МОДЕЛ УГОВОРА О ТРЖИШНОЈ ПРЕМИЈИ
[унети назив, адресу, матични број и ПИБ овлашћене уговорне стране] (у даљем
тексту: ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА), кога заступа [унети име и презиме], са
једне стране, и
[унети назив или име, адресу, матични број, ПИБ лица које има статус привременог
повлашћеног произвођача], (у даљем тексту: ПРОИЗВОЂАЧ) кога заступа [унети име
и презиме], са друге стране, (у даљем тексту: под појединачним називом Уговорна
страна или под заједничким називом Уговорне стране)
закључују у Београду дана [унети датум]:

УГОВОР О ТРЖИШНОЈ ПРЕМИЈИ
(у даљем тексту: Уговор)
ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране констатују следеће:
(А) да је ПРОИЗВОЂАЧ стекао статус привременог повлашћеног произвођача
решењем о додели тржишне премије бр. [унети] од дана [унети] издатог од стране
[унети];
(Б) да је ПРОИЗВОЂАЧ стекао статус привременог повлашћеног произвођача
за [унети назив и врсту електране], чији је капацитет [унети одобрену снагу електране]
и коју намерава да [унети изгради или реконструише] у [унети јединицу локалне
самоуправе, катастарску општину] (у даљем тексту: Електрана);
У случају да уговор закључује лице које има статус привременог повлашћеног
произвођача за део капацитета тачка (Б), гласи:
да је ПРОИЗВОЂАЧ стекао статус привременог повлашћеног произвођача за
[унети део капацитета електране за који је стечен статус привременог повлашћеног
произвођача изражен у процентима (%)] капацитета [унети назив и врсту електране],
чији је укупан капацитет [унети (планирану) одобрену снагу електране] а коју намерава
да [унети изгради или реконструише] у [унети јединицу локалне самоуправе,
катастарску општину] (у даљем тексту: Електрана);
(В) да је ПРОИЗВОЂАЧ прибавио финансијски инструмент обезбеђења за
Електрану у складу законом којим се уређује коришћење обновљивих извора енергије;
(Г) да је ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА законом овлашћена да
исплаћује тржишну премију;
(Д) да је дана [унети датум] ПРОИЗВОЂАЧ поднео ОВЛАШЋЕНОЈ
УГОВОРНОЈ СТРАНИ захтев за закључење уговора о тржишној премији;
(Ђ) да ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА плаћа тржишну премију
ПРОИЗВОЂАЧУ уколико је референта тржишна цена нижа од остварене цене
(прихваћене понуђене цене) а ПРОИЗВОЂАЧ плаћа негативну премију ОВЛАШЋЕНОЈ
УГОВОРНОЈ СТРАНИ уколико је референтна тржишна цена виша од остварене цене,
при чему се при оквиру сваког обрачунског периода врши пребијање износа тржишне
премије и негативне премије, уколико постоји, у складу са овим Уговором.

