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У Г О В О Р 
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
  
1. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, ПИБ: 100001378, матични број 07005466, 

Огранак Електродистрибуција (Име ЕД), ПИБ: 100001378, (адреса, седиште ЕД), којег заступа 
_____________________ (у даљем тексту: ОДС), у својству инвеститора 

  
2. _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ПИБ:_________________________________________________ (за правна лица) 

ЈМБГ:________________________________________________ (за физичка лица) 

  
3. _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ПИБ:_________________________________________________ (за правна лица) 

ЈМБГ:________________________________________________ (за физичка лица) 

  
4. _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ПИБ:_________________________________________________ (за правна лица) 

ЈМБГ:________________________________________________ (за физичка лица) 

Лице, односно лица која у својству носиоца грађевинске дозволе потписују овај уговор (у даљем тексту: Странка). 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Овим уговором се дефинише пружање услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (у 

даљем тексту: ДСЕЕ) објекта ________________________(назив / опис објекта)_____________________________, 

на адреси: ______________________________________________________________________________________, 

к.п. ___________________ К.О. _____________________________ (у даљем тексту: објекат), према издатим 

условима за пројектовање и прикључење број _____________________________ од __________________ године (у 

даљем тексту: УПП), а на основу издатог Решења о грађевинској дозволи / Решења о одобрењу за извођење радова 

број _______________________________ од _______________________________године, које је накнадно издато на 

странку на основу УПП. 

 
Према врсти прикључак је индивидуални / посебни / типски, а карактер прикључења је трајни / привремени. 
 
Прикључак се састоји од: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Прикључак се гради у сврху прикључења објекта Странке на постојећи ДСЕЕ у складу са издатим УПП. 

Број:_________________________________________  
Датум:___________________  

(Попуњава странка на коју гласи грађевинска дозвола) 

(Попуњава странка на коју гласи грађевинска дозвола) 

(Попуњава странка на коју гласи грађевинска дозвола) 

(Попуњава странка на коју гласи грађевинска дозвола) 

(Попуњава странка на коју гласи грађевинска дозвола) 

(Попуњава странка на коју гласи грађевинска дозвола) 

(Попуњава странка на коју гласи грађевинска дозвола) 

(Попуњава странка на коју гласи грађевинска дозвола) 

(Попуњава странка на коју гласи грађевинска дозвола) 

(Попуњава странка) (Попуњава странка) 

(Попуњава странка) 
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ТРОШКОВИ УСЛУГЕ  

Члан 2. 
Трошкове услуге у смислу овог Уговора чине трошкови прикључења објекта на ДСЕЕ, које је странка у обавези 
исплатити ОДС, а у које су, у складу са техничком спецификацијом опреме, уређаја, материјала и радова, укључени 
следећи трошкови:   

 израде пројекта, прибављања потребне документације и стварања других услова за изградњу прикључка; 

 опреме, уређаја и материјала; 

 извођења радова; 

 интерног техничког прегледа, дозволе за употребу и пуштања прикључка у функцију; 

 дела трошкова система насталих због прикључења, а у зависности од одобрене снаге. 

Детаљна спецификација трошкова услуге за прикључење, састављена је у складу са Методологијом за одређивање 
трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“ бр. 109/15) и дата 
је у прилогу овог Уговора. (изоставља се за типске прикључке)  

Укупни трошкови услуге на дан _______износе ___________ РСД ( ___словима динара____) (без обрачунатог ПДВ). 
 

Члан 3. 

ОДС учествује у финансирању изградње прикључка сопственим финансијским средствима у износу од  ________ 
РСД (без обрачунатог ПДВ). 
 
Трошкови које сноси Странка/Странке износе: 

 Опис Цена (РСД) 

1. Трошкови градње прикључка  

2. Део трошкова система насталих због прикључења објекта  

3. Порез на додату вредност  

 УКУПНО:  

 
МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

Члан 4. 
ОДС потврђује да опрема, уређаји и материјал дати у техничкој спецификацији (изоставља се за типске прикључке) 
одговарају прописаним стандардима и обезбеђује надзор над уградњом опреме, уређаја и извођењем радова. 

