
 
број: 01-4348/4-1 

датум: 14.09.2018. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник  РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија наручиоца у отвореном поступку јавне набавке 

ЈНO 06/18 – „Набавка електричне енергије за период до 5 месеци“ врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

I Мења се Модел уговора на страни 27-32. конкурсне документације. Нови Модел уговора 

биће дат као Прилог број 1. ове измене. 

II Рок за подношење понуда се продужава на 20.09.2018.године до 09:00 часова. 

III Јавно отварање понуда биће обављено истог дана са почетком у 09:15 часова. 

Образложење: 

Све предметне измене су извршене у складу са чланом 61. став 1. а у вези са начелима 

ЗЈН. Комисија наручиоца је имајући у виду одредбе конкурсне документације за 

предметну набавку а поступајући у складу са горе наведеним одредбама ЗЈН одлучила да 

измени конкурсну документацију. 

 

Комисија за јавну набавку добара ЈНО 06/18 

 

Објавити: 

- Порталу јавних набавки; 

- Интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

 

 



Прилог број 1. 

V МОДЕЛ УГОВОРА 

Понуђач попуњава модел уговора, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да 

прихвата елементе модела уговора  

У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу уговора 

на црти остављеној као простор за попуњавање навести и све понуђаче из групе 

понуђача односно све подизвођаче.Модел уговора потписује лице овлашћено од стране 

сваког понуђача из групе понуђача, односно свих подизвођача, а овлашћење за 

потписивање (код заједничке понуде и понуде са подизвођачем) обавезно се прилаже у 

понуди и представља обавезни услов понуде).  

 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), а након спроведеног отвореног поступка број ЈНО 06/18, уговорне стране 

 

1. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије,  Београд, Кнеза Вишеслава 

број 72, ПИБ 101991629, матични број 07009305, кога заступа директор мр Горан 

Бојовић, (у даљем тексту: Наручилац) и 

2. ___________________________________________________, са седиштем у 

_________________, улица______________________________________, број_____, 

матични број________________, ПИБ__________________ кога заступа 

____________________________ (у даљем тексту: Добављач), 

 

закључили су  у Београду  

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА ЈНО 06/18 

(електрична енергија-потпуно снабдевање  ) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране заједнички констатују: 

1.  да је Добављач доставио понуду број ________ од __.__.2018. године која је код 

Наручиоца заведена под бројем 02-_______ дана __.__.2018. године и која у потпуности 

одговара спецификацији из конкурсне документације. 

2. да је Добављач изабран као најповољнији понуђач Одлуком о додели уговора 

број_______ од __.__.2018. године 

Понуда и спецификација из конкурсне документације, и посебни захтеви из конкурсне 

документације као прилог уговора чине  његов саставни део. 

 

Члан 2. 

 Овим уговором уређују се права и обавезе продавца и купца у вези са продајом и 

испоруком електричне енергије, начин остваривања других права и начин извршавања 

других обавеза које произилазе из односа продавац-купац, oдносно Добављач-Наручилац, 

а у складу са Законом о облигационим односима, Законом о енергетици, Законом о јавним 

набавкама и другим позитивноправним прописима којима се регулише ова област. 

 Предмет уговора су добра – електрична енергија. 

 Овај уговор се закључује као уговор са потпуним снабдевањем. 



Продавац (снабдевач) се обавезује да електричну енергију испоручује купцу у 

свему према усвојеној понуди и другим условима из конкурсне документације јавне 

набавке број ЈНО 06/18, који чине саставни део овог уговора, а у складу са прописима. 

Купац се обавезује да продавцу за испоручену електричну енергију плати цену 

према условима из усвојене понуде. 

 Усвојена понуда, спецификације добра и посебни услови из конкурсне 

документацције чине саставни део овог Уговора. 

 

Члан 3. 

 Уговорне стране ће обавезе испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања, 

извршити према следећем: 

- Врста продаје: стална и гарантована 

- Капацитет испоруке: на бази месечних количина потрошње по мерним местима 

- Период испоруке: почев од наредног дана од закључивања овог уговора у 

периоду наредних (словима: пет) календарских месеци у 

времену од 00:00h-24,00 h према централно-европском 

времену 

- Количина енергије: оквирно 700.000 kWh. Обрачун ће се извршити према стварно 

испорученој количини електричне енергије за обрачунски 

период на местима примопредаје током периода снабдевања. 