Уговорне стране су сагласне:
ПОЈМОВИ
Члан 1.
Појмови и изрази коришћени у овом Уговору, имају следеће значење:
1) агент Зајмодавца је заступник једног или више зајмодаваца који обезбеђују
финансирање или рефинансирање за Електрану;
2) дан стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије је дан када
је решење о стицању статуса повлашћеног произвођача постало коначно;
3) делимичан или потпун прекид рада система или дела система је ограничење у
примопредаји произведене електричне енергије из Електране, проузроковано
немогућношћу преносног, дистрибутивног система или затвореног дистрибутивног
система да преузме сву електричну енергију коју би Електрана произвела да није било
таквог ограничења, под условом да такво ограничење (1) оператор система не успе да
отклони у року од 12 сати од његовог настанка или (2) кумулативно траје више од 48 сати
у току календарске године;
4) зајмодавац је лице које на основу уговора о кредиту или другог правног посла
обезбеђује финансирање или рефинансирање за Електрану;
5) измена прописа је свака измена прописа којом се накнадно мењају услови под
којима је ПРОИЗВОЂАЧ стекао право на подстицајне мере на начин којим се умањују
или ограничавају његова стечена права у погледу подстицајних мера и угрожава
економска корист Електране, осим у случају:
(1) измена које су у складу са објективним критеријумима утврђеним у
систему тржишне премије који је важио у тренутку доношења решења о
додељивању права на тржишну премију;
(2) измена или доношења прописа који су недискриминаторни, једнако и
опште примењиви на све привредне субјекте у Републици Србији без обзира на
њихову делатност;
6) мерно место је место на коме се налази један или више мерних уређаја за
мерење произведене електричне енергије које се налази на месту примопредаје;
7) накнада за раскид је износ једнак процењеном дисконтованом преосталом
износу тржишне премије који би током периода подстицаја ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА
СТРАНА платила ПРОИЗВОЂАЧУ односно процењеном дисконтованом преосталом
износу негативне премије који би током периода подстицаја ПРОИЗВОЂАЧ платио
ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ, уколико постоји, израчуната у складу са
Прилогом 2. овог Уговора;
8) обрачунски период је период који почиње у 00:00 часова првог дана
календарског месеца и завршава се у 00:00 часова првог дана следећег календарског
месеца;
9) обрачунски интервал је временски период од једног сата, за који се утврђује
разлика између остварене цене и референтне тржишне цене;
10) оператор система је оператер електроенергетског система на који је
прикључена Електрана;
11) остварена цена је прихваћена понуђена цена која је утврђена решењем о
додели тржишне премије ПРОИЗВОЂАЧУ у погледу Електране;
12) понуђена цена је цена коју је ПРОИЗВОЂАЧ понудио у поступку аукције и
која је утврђена решењем о додели тржишне премије;
13) произведена електрична енергија електране је укупна електрична енергија
предата у преносни, дистрибутивни или затворени дистрибутивни систем на месту
примопредаје електричне енергије за одређени обрачунски период, изражена у kWh;
14) радни дан је било који дан од понедељка до петка, изузев нерадних државних
и верских празника у Републици Србији;
15) регистрована електрична енергија је укупна количина произведене
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електричне енергије измерена мерним уређајем на мерном месту од стране надлежног
оператора система у одређеном временском периоду, изражена у kWh.
Појмови и изрази употребљени у овом Уговору, који нису наведени у ставу 1.
овог члана, имају значење наведено у закону којим се уређује коришћење обновљивих
извора енергије и закону којим се уређује енергетика.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Уговорне стране регулишу међусобна права и обавезе као и услове и начин
плаћања тржишне премије за Електрану и друга права и обавезе у складу са законом
којим се уређује коришћење обновљивих извора енергије, прописима донетим на основу
тог закона и овим Уговором.
ПОДСТИЦАЈНИ ПЕРИОД И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 3.
Подстицајни период траје 15 година од дана прве исплате тржишне премије или
негативне премије, у складу са овим Уговором.
Датум почетка подстицајног периода Уговорне стране ће потврдити анексом
овог Уговора, који ће Уговорне стране закључити без одлагања након што (i)
ПРОИЗВОЂАЧ достави решење о стицању статуса повлашћеног произвођача за
Електрану и (ii) прва исплата тржишне премије или негативне премије буде извршена у
складу са овим Уговором.
Уговор траје до истека подстицајног периода, осим ако његово трајање није
продужено, односно уколико није престао да важи пре истека подстицајног периода у
складу са овим Уговором.
ОБАВЕЗЕ ПРОИЗВОЂАЧА
Члан 4.
За време трајања Уговора, ПРОИЗВОЂАЧ према ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ
СТРАНИ преузима следеће обавезе да:
1) стекне статус повлашћеног произвођача у року предвиђеним законом којим се
уређује коришћење обновљивих извора енергије и прописима донетим на основу њега;
2) одржава важење статуса привременог повлашћеног произвођача;
3) одржава све дозволе, лиценце и/или друга овлашћења, које су ПРОИЗВОЂАЧУ
потребне за рад електране и продају електричне енергије произведене у електрани;
4) обавести без одлагања ОВЛАШЋЕНУ УГОВОРНУ СТРАНУ о било којим
мерама ограничења рада од стране оператора система које се тичу Електране од тренутка
када ПРОИЗВОЂАЧ сазна за такве мере;
5) поднесе ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ прогнозу месечне производње
електричне енергије у Електрани до 20. у календарском месецу за следећи календарски
месец, по данима, и годишњу процену произведене електричне енергије у Електрани до 1.
јула сваке календарске године за наредних 12 месеци;
6) обавести без одлагања ОВЛАШЋЕНУ УГОВОРНУ СТРАНУ о свим изменама
решења о стицању статуса повлашћеног произвођача, односно решења о додели тржишне
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премије и поднесе захтев ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ за закључење анекса
Уговора ради усклађивања са изменама решења;
7) плаћа ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ разлику између остварене цене и
референтне тржишне цене под условом да је референтна тржишна цена виша од
остварене цене (у даљем тексту: негативна премија), у складу са чланом 10. овог Уговора;
8) достави менице ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ као средство
обезбеђења за испуњење обавеза плаћања негативне премије у складу са Уговором.
ОБАВЕЗЕ ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ
Члан 5.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА плаћа тржишну премију у складу са
одредбама члана 8. Уговора.
Обавеза ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ да плаћа ПРОИЗВОЂАЧУ
тржишну премију у складу са Уговором условљена је стицањем статуса повлашћеног
произвођача за електрану од стране ПРОИЗВОЂАЧА, у складу са законом којим се
уређује коришћење обновљивих извора енергије и прописима донетим на основу њега.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА ће доставити менице ПРОИЗВОЂАЧУ као
средство обезбеђења за испуњење обавеза плаћања тржишне премије у складу са
Уговором.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА ће закључити уговор о ступању у пројекат
према садржини утврђеној у Прилогу 1. Уговора са ПРОИЗВОЂАЧЕМ који је
одштампан уз овај Уговор и чини његов саставни део и зајмодавцем или агентом
зајмодавца у року од 30 дана по пријему обавештења достављеног од стране
ПРОИЗВОЂАЧА.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА ће припремити и закључити анекс Уговора
ради усклађивања са изменама решења о стицању статуса повлашћеног произвођача или
решења о додели тржишне премије, а по пријему обавештења и захтева за закључење
анекса Уговора од стране ПРОИЗВОЂАЧА из члана 4. став 1. тачка 6) овог Уговора.
ИСПЛАТЕ ПРЕМИЈЕ У СЛУЧАЈУ ОГРАНИЧЕЊА ОД СТРАНЕ ОПЕРАТОРА
СИСТЕМА
Члан 6.
У случају делимичног или потпуног прекида рада система, ОВЛАШЋЕНА
УГОВОРНА СТРАНА ће исплатити тржишну премију, умањену за негативну премију
(израчунате, односно плативе у складу са чл. 7, 8, 9. и 10. овог Уговора), за пријављену
количину производње електричне енергије коју је ПРОИЗВОЂАЧ пријавио балансно
одговорној страни за временски период у коме је дошло до прекида рада система у
смислу овог Уговора, при чему ће се тако пријављена количина производње електричне
енергије користити за обрачун исплате тржишне премије, умањене за негативну премију,
у случају ограничења од стране оператора система за све периоде у којима траје прекид
рада система.
Износ пријављене електричне енергије из става 1. овог члана множи се са
коефицијентом ограничења излазне снаге за Електрану у релевантном обрачунском
интервалу од стране оператора система израженом у процентима или 100% у случају
потпуног прекида рада система тј. потпуног ограничења излазне снаге за Електрану.
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За све периоде у којима траје прекид рада система у случају ограничења од стране
оператора система у складу са ставом 1. овог члана, ПРОИЗВОЂАЧ неће имати обавезу
плаћања негативне премије.
ОБРАЧУН ТРЖИШНЕ ПРЕМИЈЕ
Члан 7.
Тржишна премија обрачунава се за испоручену електричну енергију у обрачунском
интервалу унутар обрачунског периода, а у складу са следећом формулом:
ТП = ОЦ - РЦ
где:
ТП означава тржишну премију, изражену у ЕУР по kWh;
ОЦ означава остварену цену, изражену у ЕУР по kWh која износи [унети цену из
решења о додели тржишне премије ПРОИЗВОЂАЧУ], кориговану у складу са чланом 11.
овог Уговора;
РЦ означава референтну тржишну цену, изражену у ЕУР по kWh.
Уколико је РЦ виша или једнака ОЦ, ТП ће бити једнака нули за тај обрачунски
интервал.
ТП ће бити једнака нули уколико је РЦ негативна.
ПЛАЋАЊЕ ТРЖИШНЕ ПРЕМИЈЕ
Члан 8.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА плаћа тржишну премију на основу
регистроване електричне енергије у обрачунском периоду.
Обрачунски период је састављен од обрачунских интервала унутар тог обрачунског
периода.
За сваки обрачунски интервал утврђује се износ тржишне премије која се
обрачунава множењем регистроване електричне енергије која је очитана у обрачунском
интервалу са тржишном премијом утврђеном према формули из члана 7. овог Уговора.
[Уколико је ПРОИЗВОЂАЧ стекао статус привременог повлашћеног произвођача
за део капацитета Eлектране додаје се став 4. члана 8. који гласи:]
Износ тржишне премије за сваки обрачунски интервал једнак је производу
тржишне премије утврђене према формули из члана 7. овог Уговора и количине
електричне енергије која се добија множењем процента капацитета Eлектране за који је
стечен статус повлашћеног произвођача и регистроване електричне енергије у
обрачунском интервалу.
Укупан износ тржишне премије за исплату у обрачунском периоду обрачунава се
као износ збира свих тржишних премија које су утврђене у сваком обрачунском интервалу
унутар обрачунског периода умањеног за збир свих негативних премија које су утврђене за
сваки обрачунски интервал унутар тог обрачунског периода. Уколико је тако добијени
износ негативан, не исплаћује се тржишна премија за тај обрачунски период.
Укупан износ тржишне премије исплаћује се на основу рачуна који издаје
ПРОИЗВОЂАЧ са износом тржишне премије исказаним у динарској противвредности,
обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије који важи на дан издавања рачуна.
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ПРОИЗВОЂАЧ испоставља ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ рачун за
плаћање укупног износа тржишне премије по основу регистроване електричне енергије до
15. у месецу за претходни месец.
Рачун садржи:
1) назив ПРОИЗВОЂАЧА,
2) назив и врсту Електране;
3) број Уговора;
4) обрачунски период за који се фактурише тржишна премија;
5) укупан износ тржишне премије, уз припадајућу калкулацију, у обрачунском
периоду изражен у еврима и у динарској противвредности у складу са ставом 5. овог
члана;
6) количину електричне енергије у обрачунском периоду изражену у kWh;
7) средњи курс Народне банке Србије за евро на дан издавања рачуна;
8) рок за плаћање, односно датум доспећа рачуна одређен у складу са ставом 10.
овог члана.
На дан издавања рачуна ПРОИЗВОЂАЧ ће уз рачун доставити и прилог (и
електронским путем) који је саставни део рачуна и који садржи табеларни списак свих
обрачунских интервала унутар обрачунског периода, и за сваки обрачунски интервал
следеће податке: количину електричнe енергије која је предмет обрачуна тржишне
премије, остварену цену, вредност референтне тржишне цене, износ тржишне премије и,
уколико постоји, укупан износ негативне премије за све обрачунске интервале, у приказ
свих тих интервала, унутар обрачунског периода за који је укупан износ тржишне премије
умањен у том обрачунском периоду.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА има обавезу да исплати укупан износ
тржишне премије у обрачунском периоду на основу рачуна у року од 15 радних дана од
дана пријема рачуна.
ОБРАЧУН НЕГАТИВНЕ ПРЕМИЈЕ
Члан 9.
Негативна премија обрачунава се за испоручену електричну енергију у
обрачунском интервалу унутар обрачунског периода, а у складу са следећом формулом:
НП = РЦ – ОЦ
где:
НП означава негативну премију, изражену у ЕУР по kWh;
ОЦ означава остварену цену, изражену у ЕУР по МWh која износи [унети цену из
решења о додели тржишне премије ПРОИЗВОЂАЧУ], кориговану у складу са чланом
11. овог Уговора;
РЦ означава референтну тржишну цену изражену у ЕУР по kWh.
Ако је РЦ мања или једнака ОЦ, НП ће бити једнака нули за тај обрачунски
интервал.
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ПЛАЋАЊЕ НЕГАТИВНЕ ПРЕМИЈЕ
Члан 10.
Произвођач плаћа негативну премију на основу регистроване електричне енергије у
обрачунском периоду.
Обрачунски период је састављен од обрачунских интервала унутар тог обрачунског
периода.
За сваки обрачунски интервал утврђује се износ негативне премије која се
обрачунава множењем регистроване електричне енергије која је очитана у обрачунском
интервалу са негативном премијом утврђеном према формули из члана 9. овог Уговора.
[Уколико је ПРОИЗВОЂАЧ стекао статус привременог повлашћеног произвођача
за део капацитета Eлектране додаје се став 4. члана 10. који гласи:]
Износ негативне премије за сваки обрачунски интервал једнак је производу
негативне премије утврђене према формули из члана 9. овог Уговора и количине
електричне енергије која се добија множењем процента капацитета Eлектране за који је
стечен статус повлашћеног произвођача и регистроване електричне енергије у
обрачунском интервалу.
Укупан износ негативне премије за исплату у обрачунском периоду обрачунава се
као износ збира свих негативних премија које су утврђене у сваком обрачунском
интервалу унутар обрачунског периода, умањеног за збир свих тржишних премија које су
утврђене у сваком обрачунском интервалу унутар тог обрачунског периода. Уколико је
тако добијени износ негативан, не исплаћује се негативна премија за тај обрачунски
период.
Укупан износ негативне премије исплаћује се на основу рачуна који издаје
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА са износом негативне премије исказаним у
динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије који
важи на дан издавања рачуна.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА испоставља ПРОИЗВОЂАЋУ рачун за
плаћање укупног износа негативне премије по основу регистроване електричне енергије до
15. у месецу за претходни месец.
Рачун садржи:
1) назив ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ,
2) назив и врсту Електране;
3) број Уговора;
4) обрачунски период за који се фактурише негативна премија;
5) укупан износ негативне премије, уз припадајућу калкулацију, у обрачунском
периоду изражен у еврима и у динарској противвредности у складу са ставом 5. овог
члана;
6) количину електричне енергије у обрачунском периоду изражену у kWh;
7) средњи курс Народне банке Србије за евро на дан издавања рачуна;
8) рок за плаћање, односно датум доспећа рачуна одређен у складу са ставом 10.
овог члана.
На дан издавања рачуна ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА ће уз рачун
доставити и прилог (и електронским путем) који је саставни део рачуна и који садржи
табеларни списак свих обрачунских интервала унутар обрачунског периода, и за сваки
обрачунски интервал следеће податке: количину електричнe енергије која је предмет
обрачуна негативне премије, остварену цену, вредност референтне тржишне цене, износ
негативне премије и, уколико постоји, укупан износ тржишне премије за све обрачунске
интервале, у приказ свих тих интервала, унутар обрачунског периода за који је укупан
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износ негативне премије умањен у том обрачунском периоду.
ПРОИЗВОЂАЧ има обавезу да исплати укупан износ негативне премије у
обрачунском периоду на основу рачуна у року од 15 радних дана од дана пријема рачуна.
КОРЕКЦИЈА ТРЖИШНЕ ПРЕМИЈЕ И НЕГАТИВНЕ ПРЕМИЈЕ СА ИНФЛАЦИЈОМ
Члан 11.
Редовнe годишњe корекција тржишне премије и негативне премије због
инфлације у Еврозони извршава се у фебруару сваке године, на следећи начин:
ОЦ2 = ОЦ1 * (1 + ИНФгод/100%)
где је:
ОЦ2 - коригована остварена цена због инфлације,
ОЦ1 – остварена цена из претходне године,
ИНФгод - годишња инфлација у Еврозони изражена у процентима и објављена од
стране Европске канцеларије за статистику (ЕУРОСТАТ).
Коригована остварена цена одређена у складу са ставом 1. овог члана примењује се
од 1. марта године у којој је извршена релевантна корекција цена.
ПРИГОВОР НА РАЧУН
Члан 12.
Уговорна страна може ставити приговор на рачун испостављен тој Уговорној
страни у писаној форми у складу са чл. 8. и 10. овог Уговора (у даљем тексту: несагласна
уговорна страна), наводећи спорни износ и разлоге за оспоравање, у року од три радна
дана од дана пријема рачуна. Несагласна уговорна страна је дужна да неспорни део
рачуна плати у року доспећа рачуна.
Овлашћени представници Уговорних страна ће споразумно решити приговор из
става 1. овог члана најкасније у року од десет радних дана од стављања приговора и о
томе сачинити записник.
Уколико се записником из става 2. овог члана утврди да је приговор у целости или
делимично основан, друга Уговорна страна (у даљем тексту: супротна уговорна страна)
ће у року од пет радних дана од дана потписивања записника издати нови рачун уместо
оспореног рачуна у складу са чињеничним стањем утврђеним записником.
Уколико се записником из става 2. овог члана утврди да приговор у целости или
делимично није основан, несагласна уговорна страна ће у року од пет радних дана од дана
потписивања записника платити супротној уговорној страни утврђени износ увећан за
затезну камату од дана доспелости до дана плаћања.
Уколико се овлашћени представници Уговорних страна не договоре о начину
решавања приговора у складу са ст. 3. и 4. овог члана у року од 30 радних дана, спор ће се
решити у складу са чланом 29. овог Уговора.
Без обзира на ст. од 1. до 5. овог члана, уколико уговорна страна због накнадно
утврђене грешке у измереним подацима плати другој уговорној страни виши новчани
износ за регистровану електричну енергију, та друга уговорна страна је дужна да врати
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првој уговорној страни вишак уплаћених средстава у року од осам радних дана од дана
када јој је достављен захтев за враћање у писаној форми, увећан за законску затезну
камату обрачунату од првог дана након истека рока за уплату.
ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА
Члан 13.
Свака Уговорна страна ће, у року од 15 радних дана од дана стицања статуса
повлашћеног произвођача за Електрану и на основу обавештења добијеног од друге
Уговорне стране, заједно са копијом решења о стицању статуса повлашћеног произвођача
у случају ПРОИЗВОЂАЧА, доставити другој Уговорној страни три бланко менице које је
правилно потписао овлашћени заступник Уговорне стране са клаузулом „без протестаˮ и
без датума истека, регистроване код Народне банке Србије заједно са меничним
овлашћењем и другом документацијом за коришћење истих.
Уговорна страна ће предати нову бланко меницу другој Уговорној страни у случају
наплате по било којој од достављених меница, у року од 30 радних дана од дана
активирања, при чему се нова меница предаје са својствима прописаним у ставу 1. овог
члана.
Уговорна страна може наплатити износе по меници за наплату неспорног,
доспелог и неизмиреног дуга друге Уговорне стране у следећим случајевима:
1) уколико друга Уговорна страна не измири обавезе плаћања за један
обрачунски период ни у накнадном року од 15 радних дана од дана обавештења за
накнадно плаћање, у ком случају Уговорна страна може наплатити неплаћени износ
увећан за припадајућу затезну камату; или
2) у случају издатих меница од стране ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ,
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА не измирује обавезе плаћања током процеса избора
нове овлашћене уговорне стране у складу са законом којим се уређује коришћење
обновљивих извора енергије, у ком случају ПРОИЗВОЂАЧ може наплатити неплаћени
износ увећан за припадајућу затезну камату; или
3) у случају издатих меница од стране ПРОИЗВОЂАЧА, ПРОИЗВОЂАЧ не
измирује обавезе плаћања током процеса преноса права и обавеза са ПРОИЗВОЂАЧА на
Супститута у складу са Уговором о ступању у пројекат, у ком случају ОВЛАШЋЕНА
УГОВОРНА СТРАНА може наплатити неплаћени износ увећан за припадајућу затезну
камату; или
4) друга Уговорна страна не испуњава своје обавезе плаћања првој Уговорној
страни услед раскида уговора на начин прописан Уговором, у ком случају првој Уговорна
страна може наплатити неплаћени износ увећан за припадајућу затезну камату.
Ради избегавања сумње, Уговорна страна може наплатити износе по меници у
складу са овим чланом како током, тако и након престанка или превременог раскида овог
Уговора, у случају да су испуњени услови из става 3. овог члана.
Свака Уговорна страна ће вратити неискоришћене менице другој Уговорној страни
у року од 30 радних дана од престанка важења овог Уговора и измирења свих
потраживања друге Уговорне стране у складу са овим Уговором.
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ЗАЛОГА И УСТУПАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА ПРОИЗВОЂАЧА
Члан 14.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА даје сагласност ПРОИЗВОЂАЧУ да уступи
трећем лицу све доспеле и будуће износе било ког новчаног потраживања које стекне на
основу Уговора у складу са законом којим се уређују облигациони односи, и да таква
потраживања заложи у складу са законом којим се уређује заложно право на покретним
стварима и правима уписаним у регистар.
НАЧИН МЕРЕЊА
Члан 15.
Мерење произведене електричне енергије за коју се плаћа тржишна премија
односно негативна премија врши се на мерном месту одговарајућим мерним уређајима и
применом мерила у складу са правилима о раду система на који је прикључена Електрана
и уговором о приступу систему са оператором система.
Очитавање регистроване електричне енергије врши оператор система.
ПРОИЗВОЂАЧ је дужан да поднесе захтев оператору система да изврши
очитавање мерних уређаја и очитане податке достави ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ
СТРАНИ у случају престанка важења овог Уговора и одлагања његовог дејства у складу
са чланом 17. овог Уговора.
Уговорна страна која приговори очитаној регистрованој електричној енергији и
затражи ванредну проверу очитане вредности и/или контролу тачности уграђених мерних
уређаја, дужна је да без одлагања копију приговора поднетог оператору система достави
другој Уговорној страни.
Ако оператор система утврди да очитана вредност није тачна или да мерни уређаји
због квара нису исправно регистровали производњу електричне енергије у одређеном
временском периоду, Уговорне стране су сагласне да се тачна вредност Регистроване
електричне енергије утврди од стране оператора система (i) на основу очитавања
контролних мерних уређаја, уколико постоје, или (ii) уколико контролни мерни уређаји не
постоје, на други адекватан начин према својој најбољој оцени узимајући у обзир податке
и документацију које му доставе Уговорне стране.
ВИША СИЛА
Члан 16.
Виша сила је непредвидив и неизбежан догађај као што је: ванредно стање,
пандемија, елементарна непогода или други непредвиђени догађај, односно околност
којом се угрожава безбедност и здравље људи и/или животне средине.
Уговорна страна може се позвати на вишу силу из става 1. овог члана уколико
услед дејства више силе не може да испуни своје обавезе у складу са овим уговором.
Уговорна страна из става 2. овог члана дужна је да обавести другу Уговорну
страну о наступању више силе у складу са чланом 17. овог Уговора.
Члан 17.
У случају настанка више силе, овај Уговор остаје на снази, али се његова правна
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дејства одлажу за време деловања више силе, осим обавезе Уговорне стране да измири
све доспеле и неплаћене обавезе према другој Уговорној страни, по основу тржишне
премије односно негативне премије, које су настале до наступања више силе, од
обавештења Уговорне стране погођене дејством више силе до престанка више силе.
Уговорна страна погођена дејством више силе дужна је да обавести другу
Уговорну страну како о настанку, тако и о престанку дејства више силе, најкасније у року
од пет радних дана од тренутка када је дејство више силе настало, односно престало.
По престанку дејства више силе, Уговор између Уговорних страна се наставља, а
период важења Уговора се продужава за период деловања више силе, од обавештења
Уговорне стране погођене дејством више силе до престанка више силе.
Члан 18.
Уколико су обе Уговорне стране истовремено погођене дејством више силе, датум
када ће обе Уговорне стране моћи да наставе да испуњавају своје обавезе сматраће се
датумом престанка дејства више силе.
Уговорне стране се одричу права на позивање на промењене околности у складу са
законом којим се уређују облигациони односи.
Без обзира на став 2. овог члана, Уговорне стране се могу позивати на промењене
околности из чл. 16, 17. и 19. овог Уговора и то на начин и под условима предвиђеним у
тим члановима.
ИЗМЕНА ПРОПИСА
Члан 19.
Ако дође до измене прописа, ПРОИЗВОЂАЧ може ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ
СТРАНИ поднети предлог за измену остварене цене због измене прописа са приложеним
документима који доказују настајање измене прописа, како би се ПРОИЗВОЂАЧ ставио
у исти финансијски положај у којем је био према Уговору пре измене прописа.
Ако се ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА сагласи са предлогом
ПРОИЗВОЂАЧА у случају из става 1. овог члана, Уговорне стране дужне су да закључе
анекс Уговора без одлагања са новим износом остварене цене.
Aко ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА није сагласна са предлогом
ПРОИЗВОЂАЧА из става 1. овог члана, Уговорне стране настојаће да заједнички одреде
експерта економско-финансијске струке и услове његовог ангажовања у року од 60 дана
од дана када је ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА обавестила ПРОИЗВОЂАЧА да
није сагласна са предлогом из става 1. овог члана.
Експерт економско-финансијске струке израђује налаз и мишљење који садржи
нарочито:
1) измене прописа на које се ПРОИЗВОЂАЧ позива;
2) детаљан опис и образложење њиховог утицаја на умањење или ограничење
права ПРОИЗВОЂАЧА и на економску корист од Електране;
3) предлог износа нове остварене цене којом ПРОИЗВОЂАЧ долази у исти
економски положај пре измене прописа или изјаву да није дошло до измене прописа у
смислу овог Уговора.
Уговорна страна која није задовољна налазом и мишљењем експерта има право да
покрене спор у складу са чланом 29. овог Уговора ради утврђивања потребе измене
остварене цене и, уколико постоји таква потреба, новог износа остварене цене због
измене прописа, све у складу са овим чланом 19. овог Уговора.
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Ако ниједна Уговорна стране не покрене спор у року од три месеца од дана
достављања налаза и мишљења експерта Уговорним странама, Уговорне стране су дужне
да закључе анекс Уговора са новом оствареном ценом у складу са налазом и мишљењем
експерта.
Уколико експерт не буде именован и/или не достави налаз и мишљене у складу са
ставом 4. овог члана у року од девет месеци од дана достављања предлога из става 1. овог
члана, свака Уговорна страна има право да покрене спор у складу са чланом 29. овог
Уговора.
Ако је [унети одлуком суда или арбитражном одлуком] измењена остварена цена,
Уговорне стране су у обавези да закључе анекс са ПРОИЗВОЂАЧЕМ у складу са одлуком
[унети одлуком суда или арбитражном одлуком].
Остварена цена из чл. 7. и 9. овог Уговора примењује се до доношења одлуке
[унети одлуком суда или арбитражном одлуком] или закључења анекса Уговора у
погледу измене прописа.
ОГРАНИЧЕЊА ЗА ИСПЛАТУ ТРЖИШНЕ ПРЕМИЈЕ
Члан 20.
ПРОИЗВОЂАЧ је дужан да:
1) обезбеди да Електрана не прелази вредност одобрене снаге коју је утврдио
надлежни оператор система;
2) користи реактивну енергију у складу са законом којим се уређује енергетика и
правилима о раду система на који је Електрана прикључена.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА не исплаћује тржишну премију за
обрачунске интервале унутар обрачунског периода у коме је Електрана прешла вредност
одобрене снаге коју је утврдио надлежни оператор система или користила реактивну
енергију супротно закону којим се уређује енергетика и правилима о раду система на који
је Електрана прикључена.
Тржишна премија и негативна премија не исплаћују се за период од пробног рада
Електрана до почетка подстицајног периода.
Не сматра се да постоји ограничење за исплату тржишне премије из разлога:
1) промене пословног имена, правне форме и/или законског заступника
ПРОИЗВОЂАЧА; или
2) промене података о Електрани који не утичу на врсту Електране и повећање
капацитета Електране; или
3) преноса статуса повлашћеног произвођача на друго лице до почетка дејства
преноса статуса повлашћеног произвођача.
РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА
Члан 21.
ПРОИЗВОЂАЧ има право да раскине Уговор са отказним роком од 30 дана од
дана достављања ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ писаног обавештења о раскиду
Уговора, са доказима о наступању услова за раскид, ако:
1) ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА доспе у доцњу са исплатом било ког
дугованог износа ПРОИЗВОЂАЧУ, при чему такво пропуштање није отклонила ни
у накнадном року од 15 радних дана од пријема обавештења да измири своје
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

