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Комисија за јавну набавку добара - Набавка електричне енергије за потребе Завода за 

заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана, број јавне 

набавке 05/14, образована Решењем бр. Р2743/14  од 18.07.2014. године 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

 

 

Дана 21.07.2014. године  примљено је питање заитересованог лица следећег садржаја: 

 

„На основу члана 46. став 1. тачка 2) подтачка (1), а у вези члана 148, и члана 45. Закона о 

енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11 и 80/11-испр.), Савет Агенције за енергетику 

Републике Србије, на 193. седници од 26. септембра 2012. године, донео је ПРАВИЛА О 

ПРОМЕНИ СНАБДЕВАЧА. Тачком  5.13., дефинисано је да НАСТУПАЊЕМ ДАНА 

ПРОМЕНЕ СНАБДЕВАЧА ПОЧИЊЕ ДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ УГОВОР О ПРОДАЈИ КОЈИ ЈЕ 

КУПАЦ ЗАКЉУЧИО СА НОВИМ СНАБДЕВАЧЕМ, престаје уговор о продаји са тренутним 

снабдевачем, а балансна одговорност за место примопредаје прелази на новог снабдевача. 

У складу са Законом, обавештавамо Вас да: 

Клаузуле у Уговору које се односе на период испоруке и дан ступања Уговора на снагу би 

требала да гласи: 

„Период испоруке: Од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем 

бројила) у периоду од 00:00 до 24:00.“ 

„Овај уговор ступа на снагу даном очитавања бројила и важи ………..““ 

 

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“  

бр.124/2012), а у складу са конкурсном документацијом, део – Упутство понуђачима како да 

сачине понуду - Додатне информације у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 

19.), Комисија даје следећи: 

 

ОДГОВОР 

 

У вези са постављеним питањем извршена је измена конкурсне документације за 

јавну набавку добара - Набавка електричне енергије за потребе Завода за заштиту споменика 

културе града Београда за период од годину дана, број јавне набавке 05/14.  

Измене се односе на следеће: 

1) 

У поглављу III  ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

3.4 РОК ИСПОРУКЕ: страна 4/36, уместо од дана закључења уговора до 31.08.2015. 

године, од 00.00 до 24.00 часа, треба да стоји Дванаест месеци од дана завршетка законске 

процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 24:00 часа. 

 

2) 

У поглављу VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, под тачком 

14. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
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ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ, страна 15/36, уместо Рок испоруке: од дана 

закључења уговора до 31.08.2015. године, од 00.00 до 24.00 часа, треба да стоји Рок 

испоруке: Дванаест месеци од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача 

(очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 24:00 часа. 

 

3) 

 

У поглављу VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, под тачком 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, 

страна 24/36, уместо Рок испоруке: од дана закључења уговора до 31.08.2014. године, од 

00.00 до 24.00 часа, треба да стоји Рок испоруке : Дванаест месеци од дана завршетка 

законске процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 24:00 

часа. 

 

4) 

 

У члану 7. став 4. Модела уговора на страни бр. 27/36 конкурсне документације  уместо 

Период испоруке: од дана закључења уговора до 31.08.2015. године, од 00.00 до 24.00 часа, 

треба да стоји: Период испоруке: Дванаест месеци од дана завршетка законске процедуре 

промене снабдевача (очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 24:00 часа. 

 

5) 

 

У члану 19. став 1. Модела уговора на страни бр. 30/36 конкурсне документације уместо 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до 31.08.2015.. 

године, треба да стоји Овај уговор ступа на снагу даном очитавања бројила и важи дванаест 

месеци од дана потписивања. 

 

У вези извршених измена у прилогу одговора достављамо Измењене стране Конкурсне 

документације за јавну набавку добара – Набавка електричне енергије за потребе Завода за 

заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана, број јавне набавке 

05/14, које су објављене на сајту Завода за заштиту споменика културе града Београда 

www.belgradeheritage.com -Јавне набавке и Порталу јавних набавки. 