 
Члан 5. 

Изграђени прикључак по овом Уговору је основно средство ОДС. 
 

Члан 6. 
Права и обавезе ОДС у пружању услуге из члана 1. овог Уговора су да: 

а) врши све дужности и остварује сва права инвеститора при изградњи прикључка; 

б)  обезбеди сву потребну инвестиционо - техничку документацију за изградњу прикључка;  

в) изгради прикључак; 

г) испостави Странки коначни рачун услуге за прикључење; 

д)  у уговореном року пусти прикључак у погон; 

ђ)  у случају повећаног обима радова или промене цене изради Анекс овог уговора са ценама важећим на дан 
обрачуна; 

е) oдржава прикључак у технички исправном стању ради непрекидног и квалитетног напајања електричном 
енергијом објекта странке. 

Члан 7. 
Права и обавезе Странке је да:  

а) уз пријаву радова преко органа надлежног за спровођење обједињене процедуре достави ОДС потписан 
примерак овог Уговора; 

б) након што се ОДС достави потписан примерак овог Уговора, уплати укупан износ финансијских средстава из 
члана 3. овог уговора, на пословни рачун Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, број 
рачуна________________________ који се води код _________________________________, са обавезним 
позивом на број ______________________________; 

в) омогући ОДС да уведе извођача радова у посед за могућност несметане изградње прикључка из члана 1. овог 
уговора (уколико се прикључак гради на парцели Странке); 

г) у случају да одустане од изградње уговореног прикључка, надокнади стварне трошкове ОДС, настале до писаног 
отказа овог уговора; 

д) у случају повећаног обима радова или промене цене потпише Анекс овог уговора са ценама важећим на дан 
обрачуна, 

ђ) обезбеди сву документацију потребну за прикључење објекта која је наведена у издатим УПП. 
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РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА И ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА 
 

Члан 8. 
Планирани почетак радова је након извршења обавезе из тачке а) члана 7. уз услов да су измирене финансијске 
обавезе из члана 3. овог Уговора. 

Рок за изградњу уговореног прикључка је 90 дана, од дана почетка радова из претходног става. 

Завршетак радова из става 2 се продужује у случају више силе или неповољних временских услова за грађевинске и 
електромонтажне радове и то за онолико дана, колико су такве околности трајале. 

Рок за прикључење објекта Странке је 15 дана од дана када надлежни орган који спроводи обједињену процедуру 
достави захтев за прикључење, уколико су испуњени услови наведени у УПП. 

Уколико се објекат не прикључи на изграђени прикључак у року важења грађевинске дозволе, по истеку важења 
грађевинске дозволе ОДС ће демонтирати изграђени прикључак о трошку странке. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 
На све односе који настану међу уговорним странама, а који нису регулисани одредбама овог Уговора примењиваће 
се законски и други прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да све узајамне спорове реше мирним путем, а ако не постигну споразум, спор ће 
решити пред надлежним судом у ________________. 
 

Члан 11. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ОДС и Странке и достављања 
овереног Уговора надлежном органу који спроводи обједињену процедуру, уз услов да је Странка попунила 
исправно сва поља. 

 
Члан 12. 

Овај Уговор је сачињен у електронској форми и уговорне стране су га потписале својеручно, преведеле у 
електронски формат у складу са законом који уређује електронско пословање. 
 
 
 
 
 

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд 
Огранак Електродистрибуција (Име ЕД) 

Директор огранка 
  
                                         Странка 
 
______________________________________ 1.   

(Име презиме) 
   
 2.   
 

 
 3.   

 
МП 

- - -  - коментар који се изоставља 

- - -  - наводи се за посебне и индивидуалне 

- - -  - по потреби се изоставља 

- - -  - уноси се у уговор уколико је има учешћа ЕД у финансирању прикључка 