обавезе, а ПРОИЗВОЂАЧ не може из било ког разлога да наплати неизмирени дуг
ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ по основу менице; или
ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ нека од његових лиценци или дозвола које
су потребне за извршење њених обавеза по овом Уговору се одузме, поништи или
стави ван снаге, а ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА не стекне нову лиценцу
или дозволу у року од 40 радних дана од дана престанка важења лиценце или
дозволе, осим у случају да друго лице постане ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА
СТРАНА у складу са чланом 28. овог Уговора; или
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА не достави менице у року из члана 13. овог
Уговора, а ПРОИЗВОЂАЧ, без своје кривице, не поседује ниједну меницу
ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ, под условом да је ПРОИЗВОЂАЧ испунио
своје обавезе у погледу достављања меница у складу са чланом 13. овог Уговора;
или
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА одбије да измени Уговор у случају измене
прописа у складу са чланом 19. овог Уговора; или
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА одбије да закључи са зајмодавцем или
агентом зајмодавца и ПРОИЗВОЂАЧЕМ уговор о ступању у пројекат, у складу са
чланом 28. овог Уговора; или
се над ОВЛАШЋЕНОМ УГОВОРНОМ СТРАНОМ отвори стечај или започне
ликвидација у складу са прописима који уређују стечај и ликвидацију, осим у
случају да друго лице постане ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА у складу са
чланом 28. овог Уговора; или
Електрана или било који део Електране буде експроприсан, односно својина над
Електраном или било којим делом Електране буде пренета на у јавну својину без
накнаде.

РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ И РАСКИД НА
ОСНОВУ САГЛАСНОСТИ ВОЉА
Члан 22.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА може раскинути Уговор са отказним роком
од 30 дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду ПРОИЗВОЂАЧУ, са
доказима о наступању услова раскида, ако:
1) ПРОИЗВОЂАЧ доспе у доцњу са исплатом било ког дугованог износа
ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ, при чему такво пропуштање није отклонио ни у
накнадном року од 30 радних дана од пријема обавештења да измири своје обавезе, а
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА не може из било ког разлога да наплати
неизмирени дуг ПРОИЗВОЂАЧА по основу менице; или
2) било која дозвола, лиценца и/или друго овлашћење које је потребно
ПРОИЗВОЂАЧУ за рад електране и продају произведене електричне енергије је трајно
укинуто, одузето или стављено ван снаге, а такав губитак дозволе, лиценце и/или другог
овлашћења није отклоњен у року одређеном од стране надлежног органа; или
3) против ПРОИЗВОЂАЧА је отворен стечајни поступак или започне
ликвидација у складу са прописима којима се уређује стечај и прописима којима се
уређује ликвидација; или
4) је ПРОИЗВОЂАЧУ престао статус привременог повлашћеног произвођача
(под условом да такав престанак није проузрокован стицањем статуса повлашћеног
произвођача) или статус повлашћеног произвођача; или
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5) ПРОИЗВОЂАЧ не достави менице у року из члана 13. овог Уговора, а
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА, без своје кривице, не поседује ниједну меницу
ПРОИЗВОЂАЧА, под условом да је ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА испунила
своје обавезе у погледу достављања меница у складу са чланом 13. овог Уговора.
Уз сагласност министарства надлежног за послове енергетике, Уговорне стране
могу уз сагласност воља раскинути овај Уговор писаним путем при чему могу договорити
своја права и обавезе у вези таквог раскида.
НАКНАДА ЗА РАСКИД
Члан 23.
У случајевима из члана 21. став 1. Уговора, ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА
ће платити ПРОИЗВОЂАЧУ накнаду за раскид.
Накнада за раскид из става 1. овог члана израчунава се у складу са формулом
датом у Прилогу 2. овог Уговора који је одштампан уз овај Уговор и чини његов саставни
део и плаћа се уколико је накнада израчуната према наведеној формули позитивна.
ПРОИЗВОЂАЧ је сагласан да на захтев ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ
закључи споразум о исплати накнаде за раскид у месечним ратама на начин и у року који
одреде Уговорне стране који не може бити дужи од три године.
Право на исплату накнаде за раскид доспева у року од 30 дана од дана подношења
ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ захтева за исплату накнаде за раскид од стране
ПРОИЗВОЂАЧА, осим уколико је посебним споразумом Уговорних страна из става 3.
овог члана рок за исплату другачије уређен.
ПРОИЗВОЂАЧ губи право да са ОВЛАШЋЕНОМ УГОВОРНОМ СТРАНОМ
поново закључи уговор о тржишној премији за исту Електрану ако ПРОИЗВОЂАЧ
раскине Уговор са прописом којим се уређује тржишна премија и фид-ин тарифа.
У случају раскида Уговора из члана 21. став 1. тачка 7) Уговора, ПРОИЗВОЂАЧ
има право на исплату накнаде за раскид само ако су испуњени следећи додатни услови:
1) накнаду за раскид остварује само у мери у којој није успео да је наплати од
надлежног органа, због експропријације, односно преноса Електране или дела
Електране у јавну својину без накнаде;
2) ПРОИЗВОЂАЧ се обавезује да неће поднети ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ
СТРАНИ захтев за исплату пре доношења правноснажне одлуке органа којим се
утврђује накнада за експропријацију од одговорног органа;
3) ПРОИЗВОЂАЧ ће у случају експропријације захтевати утврђивање накнаде за
експроприсану Електрану или део Електране у складу са законом којим се уређује
експропријација у износу који најмање до износа накнаде за раскид, с тим да
ПРОИЗВОЂАЧ не губи своје право у погледу накнаде за раскид уколико надлежни
орган утврди нижи износ накнаде;
4) ПРОИЗВОЂАЧ је без одлагања обавестио ОВЛАШЋЕНУ УГОВОРНУ СТРАНУ у
случају покретања поступка експропријације;
5) ПРОИЗВОЂАЧ је у захтеву за исплату накнаде за раскид навео:
(1) укупан износ накнаде за раскид и износ примљене накнаде за
експропријацију; и
(2) разлику између укупног износа накнаде за раскид и примљених износа од
стране ПРОИЗВОЂАЧА на име експропријације, а коју ПРОИЗВОЂАЧ
потражује од ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ. У случају
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експропријације, износ накнаде за раскид ће се умањити за сав приход од
осигурања и накнаде у поступку експропријације.
У случајевима раскида на основу члана 22. став 1. тач. од 1) до 3) и тачка 5) овог
Уговора, ПРОИЗВОЂАЧ ће платити ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ накнаду за
раскид.
Накнада за раскид из става 7. овог члана израчунава се у складу са формулом
датом у Прилогу 2. овог Уговора, и плаћа се (i) само уколико је накнада израчуната према
наведеној формули негативан број и (ii) у апсолутном износу (апсолутна вредност) тако
добијеног негативног броја.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА је сагласна да на захтев ПРОИЗВОЂАЧА
закључи споразум о исплати накнаде за раскид у месечним ратама на начин и у року који
одреде Уговорне стране који не може бити дужи од три године.
Право на исплату накнаде за раскид доспева у року од 30 дана од дана подношења
ПРОИЗВОЂАЧУ захтева за исплату накнаде за раскид од стране ОВЛАШЋЕНЕ
УГОВОРНЕ СТРАНЕ, осим уколико је посебним споразумом Уговорних страна из става
9. овог члана рок за исплату другачије уређен.
Одредбе овог члана не спречавају Уговорну страну да оспори захтев за исплату
накнаде за раскид ако сматра да је захтев неоснован и може да затражи од друге Уговорне
стране да пружи доказе у прилог свом захтеву за исплату накнаде за раскид, као и, у
случају да је захтев упућен ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ, доказе о испуњењу
услова за плаћање прописаних ставом 6. овог члана.
ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ И НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 24.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби
овог Уговора, Уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој Уговорној
страни стварну штету.
Оштећена Уговорна страна може захтевати и накнаду измакле користи ако је
штета причињена преваром, намерним неиспуњењем Уговорних обавеза или
неиспуњењем Уговорних обавеза због крајње непажње, као и у другим случајевима
прописаним овим Уговором.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не утичу на права Уговорних страна да захтевају
исплату накнаде за раскид у случајевима и на начин прописан чланом 23. Уговора.
Осим у мери у којој је то изричито другачије предвиђено овим Уговором, ниједна
Уговорна страна неће ни у ком случају бити одговорна другој Уговорној страни за било
коју индиректну штету или губитке било које врсте независно од тога како су настали.
КОМУНИКАЦИЈА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 25.
Свака Уговорна страна ће у року од десет радних дана од дана потписивања
Уговора именовати лице одговорно за међусобну размену информација у вези са
спровођењем уговора, укључујући обавештења о раскиду, и доставити податке о истом
другој Уговорној страни, укључујући име и презиме, адресу и број канцеларије, број
телефона и е-mail адресу.
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Уговорне стране могу променити лице задужено за међусобну размену
информација током трајања Уговора, уз обавезу да без одлагања обавесте другу Уговорну
страну, заједно са подношењем релевантних података наведених у ставу 1. овог члана.
ОБАВЕШТЕЊА
Члан 26.
Сва обавештења, захтеви или друга комуникација између Уговорних страна
вршиће се писаним путем, укључујући и електронски (на начин договорен писаним путем
Уговорних страна) између лица именованих за међусобну размену информација.
Сва остала обавештења и документи које једна Уговорна страна шаље другој
Уговорној страни могу се доставити курирском службом или препорученом поштом, уз
поштарину коју плаћа пошиљалац или електронском поштом са потврдом пријема.
ПОВЕРЉИВОСТ
Члан 27.
Уговорне стране су сагласне да садржај Уговора буде доступан свим трећим
лицима.
УСТУПАЊЕ УГОВОРА
Члан 28.
Друго лице може ступити у овај Уговор на месту ПРОИЗВОЂАЧА или
ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ.
Уступање Уговора другом лицу на место ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ
вршиће се у складу са одредбама закона којим се уређује коришћење обновљивих извора
енергије, а које регулишу стицање, измену и престанак функције овлашћене уговорне
стране коју врши ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА на дан закључења Уговора.
Уступање Уговора другом лицу на место ПРОИЗВОЂАЧА вршиће се на основу
измене решења о стицању статуса повлашћеног произвођача, односно измене решења о
додељивању тржишне премије којом се замењује ПРОИЗВОЂАЧ за Електрану.
Уступање Уговора другом лицу на место ПРОИЗВОЂАЧА такође ће се вршити на
основу одлуке којом се стиче статус привременог односно повлашћеног произвођача за
Електрану у случају остваривања права Зајмодавца или Агента зајмодавца према уговору
о ступању у пројекат ако је такав уговор закључен.
У случају уступања Уговора другом лицу, нова ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА
СТРАНА или нови ПРОИЗВОЂАЧ преузима сва права и обавезе свог претходника.
Нови ПРОИЗВОЂАЧ ће приступити преосталом подстицајном периоду, као и
осталим правима и обавезама претходног ПРОИЗВОЂАЧА на дан достављања измене
решења у складу са ст. 3. и 4. овог члана ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА ће испуњавати све обавезе из Уговора до
тренутка док нова ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА не ступи у Уговор, ако престане
да обавља активности овлашћене уговорне стране.
У случају да ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА престане да обавља функцију
овлашћене уговорне стране, ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА солидарно ће
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одговарати ПРОИЗВОЂАЧУ за обавезе које су настале пре уступања Уговора новој
ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ.
Уговорне стране су сагласне да ће се права Зајмодавца или Агента зајмодавца у
вези са овим Уговором регулисати посебним уговором о ступању у пројекат који се
налази као Прилог 1. овог Уговора и чини његов саставни део.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА ће, у року од 15 радних дана од дана
подношења захтева, закључити уговор о ступању у пројекат са ПРОИЗВОЂАЧЕМ и
Зајмодавцима или Агентом зајмодавца уколико постоје Зајмодавци или Агент зајмодавца.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 29.
[Опција 1: У случају да ПРОИЗВОЂАЧ жели да се спорови решавају пред судом
Републике Србије.]
Било који спор који настане из или у вези са овим Уговором, Уговорне стране ће
решити споразумно, а ако то не учине у року од 60 дана, за решавање спорова биће
надлежан Привредни суд у Београду.