 

Комисија за јавну набавку добара - Набавка електричне енергије за потребе Завода за 

заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана, број јавне 

набавке 05/14 образована Решењем бр. Р2743/14  од 18.07.2014. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belgradeheritage.com/
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III  ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
3.1. ВРСТА ДОБАРА  

Електрична енергија.  

 

3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

У складу са документом Правила о раду тржишта („Службени гласник РС“ бр. 120/2012) 

Врста продаје: стална и  гарантована.  

 

3.3. КВАЛИТЕТ:  

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду 

преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Сл. Гласник 

РС“ бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом („Сл. Гласник РС“ бр. 63/2013). 

 

3.4. КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на 

местима примопредаје током снабдевања.  

Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду просечног утрошка за један месец из  

периода јун 2013. године – јун 2014. године - Техничка спецификација (Поглавље IV); 

Снабдевач је балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу (Kупцу). 

 

3.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА:  

У складу са одредбама докумената из тачке 3 овог поглавља конкурсне документације. 

 

3.6. РОК ИСПОРУКЕ:  

Дванаест месеци од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем 

бројила) у периоду од 00:00 до 24:00 часа. 

 

3.7. МЕСТО ИСПОРУКЕ:  

Мерна места наручиоца прикључена на електроенергетски дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи ( из Техничке спецификације 

(Поглавље IV)); 

Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву на свом меморандуму  којом се обавезује да 

ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у 

складу са чланом 141. Став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању 

уговора закључити и купцу доставити: 

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

прикључен, 

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

14. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
14.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по службеном пријему 

исправног рачуна. 

Рок плаћања је 45 дана (рок је  дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)), рачунајући од дана 

службеног пријема исправног рачуна за плаћање за испоручене количине електричне 

енергије, за обрачунски период (потврђене од стране наручиоца и понуђача). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Средства за наведену набавку у 2015. години биће реализована највише до износа одобрених 

средстава од стране Секретаријата за културу за ову намену у 2015. години 

 

14.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара 

Место испоруке-примопредаје су мерна места Наручиоца прикључена на електроенергетски 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, у 

свему према Техничкој спецификацији. 

Рок испоруке: Дванаест месеци од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача 

(очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 24:00 часа 

 

14.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

14.4. Други захтеви  

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.  

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, 

сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом. Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне 

документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и 

потписом одговорног лица. 

 

15. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена обухвата цену електричне енергије у складу са Законом о енергетици, набавку и 

испоруку електричне енергије. 

Обавеза је понуђача да  искажу јединичну цену kwh електричне енергије ВТ, јединичну цену 

kwh електричне енергије НТ, са ПДВ-ом и без ПДВ-а. 

Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни 

трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни 



 Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 

бр. 05/14 – Набавка електричне енергије, ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ 

5/12 

  

 

 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка електричне енергије за потребе Завода за 

заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана, ЈН број 05/14 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а:  

______________________________динара; 

Укупна цена  са ПДВ-ом: 

 

 

____________________ __________динара; 

Рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема исправног рачуна;   

Рок важења понуде: 

(минимално 30 дана) 

________ дана од дана отварања понуда; 

Рок испоруке:  Дванаест месеци од дана завршетка законске 

процедуре промене снабдевача (очитавањем 

бројила) у периоду од 00:00 до 24:00 часа 

Место испоруке: Мерна места Наручиоца прикључена на 

дистрибутивни електроенергетски систем у 

категорији потрошње на ниском напону и 

широкој потрошњи у свему према Техничкој 

спецификацији; 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ИЗМЕЊЕН 
VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

Закључен дана ____________ између: 

 

Наручиоца: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА  КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА са 

седиштем у Београду, Калемегдан 14, ПИБ: 101511252 Матични број: 07045719, Број рачуна: 

840-586664-07, Назив банке: Управа за трезор Телефон: 32 87 557, Телефакс: 32 87 411, кога 

заступа в.д. директора, Нела Мићовић дипл. археолог  (у даљем тексту Купац) 

 

и 

 

_______________________________________________________________________________ 

са седиштем у _______________________, улица _____________________________________ 

ПИБ:______________________________ Матични број:________________________________ 

Број рачуна:___________________________ Назив банке:______________________________ 

Телефон:______________________________ Телефакс:_________________________________ 

Кога заступа: ___________________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Снабдевач), 

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачим: 

а ) __________________________________________________________  

б)        ________________________________________________________ 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима", ако 

наступа са подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе понуђача" и 
попунити податке). 

