдевању са
унапред одређеном количином електричне енергије.
Места примопредаје садржана су у Прилогу 1. основног Уговора са припадајућим
допунама.
Члан 3.
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На захтев КДС-Купца, због повећања броја места примопредаје, уговорне стране су
сагласне да допуне Прилог 1. основног уговора и да, у складу са наведеном изменом,
коригују износ банкарске гаранције.
Уговорне стране констатују да је тренутни износ банкарске гаранције, у складу са
основним уговором/анексом _____ основног уговора _____________________ РСД.
Сагласно ставу 1. овог члана, уговорне стране мењају износ банкарске гаранције
одређен у Прилогу 2. основног уговора, који након потписа овог анекса уговора
износи __________________ РСД.
КДС-Купац је у обавези да најкасније у року од пет дана од дана ступања на снагу
овог анекса достави нову банкарску гаранцију ОДС-у у износу од
__________________ РСД, на начин и у складу са чланом 22. основног уговора.
Допуна Прилога 1 основног уговора дата је као прилог овом анексу и чини саставни
део основног уговора.
Члан 4.
У свему осталом, што није измењено и допуњено овим aнексом, одредбе основног
уговора остају на снази.
Овај aнекс уговора ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених
лица уговорних страна, а примењује се почев од _________________. године.
Овај aнекс уговора је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по три примерка.
За ОДС

(директор)

За КДС-Купца

(директор)
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