[Опција 2: У случају да ПРОИЗВОЂАЧ жели да спорове решава путем
арбитраже и у складу са Правилником о Сталној арбитражи при Привредној комори
Србије („Службени гласник РСˮ, број 101/16), члан 29. гласи како следи уз искључење
осталих алтернативно постављених Опција овог члана:]
Сви спорови који произлазе из или у вези са Уговором, Уговорне стране ће решити
споразумно, а ако то не учине у року од 60 дана, било која Уговорна страна може упутити
такав спор на арбитражу у складу са овим чланом.
Било који спор који произлази из или у вези са Уговором, укључујући спорове који
се односе на његову важност, повреде, раскид или ништавост, коначно ће се решити
арбитражом организованом у складу са Правилником о Сталној арбитражи при
Привредној комори Србије.
Меродавно право за решавање спорова је право Републике Србије.
Арбитражна одлука је коначна и обавезујућа за Уговорне стране које су дужне да
је спроведу без одлагања.
Све арбитражне трошкове, укључујући и трошкове заступања сноси Уговорна
страна која изгуби спор, осим ако арбитража не одлучи другачије.
Одредбе овог члана не ограничавају право сваке Уговорне стране да поднесу
захтев надлежном суду за добијање привремених мера ради заштите њених права до
доношења арбитражне одлуке.
[Опција 3: У случају да ПРОИЗВОЂАЧ жели да спорове решава путем арбитраже и
према Арбитражним правилима Међународне привредне коморе (ICC), члан 29. гласи
како следи, уз искључење осталих алтернативно постављених Опција овог члана:]
Сви спорови који произлазе из или у вези са Уговором, Уговорне стране ће решити
споразумно, а ако то не учине у року од 60 дана, било која Уговорна страна може упутити
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такав спор на арбитражу у складу са овим чланом. Уговорне стране су изричито сагласне
и потврђују да Споразум садржи међународне елементе и сагласне су да сваки спор који
произлази из Споразума третирају као међународни, како је предвиђено чланом 3. став 1.
тачка 3) Закона о арбитражи („Службени гласник РСˮ, број 46/06).
Сви спорови који настану из или у вези са овим Уговором, укључујући спорове
који се односе на његову важност, повреде, раскид или ништавост, коначно ће бити
решени у складу са Правилима арбитраже Међународне привредне коморе (ICC) од
стране једног или више арбитара именованих у складу са наведеним правилима. Одредбе
о привременом (хитном) арбитру не примењују се.
Меродавно право за решавање спорова је право Републике Србије.
Арбитражна одлука је коначна и обавезујућа за Уговорне стране које су дужне да
је спроведу без одлагања.
Све арбитражне трошкове, укључујући и трошкове заступања сноси Уговорна
страна која изгуби спор, осим ако арбитражни трибунал не одлучи другачије.
Одредбе овог члана не ограничавају право сваке Уговорне стране да поднесу
захтев надлежном суду за одређивање привремене мере ради заштите њених права до
доношења арбитражне одлуке.
[Опција 4: У случају да ПРОИЗВОЂАЧ жели да спорове решава путем
арбитраже и према Правилима арбитраже (Бечка правила) Бечког међународног
арбитражног центра (VIAC) Аустријске Савезне Привредне коморе, члан 29. гласи како
следи, уз искључење осталих алтернативно постављених Опција овог члана:]
Сви спорови који произлазе из или у вези са Уговором, Уговорне стране ће решити
споразумно, а ако то не учине у року од 60 дана, било која Уговорна страна може упутити
такав спор на арбитражу у складу са овим чланом. Уговорне стране су изричито сагласне
и потврђују да Споразум садржи међународне елементе и сагласне су да сваки спор који
произлази из Споразума третирају као међународни, како је предвиђено чланом 3. став 1.
тачка 3) Закона о арбитражи.
Сви спорови и потраживања која произлазе из или у вези са овим Уговором,
укључујући спорове који се односе на његову важност, повреде, раскид или ништавост
коначно ће бити решени у складу са Правилима арбитраже Међународног Арбитражног
центра аустријске Савезне Привредне коморе у Бечу (Бечка Правила) од стране једног
или три арбитра именованих у складу са наведеним правилима.
Меродавно право за решавање спорова је право Републике Србије.
Арбитражна одлука је коначна и обавезујућа за Уговорне стране које су дужне да
је спроведу без одлагања.
Све арбитражне трошкове, укључујући и трошкове заступања сноси Уговорна
страна која изгуби спор, осим ако арбитражни трибунал не одлучи другачије.
[Одредбе овог члана које следе се уносе без обзира на то која је од четири
алтернативно постављених опције одабрана]
Одредбе овог члана не ограничавају право сваке Уговорне стране да поднесу
захтев надлежном суду за одређивање привремених мера ради заштите њених права до
доношења арбитражне одлуке.
Током решавања спорова, од Уговорних страна се захтева да наставе са
извршавањем својих неспорних обавеза у складу са одредбама Уговора.
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МЕРОДАВНО ПРАВО
Члан 30.
Овај Уговор ће бити регулисан и тумачиће се у складу са материјалним правом
Републике Србије, без упућивања на одредбе о сукобу закона.