 

Oснов уговора: 

 

Јавна набавка бр. 05/14 - Набавка електричне енергије за потребе Завода за заштиту 

споменика културе града Београда за период од годину дана 

Број и датум Одлуке о додели уговора:______________________________(попуњава Купац) 

Понуда изабраног понуђача бр._________________од _______________________________ 

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка електричне енерије са потпуним снабдевањем, тако што се 

Снабдевач обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати 

електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са 

Конкурсном документацијом ЈН бр. 05/14, Техничком спецификацијом и понудом Снабдевача 

број ______________________ од __________ 2014. године (напомена: овде понуђач уноси 

број и датум који одговара броју и датуму Понуде унетом у Обрасцу понуде),  а у свему у 
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складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку 

електричне енергије. 

 

Ангажовање подизвођача 

 

Члан 2. 

У случају да Снабдевач ангажује подизвођача: 

Снабдевач у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из основног уговора и у 

случају поверавања појединих обавеза подизвођачу: 

 

-_____________________ из ________________улица_______________број_________ 

 

-_____________________ из ________________улица_______________број_________ 

 

Цена 

 

Члан 3. 

Укупна вредност овог уговора износи  највише _______________  динара  (без 

укљученог ПДВ-а) односно највише __________________ динара са укљученим ПДВ-ом 

(Попуњава Купац).  

Јединична цена за један  kWh утврђена је Понудом из чл. 1 овог уговора, фиксна је и 

непроменљива за уговорени период снабдевања.  

У цену из става 2. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања, а нису 

урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни 

трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни 

накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије.  

Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати 

Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз 

примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за 

приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за 

одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''. 

Средства за наведену набавку у 2015. години биће реализована највише до износа 

одобрених средстава од стране Секретаријата за културу за ову намену у 2015. години 

 

Начин плаћања 

 

Члан 4. 

            Купац се обавезује да Снабдевачу изврши месечно плаћање у року од 45 дана, од дана 

службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, 

потврђене од стране Снабдевача. 
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан 

износ цене за преузету електричну енергију за један обрачунски период за сва мерна места. 

 

Обрачун утрошене електричне енергије 

 

Члан 5. 

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

примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне 

енергије за претходни месец.  
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У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног 

система.  

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за 

испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, 

обрачунски период као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или 

информације из члана 144. Закона о енергетици. 

 

Начин обраде рачуна, обавезни елементи и начин издавања рачуна 

 

Члан 6. 

Снабдевач  се обавезује да Купцу изда јединствени збирни рачун за један обрачунски 

период.  

Снабдевач се обавезује да уз рачун достави купцу и спецификацију свих трошкова за 

испоручено добро за свако мерно место. 

Снабдевач је у обавези да рачун достави Купцу путем поште на адресу: Завод за 

заштиту споменика културе града Београда, Београд, Калемегдан 14. 

 

Врста и количина продаје, период, рок, начин и место испоруке 

 

Члан 7. 

Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и 

плаћања добра из члана 1. овог уговора према следећем:  

Врста продаје: стална и гарантована. 

  Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца. 

Период испоруке: Дванаест месеци од дана завршетка законске процедуре промене 

снабдевача (очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 24:00 часа  

Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на 

електроенергетски  дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и  

широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД.   

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде 

у складу са Правилима о раду преносног ситема (''Службени гласник РС'', бр. 55/8 и 3/12).  

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о 

усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' бр. 120/12), 

Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом 

о условима испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским прописима који 

регулишу испоруку електричне енергије.  

 

Резервно снабдевање 

Члан 8. 

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 

146. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011).  

 

Виша сила 

Члан 9. 

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине 

електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни 

догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и 

догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају 
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извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или 

избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора 

преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу 

обезбеђивања сигурности електроенергетског система.  

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 

уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне 

активности ради ублажавања последица више силе. 