НИШТАВОСТ
Члан 31.
Ако се било једна или више одредаба овог Уговора сматрају неважећим,
незаконитим или непримењивим у било ком погледу, ово неће утицати на пуноважност,
законитост и примењивост осталих одредаба садржаних у овом Уговору, које ће
наставити да буду пуноважне.
Уговорне стране ће настојати да замене сваку неважећу, незакониту или
непримењиву одредбу пуноважном, законитом и примењивом одредбом, чији је
економски ефекат најприближнији могући економском ефекту неважеће, незаконите или
непримењиве одредбе у складу са законом.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 32.
Овај Уговор ступа на снагу на дан потписивања обе Уговорне стране и остаје на
снази до истека подстицајног периода за Електрану, осим ако престане да важи раније или
се његова важност продужава у складу са Уговором и уговором о ступању у пројекат у
складу са чланом 28. овог Уговора, ако Уговорне стране закључе такав уговор са
зајмодавцем или агентом зајмодавца.
Уговор престаје пре почетка подстицајног периода:
1) ако ПРОИЗВОЂАЧУ престане статус привременог повлашћеног произвођача
из било ког разлога, а у року три месеца од дана престанка статуса привременог
повлашћеног произвођача Зајмодавац не именује ново лице које ће заменити
ПРОИЗВОЂАЧА;
2) ако ПРОИЗВОЂАЧ не стекне статус повлашћеног произвођача у року
трајања статуса привременог повлашћеног произвођача.
Сматра се да је ПРОИЗВОЂАЧ стекао статус повлашћеног произвођача у року
ако је тај статус стекао на основу захтева који поднет до истека статуса привременог
повлашћеног произвођача.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Свака Уговорна страна сноси своје трошкове повезане са закључењем овог
Уговора.
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Члан 34.
Овај Уговор је сачињен у шест идентичних примерака, по три за сваку Уговорну
страну.

_____________________________

_____________________________

ПРОИЗВОЂАЧ

ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА
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Прилог 1.

ПРИЛОГ
УЗ МОДЕЛ УГОВОРА О ТРЖИШНОЈ ПРЕМИЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Модел директног уговора који закључују зајмодавац (или агент зајмодавца)
ПРОИЗВОЂАЧА, ПРОИЗВОЂАЧ и ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА у вези за
уговором о тржишној премији

УГОВОР О СТУПАЊУ У ПРОЈЕКАТ
Овај Уговор о ступању у пројекат (у даљем тексту: Уговор) закључују у [место] дана
[датум]:
1. [назив купца], [адреса], ПИБ [унети], матични број [унети ], кога заступа [унети],
са једне стране (у даљем тексту: ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА),
2. [назив произвођача], [адреса], ПИБ [унети], матични број [унети], кога заступа
[унети], са једне стране (у даљем тексту: ПРОИЗВОЂАЧ), и
3. [[назив Агента зајмодаваца], [адреса], матични број [унети], кога заступа [унети],
(у даљем тексту: Агент),]
ИЛИ
[назив Зајмодавца], [адреса], матични број [унети], кога заступа [унети], (у даљем
тексту: ЗАЈМОДАВАЦ),]]
од којих се свака означава појединачно и као Уговорна страна, и заједнички као
Уговорне стране.
ПРЕАМБУЛА
(A) ПРОИЗВОЂАЧ и ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА су закључили уговор о
тржишној премији [унети број и датум закључења уговора], (у даљем тексту: Уговор о
тржишној премији), а у вези са [унети врсту електране и њен назив], укупне инсталисане
снаге [унети инсталисану снагу] која се налази на територији [унети општину, унети
катастарску парцелу] (у даљем тексту: Електрана).
(Б) На основу уговора о кредиту или зајму [унети број и датум закључења уговора],
и осталих финансијских докумената [унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ], ПРОИЗВОЂАЧУ
је обезбеђено финансирање у вези са Електраном (у даљем тексту: Финансијска
документа).
(B) Према Финансијским документима, зајмодавци су заједнички именовали Агента
да поступа у њихово име у вези остварења њихових права по овом Уговору.
Појмови и изрази коришћени у овом Уговору имају значење наведено у Уговору о
тржишној премији.
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Члан 1.
Овим уговором уређују се права [унети Агента или ЗАЈМОДАВЦА] у вези са
Уговором о тржишној премији ако [унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ] жели да именује
друго лице (у даљем тексту: Представник или Супститут) на место ПРОИЗВОЂАЧА у
следећим случајевима:
1) након што [унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ] обавести ОВЛАШЋЕНУ
УГОВОРНУ СТРАНУ (у даљем тексту: Обавештење о Извршном догађају) да је наступио
догађај који представља кршење или неиспуњење обавеза из Финансијских докумената (у
даљем тексту: Извршни догађај);
2) ако ПРОИЗВОЂАЧ изгуби статус повлашћеног произвођача или статус
привременог повлашћеног произвођача,
3) ако наступи догађај који би, да није овог Уговора дао ОВЛАШЋЕНОЈ
УГОВОРНОЈ СТРАНИ право да суспендује или раскине Уговор о тржишној премији (у
даљем тексту: Раскидни догађај).
Члан 2.
[унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ] може (али не мора) обавестити ОВЛАШЋЕНУ
УГОВОРНУ СТРАНУ да је наступио Извршни догађај.
Уколико [унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ] обавести ОВЛАШЋЕНУ УГОВОРНУ
СТРАНУ да је наступио Извршни догађај, ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА је у
обавези да у року од седам радних дана од дана пријема обавештења достави [унети
Агенту или ЗАЈМОДАВЦУ] списак постојећих или неизвршених обавеза ПРОИЗВОЂАЧА
по Уговору о тржишној премији (укључујући било који дуговани износ ПРОИЗВОЂАЧА
према ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ) које су познате ОВЛАШЋЕНОЈ
УГОВОРНОЈ СТРАНИ.
Члан 3.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА је у обавези да обавести [унети Агента или
ЗАЈМОДАВЦА] да је наступио Раскидни догађај наводећи разлоге који би, да није овог
Уговора, дали право на суспендовање или раскид Уговора о тржишној премији (у даљем
тексту: Обавештење о раскиду) или да је ПРОИЗВОЂАЧУ престао статус повлашћеног
произвођача или статус привременог повлашћеног произвођача (у даљем тексту:
Обавештење о статусу).
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА не може да раскине Уговор о тржишној
премији, а у случају Обавештења о статусу Уговор о тржишној премији неће престати у
току обавезујућег периода (у даљем тексту: Обавезујући период).
Обавезујући период из става 2. овог члана, траје од дана када ОВЛАШЋЕНА
УГОВОРНА СТРАНА достави [унети Агенту или ЗАЈМОДАВЦУ] Обавештење о раскиду
или Обавештење о статусу до истека рока од 360 дана од дана пријема Обавештења о
раскиду или Обавештење о статусу.
Ако пре истека рока из става 3. овог члана, [унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ]
обавести ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ да не планира да именује Представника
или Супститута, Обавезујући период истиче на дан кад ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА
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СТРАНА прими обавештење [унети Агента или ЗАЈМОДАВЦА] да не планира да именује
Представника или Супститута.
Обавештења из става 1. овог члана садрже и списак обавеза из члана 2. став 2. овог
Уговора.
Члан 4.
Током Обавезујућег периода или у року од 360 дана од дана када је ОВЛАШЋЕНА
УГОВОРНА СТРАНА примила Обавештење о извршном догађају, [унети Агент или
ЗАЈМОДАВАЦ] може, али није у обавези, да достави ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ
СТРАНИ обавештење да ће, са дејством од дана наведеног у таквом обавештењу (у даљем
тексту: Дан ступања), именовати Представника да преузме, солидарно са
ПРОИЗВОЂАЧЕМ, права и обавезе по Уговору о тржишној премији, у мери у којој
Представник то може у складу са прописима Републике Србије и правилима о раду
електроенергетског система, у току трајања периода ступања (у даљем тексту: Период
ступања).
Период ступања из става 1. овог члана обухвата период од Дана ступања до дана
наступања једног од следећих догађаја:
1) истека рока, из обавештења које је Представник или [унети Агент или
ЗАЈМОДАВАЦ] доставио ПРОИЗВОЂАЧУ, при чему тај рок који не може бити краћи од
20 дана, да Представник жели да иступи (у даљем тексту: Дан иступања),
2) дана именовања Супститута у складу са чланом 5. овог уговора,
3) дана раскида Уговора о тржишној премији од стране ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ
СТРАНЕ у складу са ставом 4. овог члана,
4) истека Уговора о тржишној премији,
5) истека Обавезујућег периода.
Представник има иста права по Уговору о тржишној премији као да је све време био
уговорна страна под истим условима из Уговора о тржишној премији, на месту
ПРОИЗВОЂАЧА, у мери у којој Представник може имати таква права у складу са
прописима Републике Србије и правилима о раду електроенергетског система.
Током Периода ступања ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА има право да раскине
Уговор о тржишној премији, само уколико се неки од основа за раскид услед неиспуњења
обавеза плаћања наведени у Уговору о тржишној премији примењују на Представника
током Периода ступања.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА не може да раскине Уговор о тржишној
премији током Периода ступања:
1) из разлога Извршног догађаја,
2) из разлога који настају само у односу на ПРОИЗВОЂАЧА, а не на Представника,
3) на основу тога да ПРОИЗВОЂАЧ или Представник немају статус повлашћеног
произвођача или статус привременог повлашћеног произвођача.
Од Дана иступања Представник се ослобађа од обавеза и одговорности
ПРОИЗВОЂАЧА по Уговору о тржишној премији.
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У случају иступања Представника, ПРОИЗВОЂАЧ је и даље везан условима из
Уговора о тржишној премији, без обзира на наступање Дана иступања.
Члан 5.
[унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ] може, али није у обавези, да у току Обавезујућег
периода, Периода ступања и трајања рока од 360 дана од дана када је ОВЛАШЋЕНА
УГОВОРНА СТРАНА примио Обавештење о извршном догађају, да захтева пренос права
и обавеза ПРОИЗВОЂАЧА из Уговора о тржишној премији на Супститута.
Ако [унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ] одлучи да изврши пренос права и обавеза
ПРОИЗВОЂАЧА из Уговора о тржишној премији на Супститута, пренос тих права и
обавеза из Уговора о тржишној премији на Супститута остварује се:
1) у случају наступања Извршног догађаја или Раскидног догађаја на основу измене
решења којим се стиче статус (привременог) повлашћеног произвођача ПРОИЗВОЂАЧА
на име Супститута којег [унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ] именује пред надлежним
органом у складу са прописима којима се уређује пренос статуса (привременог)
повлашћеног произвођача, или
2) у случају пријема Обавештења о статусу, на основу решења којим се стиче статус
(привременог) повлашћеног произвођача на име Супститута којег [унети Агент или
ЗАЈМОДАВАЦ] именује пред надлежним органом у складу са прописима којима се
уређује стицање статуса (привременог) повлашћеног произвођача.
Овлашћење [унети Агента или ЗАЈМОДАВЦА] да именује Супститута не утиче на
обавезе Супститута да прибави сву потребну документацију на своје име која је потребна
за пренос и стицање статуса (привременог) повлашћеног произвођача у складу са
прописима којима се уређују пренос и стицање статуса (привременог) повлашћеног
произвођача.
Члан 6.
Дан преноса права и обавеза са ПРОИЗВОЂАЧА на Супститута је дан када је
ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ СТРАНИ достављено решење о измени решења којим се
стиче статус (привременог) повлашћеног произвођача на име Супститута, односно
решења којим се стиче статус (привременог) повлашћеног произвођача на име
Супститута, а у складу са чланом 28. Уговора о тржишној премији (у даљем тексту: Дан
преноса).
Дејства Уговора о тржишној премији нису суспендована у току Обавезујућег
периода, осим ако је ПРОИЗВОЂАЧУ престао статус повлашћеног произвођача или
статус привременог повлашћеног произвођача (у даљем тексту: Престанак статуса).
У случају Престанка статуса, дејства Уговора о тржишној премији, осим чл. 1, 14, 28.
и 29. Уговора о тржишној премији, суспендују се до наступања једног од следећих
догађаја:
1) Дана преноса,
2) истека Обавезујућег периода.
Уколико наступи Дан преноса, трајање Уговора о тржишној премији ће бити
продужено за период из става 2. овог члана током којег су правна дејства Уговора о
тржишној премији била суспендована.
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Уколико [унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ] не изврши своје право на именовање у
роковима предвиђеним овим Уговором, Уговор о тржишној премији престаје да важи ако
је ПРОИЗВОЂАЧ изгубио статус повлашћеног произвођача или статус привременог
повлашћеног произвођача.
Члан 7.
Уколико [унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ] именује Супститута у складу са овим
Уговором, ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА ће о трошку ПРОИЗВОЂАЧА:
1) предузети све мере које [унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ] може да захтева како би
се омогућио пренос права и обавеза са ПРОИЗВОЂАЧА на Супститута по Уговору о
тржишној премији које настају на Дан преноса или после њега,
2) закључити нови директни уговор са [унети Агентом или ЗАЈМОДАВЦЕМ] (или
његовом заменом) под суштински истим условима из овог Уговора, ако то захтева [унети
Агент или ЗАЈМОДАВАЦ].
Члан 8.
Од Дана преноса:
1) Супститут ће преузети права, као и обавезе ПРОИЗВОЂАЧА по основу и у вези са
Уговором о тржишној премији које се примењују на Дан преноса и после Дана преноса.
2) Од Дана преноса, или од дана када је [унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ] извршио
право залоге над уделима у ПРОИЗВОЂАЧУ, ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА ће
повући Обавештење о раскиду, уколико је кршење или основ за Обавештење о раскиду
исправљен у року од 60 дана од дана преноса или дана када је [унети Агент или
ЗАЈМОДАВАЦ] извршио право залоге над уделима у ОВЛАШЋЕНОЈ УГОВОРНОЈ
СТРАНИ.
НЕМОГУЋНОСТ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ И СТЕЧАЈА
Члан 9.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА изјављује да неће поднети захтев за покретање
стечајног поступка или покренути неку другу стечајну процедуру у вези са
ПРОИЗВОЂАЧЕМ, без писане сагласности [унети Агента или ЗАЈМОДАВЦА].
НЕМОГУЋНОСТ ИЗМЕНА
Члан 10.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА се обавезује да се придржава његових обавеза
из Уговора о тржишној премији.
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА неће дати сагласност за измене или их
извршити у Уговору о тржишној премији, нити ће дати сагласност да дође до ослобађања
или одрицања од било ког услова или одредбе Уговора о тржишној премији, без слања
писаног обавештења [унети Агенту или ЗАЈМОДАВАЦУ] најмање 30 дана унапред.
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ОБАВЕШТЕЊА
Члан 11.
Према овом Уговору сва комуникација између Уговорних страна ће бити у писаној
форми и бити послата на адресу или факс и обележена ради пажње особа одређених за
међусобну комуникацију, или другачије обавештена од Уговорне стране упућена другим
Уговорним странама послатим обавештењем сходно овом члану.
Свака Уговорна страна ће у року од десет радних дана од ступања овог Уговора на
снагу одредити особу надлежну за међусобно обавештавање у вези са спровођењем овог
Уговора, рачунајући и обавештење о раскиду, и доставити податке о истом другој
Уговорној страни, укључујући име и презиме, адресу и број канцеларије, број телефона,
број факса и електронску адресу.
Уговорне стране могу током трајања овог Уговора променити особу која је надлежна
за међусобно обавештавање, о чему морају, без одлагања обавестити другу Уговорну
страну уз достављање релевантних података наведених у ставу 2. овог члана.
Сва комуникација упућена према овом Уговору ће бити лично уручена, послата
факсом, курирском службом, или послата регистрованом или овереном поштом, са
плаћеном поштарином.
Комуникације уручене лично, послате факсом или курирском службом ће се
сматрати урученим и на снази на дан тако уручене или послате, или, уколико су
примљене након или на дан који није радни у месту пријема, првим радним даном након
дана када је обавештење уручено или послато.
Комуникација послата поштом ће се сматрати урученом када је Уговорна страна
прими.
Не узимајући у обзир став 5. овог члана, било која комуникација или документ који
према Уговору треба да настану или да буду уручени [Агенту ИЛИ ЗАЈМОДАВЦУ] ће
ступити на снагу само када стварно буду примљени.
Било које позивање у овом Уговору на дан обавештења ће бити тумачено као дан
када такво обавештење ступи на снагу.
Свака Уговорна страна може обавештењем упућеним другим Уговорним странама у
складу са овим чланом, променити адресу, број факса или лице коме комуникација треба
да се упути према овом Уговору.
ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 12.
Овај Уговор ступа на снагу на дан када га потпишу све Уговорне стране и биће на
снази све до дана измирења свих обавеза по Финансијским документима, али не дуже од
трајања Уговора о тржишној премији.
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МЕРОДАВНО ПРАВО
Члан 13.
Овај Уговор и било која вануговорна обавеза која настане из или је у вези са овим
Уговором, ће бити регулисана и тумачена у складу са правом Републике Србије, без
упућивања на одредбе о сукобу закона.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 14.
Било који спор који настане из или у вези са овим Уговором, укључујући било које
питање које се тиче његовог тумачења, постојања, пуноважности или раскида (у даљем
тексту: Спор) ће бити решен путем преговора између Уговорних страна.
Уколико Уговорне стране нису у могућности да Спор реше путем преговора у року
од 15 дана од настанка Спора, онда свака Уговорна страна може да упути Спор на
решавање у складу са чланом 15. овог Уговора.
У току поступка решавања Спора, све Уговорне стране су обавезне да наставе да
испуњавају своје обавезе у складу са одредбама овог Уговора.
Члан 15.
[Опција 1: У случају да Агент или Зајмодавац жели да се спорови решавају пред
судом Републике Србије.]
Било који спор који настане из или у вези са овим Уговором, Уговорне стране ће
решити споразумно, а ако то не учине у року од 60 дана, за решавање спорова биће
надлежан Привредни суд у Београду.
[Опција 2: У случају да Агент или Зајмодавац жели да спорове решава путем
арбитраже и у складу са Правилником о Сталној арбитражи при Привредној комори
Србије, члан 15. гласи како следи уз искључење осталих понављања овог члана:]
Сви спорови који произлазе из или у вези са Уговором, Уговорне стране ће
решити споразумно, а ако то не учине у року од 60 дана, било која Уговорна страна
може упутити такав спор на арбитражу у складу са овим чланом.
Било који спор који произлази из или у вези са Уговором, укључујући спорове
који се односе на његову важност, повреде, раскид или ништавост, коначно ће се
решити арбитражом организованом у складу са Правилником о Сталној арбитражи при
Привредној комори Србије.
Меродавно право за решавање спорова је право Републике Србије.
Арбитражна одлука је коначна и обавезујућа за Уговорне стране које су дужне да
је спроведу без одлагања.
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Све арбитражне трошкове, укључујући и трошкове заступања сноси Уговорна
страна која изгуби спор, осим ако арбитражни суд не одлучи другачије.
Одредбе овог члана не ограничавају право сваке Уговорне стране да поднесу
захтев надлежном суду за добијање привремених мера ради заштите њених права до
доношења арбитражне одлуке.
[Опција 3: У случају да Агент или Зајмодавац жели да спорове решава путем
арбитраже и према Арбитражним правилима Међународне привредне коморе (ICC),
члан 15. гласи како следи, уз искључење осталих понављања овог члана:]
Сви спорови који произлазе из или у вези са Уговором, Уговорне стране ће
решити споразумно, а ако то не учине у року од 60 дана, било која Уговорна страна
може упутити такав спор на арбитражу у складу са овим чланом. Уговорне стране су
изричито сагласне и потврђују да Споразум садржи међународне елементе и сагласне су
да сваки спор који произлази из Споразума третирају као међународни, како је
предвиђено чланом 3. став 1. тачка 3) Закона о арбитражи.
Сви спорови који настану из или у вези са овим Уговором, укључујући спорове
који се односе на његову важност, повреде, раскид или ништавост, коначно ће бити
решени у складу са Правилима арбитраже Међународне привредне коморе (ICC) од
стране једног или више арбитара именованих у складу са наведеним правилима.
Одредбе о привременом (хитном) арбитру не примењују се.
Меродавно право за решавање спорова је право Републике Србије.
Арбитражна одлука је коначна и обавезујућа за Уговорне стране које су дужне да
је спроведу без одлагања.
Све арбитражне трошкове, укључујући и трошкове заступања сноси Уговорна
страна која изгуби спор, осим ако арбитражни суд не одлучи другачије.
Одредбе овог члана не ограничавају право сваке Уговорне стране да поднесу
захтев надлежном суду за добијање привремених мера ради заштите њених права до
доношења арбитражне одлуке.
[Опција 4: У случају да ПРОИЗВОЂАЧ жели да спорове решава путем
арбитраже и према Правилима арбитраже (Бечка правила) Бечког међународног
арбитражног центра (VIAC) Аустријске Савезне Привредне коморе, члан 15. гласи како
следи, уз искључење осталих понављања овог члана:]
Сви спорови који произлазе из или у вези са Уговором, Уговорне стране ће
решити споразумно, а ако то не учине у року од 60 дана, било која Уговорна страна
може упутити такав спор на арбитражу у складу са овим чланом. Уговорне стране су
изричито сагласне и потврђују да Споразум садржи међународне елементе и сагласне су
да сваки спор који произлази из Споразума третирају као међународни, како је
предвиђено чланом 3. став 1. тачка 3) Закона о арбитражи.
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Сви спорови и потраживања која произлазе из или у вези са овим Уговором,
укључујући спорове који се односе на његову важност, повреде, раскид или ништавост
коначно ће бити решени у складу са Правилима арбитраже Међународног Арбитражног
центра аустријске Савезне Привредне коморе у Бечу (Бечка Правила) од стране једног
или три арбитра именованих у складу са наведеним правилима.
Меродавно право за решавање спорова је право Републике Србије.
Арбитражна одлука је коначна и обавезујућа за Уговорне стране које су дужне да
је спроведу без одлагања.
Све арбитражне трошкове, укључујући и трошкове заступања сноси Уговорна
страна која изгуби спор, осим ако арбитражни суд не одлучи другачије.
[Одредбе овог члана које следе се уносе бе обзира на то која је од четири опције
одабрана]
Одредбе овог члана не ограничавају право сваке Уговорне стране да поднесу
захтев надлежном суду за добијање привремених мера ради заштите њених права до
доношења арбитражне одлуке.
Током решавања спорова, од Уговорних страна се захтева да наставе са
извршавањем својих неспорних обавеза у складу са одредбама Уговора.
УСТУПАЊЕ
Члан 16.
Ниједна од Уговорних страна не може да уступи или пренесе своја права и/или
обавезе према овом Уговору без претходног писменог пристанка других Уговорних
страна, осим што [унети Агент или ЗАЈМОДАВАЦ] може да уступи или пренесе своја
права и обавезе према овом Уговору на следбеника [унети Агента или ЗАЈМОДАВЦА] у
складу са Финансијским документима без пристанка других Уговорних страна.
У случају да се став 1. овог члана примењује, онда ће [унети Агент или
ЗАЈМОДАВАЦ] преносилац обавестити друге Уговорне стране, које ће закључити
директни уговор са следбеником [унети Агента или ЗАЈМОДАВЦА] под суштински истим
условима као у овом Уговору.
Одредбе овог члана не односе се на случај промене ОВЛАШЋЕНЕ УГОВОРНЕ
СТРАНЕ у складу са посебним прописима којима се уређује стицање, измена и престанак
својства овлашћене уговорне стране коју у тренутку закључења овог Уговора обавља
ОВЛАШЋЕНА УГОВОРНА СТРАНА.
ИЗМЕНЕ
Члан 17.
Овај Уговор може бити измењен само споразумом у писаној форми потписаним од
стране прописно овлашћених представника сваке Уговорне стране.
29