За време трајања више силе права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују 

се санкције за неизвршење уговорних обавеза. 

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је и да докаже настанак више силе, 

документом издатим од стране надлежног органа. 

У случају да догађај више силе ефективно спречавају уговорне стране да извршавају 

своје обавезе за период дужи од једног месеца исте ће споразумно одлучити о даљој примени 

овог уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид 

уговора и дужна је да о томе писаним путем обавести другу уговорну старну. 

 

Обавезе уговорних страна 

 

Члан 10. 

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

места испоруке Купца. 

Снабдевач је дужан да без одлагања писмено обавести Купца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин.  

          Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са  

чланом 141. став 5. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'' бр. 57/11, 80/11- 

исправка, 93/12, 124/12), односно да закључи и Купцу достави: 
-   Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Купца 

прикључен, 

-   Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца. 

Обавезе Снабдевача 

 

Члан 11. 

Поред обавеза наведених члановима овог уговора, Снабдевач је дужан да: 

- не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења 

права на промену снабдевача, нити може наметати додатне финансијске обавезе 

по том основу; 

- купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије , у 

складу са Законом о енергетици; 

- купцу ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, даје 

одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње 

електричне нергије; 

 

Гаранција 

Члан 12. 

Снабдевач се обавезује да у року од три дана од дана закључења уговора достави 

Купцу сопствену бланко  меницу, без жираната у корист Kупца, са меничним овлашћењем за 
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попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и 

„по виђењу“ на име доброг извршења посла.  

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

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

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 

од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за 

коначно извршење свих уговорених обавеза.  

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 

платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 

43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).  

Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са 

овим уговором. 

Уколико Снабдевач не извршава обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће 

уновчити финансијско средство обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име доброг 

извршења посла. 

 

 

Право купца на рекламацију 

Члан 13. 

На испостављени рачун Купац може поднети писани приговор у року од 8 (осам) дана 

од дана добијања рачуна. 

Приговор Купца на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна. 

Снабдевач је дужан да приговор из става 1. овог члана реши и да писаним путем 

обавести Купца у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. 

У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити исправку рачуна, тако што 

ће Купцу издати књижно одобрење у износу признате рекламације. 

У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем 

обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору. 

 

Уговорна казна 

Члан 14. 

Ако Снабдевач не испоручи добра до рока одређеног овим Уговором, дужан је да 

плати Купцу казну од 0,2% од уговорене цене за сваки дан закашњења. Приликом исплате 

Купац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења испоруке за износ уговорене казне 

дефинисане ставом 1. овог члана или  упутити налог да му Снабдевач уплати износ у висини 

уговорне казне. 

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу Купац 

није обавезан да тражи сагласност Снабдевача, али је дужан да га у року од 8(осам) дана 

писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 
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Неизвршење уговорних обавеза 

 

Члан 15. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете поводом одредби овог 

уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој уговорној страни 

стварну штету у складу са Законом о облигационим односима Републике Србије. 

 

Раскид уговора 

 

Члан 16. 

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна 

не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

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

обавештења о раскиду уговора. 

Купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у 

односу на уговорену цену једнострано откаже уговор, уколико након упућивања захтева 

Снабдевачу, Снабдевач не умањи цену. 
 

Решавање спорова 

 

Члан 17. 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно. 
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

Завршне одредбе 

 

Члан 18. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише 

рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне 

енергије у Републици Србији. 

 
Период важења уговора 

Члан 19. 
Овај уговор ступа на снагу даном очитавања бројила и важи дванаест месеци од дана 

потписивања.  

Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити 

овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање 

овог уговора.  

Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава 

Купца у износу од _________________  динара без ПДВ-а, овај уговор престаје да важи, о 

чему ће Купац обавестити Снабдевача.  
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Члан 20. 

          Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три)примерка. 

 

 

 

            За Снабдевача                                                                         За Купца 

 

       __________________                                                            ____________________  

                                                                                                   Нела Мићовић, в.д. директора 

 

 

Напомена: 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, 

у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 
модел уговора. 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне референце. 

 

 
 

 

 