СУКОБ
Члан 18.
У случају било ког сукоба између услова Уговора о тржишној премији и услова овог
Уговора, услови овог Уговора ће превладати.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Овај Уговор чини цео споразум између Уговорних страна о његовом предмету и
замењује све претходне писане или усмене споразуме, изјаве, преговоре и договоре
између Уговорних страна у вези са предметом овог Уговора.
Члан 20.
Права и правна средства прописани у овом Уговору су кумулативна и не искључују
било која права или правна средства прописана законом.
Члан 21.
Овај Уговор је сачињен у шест идентичних примерака, од који ће по два примерка
задржати свака Уговорна страна овог Уговора.
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Прилог 2.
ФОРМУЛА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА РАСКИД УГОВОРА О ТРЖИШНОЈ
ПРЕМИЈИ

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРИМЕНУ ФОРМУЛЕ ЗА ОБРАЧУН
НАКНАДЕ ЗА РАСКИД
Члан 1.
За потребе примене формуле за обрачун накнаде за раскид из члана 2. овог
Прилога, следећи термини имаће значење како следи:
1) Основно годишње плаћање је збир свих износа тржишне премије умањен за збир
свих износа негативне премије обрачунатих по обрачунским интервалима у складу
са чл. 8. и 10. Уговора током периода од 365 дана који претходе дану када је
раскид Уговора ступио на снагу (у даљем тексту: дан раскида). У случају када је
дан доношења решења о стицању статуса повлашћеног произвођача за Електрану
наступио 365 дана или мање пре дана раскида, основно годишње плаћање
представљаће збир свих износа тржишне премије умањен за збир свих износа
негативне премије обрачунатих по обрачунском интервалу од дана доношења
решења о стицању статуса повлашћеног произвођача за Електрану до дана
раскида, помножено са 365 и подељено са бројем дана протеклих од дана
доношења решења о стицању статуса повлашћеног произвођача за Електрану до
дана раскида;
2) Годишња електрична енергија је збир регистроване електричне енергије
произведене у периоду од 365 дана пре дана раскида. У случају када је дан
доношења решења о стицању статуса повлашћеног произвођача за Електрану
наступио 365 дана или мање пре дана раскида, годишња електрична енергија
представљаће збир целокупне регистроване електричне енергије од дана доношења
решења о стицању статуса повлашћеног произвођача за Електрану до дана
раскида, помножено са 365 и подељено са бројем дана протеклим од дана
доношења решења о стицању статуса повлашћеног произвођача за Електрану до
дана раскида;
3) [У случају да Уговор закључује произвођач који има статус привременог
повлашћеног произвођача за део капацитета Електране претходна дефиниција
Годишње електричне енергије замењује се следећом дефиницијом] Годишња
електрична енергија је збир регистроване електричне енергије произведене у
периоду од 365 дана пре дана раскида помножен са процентом капацитета
Eлектране за који је стечен статус повлашћеног произвођача. У случају када је
прва исплата тржишне премије у складу са Уговором остварена 365 дана или мање
пре дана раскида, годишња електрична енергија представљаће производ (i) збира
целокупне регистроване електричне енергије од дана доношења решења о стицању
статуса повлашћеног произвођача за Електрану до дана раскида, помножено са 365
и подељено са бројем дана протеклим од дана доношења решења о стицању
статуса повлашћеног произвођача за Електрану до дана раскида и (ii) процента
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капацитета Eлектране за који је стечен статус повлашћеног произвођача;
4) Основни тржишни приход израчунава се као производ остварене цене (примењиве
на дан раскида) и годишње електричне енергије умањено за основно годишње
плаћање;
5) Однос цена израчунава се као (просек) цене по KWh на дан раскида из уговора о
трговини фјучерсима на организованом тржишту електричне енергије у Републици
Србији чији је дан доспелости најдаље удаљен од дана раскида подељено са
простом просечном референтном тржишном ценом (оствареном по сату) у току
дана раскида. Уколико цена из уговора о трговини фјучерсима или референтна
тржишна цена нису доступне на дан раскида, последња доступна цена
примењиваће се у сваком случају. Уколико се на организованом тржишту
електричне енергије не тргује фјучерсима на дан раскида, однос цена износиће 1;
6) Процењени тржишни приход израчунава се као производ основног тржишног
прихода и односа цена;
7) Процењено годишње плаћање израчунава се као производ остварене цене и
годишње електричне енергије, умањено за процењени тржишни приход;
8) Ефективно годишње плаћање је виши износ од следећих износа: основног
годишњег плаћања и процењеног годишњег плаћања;
9) Преостале целокупне године подразумева целокупне године (период од 365 дана)
током којих би Уговор остао на снази након дана раскида да није био раскинут;
10) Преостали дани односе се на број дана током којих би Уговор остао на снази након
дана раскида да није био раскинут, умањено за производ преосталих целокупних
година и 365;
11) Преостали износ годишњег плаћања је ефективно годишње плаћање помножено са
преосталим данима и подељено са 365;
12) Дисконтована стопа је каматна стопа најскорије издате државне обвезнице
деноминоване у еврима (до дана раскида) са роком доспећа између пет и десет
година.
ФОРМУЛА
Члан 2.
Узимајући у обзир елементе за рачунање накнаде за раскид из члана 1. овог
Прилога, накнада за раскид израчунава се према следећој формули:
ПЦГ

∑ Ефективно годишње плаћање ∗
𝑡=1

1
(1 + Дисконтована стопа)𝑡

+ Преостали износ годишњег плаћања
1
∗
(1 + Дисконтована стопа)ПЦГ+1
где се ПЦГ односи на преостале целокупне године. Ако је ПЦГ једнак нули,
накнада за раскид биће једнака дисконтованом преосталом износу годишњег плаћања.
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