Добављач нема право на пенале или накнаду штете, за вишак 

или мањак испоручене електричне енергије за уговорени 

период.  

- Места примопредаје: сва мерна места Завода за спорт и медицину спорта Републике 

Србије прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на ниском напону и широке потрошње у складу са 

постојећим ознакама ЕД из табела техничког описа конкурсне 

документације, који чини саставни део овог уговора. У случају 

да у току уговорног периода дође до измене места испоруке 

(увођења новог бројила, измена постојећег броја бројила и др.), 

добављач се обавезује да по захтеву наручиоца, а по стицању 

техничких услова, врши испоруку на предметна бројила на 

начин предвиђен овим уговором и у складу са уговореном 

јединичном ценом. 

 

Члан 4. 

 Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије 

буде у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама тих 

Правила („Сл.гласник РС“, бр. 3/2012). 

 Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о 

раду тржишта електричне енергије („Сл.гласник РС“, бр.120/2012), Правилима о раду 

преносног система са изменама и допумана тих Правила („Сл.гласник РС“, бр.3/2012), 

Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне 

енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који 

регулишу испоруку електричне енергије. 



 Продавац је дужан да пре почетка испоруке по овом уговору закључи и купцу 

достави: 

-   Уговор о приступу систему закључен са оператором система за конзумна подручја 

купца наведена у конкурсној документацији, 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје купца. 

 Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и 

напоном који одговарају вредностима утврђеним Правилима о раду дистрибутивног 

система. 

Члан 5. 

Купац се обавезује да за испоручену електричну енергију плати продавцу цену 

према условима из усвојене понуде и то по јединичној цени од __________ kWh без 

ПДВ-а. Што на оквирно уговорену количину од 700.000 kWh износи 

________________ динара без ПДВ-а.  

Укупна вредност овог уговора са трошковима из става 1. овог члана уз трошкове 

приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача електричне енергије, акциза и пореза на додату вредност за 

период од пет месеци од датума ступања на снагу уговора износи 9.159.999,60 динара.  

Наручилац и добављач су сагласни да добаваљач врши: 

Обрачун-фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије 

врши се по уговореним јединичним ценама из става 1. овог члана, а према стварно 

испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на местима 

примопредаје током снабдевања, под условима утврђеним овим уговором, Уговорене 

јединичне цене су фиксне за уговорени период испоруке. 

У цену из става 1. овог члана урачунати су и трошкови балансирања, а нису 

урачунати трошкови ПДВ и накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије, као и трошкови услуге приступа и коришћења преносног и 

дистрибутивног система, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима 

Републике Србије на основу рачуна који испоставља продавац  и који су 

административном режиму одређивања цена. 

Трошкове из претходног става овог члана продавац ће, у оквиру рачуна, 

фактурисати купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места 

примопредаје купца, уз примену ценовника за приступ систему електричне енергије и 

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

методологијама за одређивање цена објављеним у Службеном гласнику РС.  

 

Члан 6. 

 Места примопредаје су сва мерна места купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у складу са 

постојећим ознакама ЕД из табела техничког описа конкурсне документације, који 

чини саставни део овог уговора. 

 Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са 

припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије до места 

примопредаје, а купац сноси све ризике и припадајуће трошкове у вези са припремом 

програма, преносом и испоруком електричне енергије од места примопредаје. 



 Под програмом из претходног става овог члана подразумевају се радње 

неопходне да би уговорна страна извршила своју обавезу у вези са продајом, односно 

преузимањем електричне енергије. 

Члан 7. 

 Продавац 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 и о томе сачинити записник. 

Записник о оствареној потрошњи продавац је дужан да достави купцу уз 

фактуру за плаћање. 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно 

преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора 

преносног система, и тако дати податак биће саставни део рачуна.  

 

Члан 8. 

На основу документа о очитавању утрошка, продавац издаје купцу рачуне за 

испоручену електричну енергију по мерном месту (даље: рачун, фактура).  

Рачун мора бити рачуноводствена исправа подобна за плаћање према прописима 

Републике Србије. 

У рачуну се посебно исказује цена продате електричне енергије са трошковима 

балансирања, обрачунски период, трошкови приступа и коришћења преносног и 

дистрибутивног система и трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије, као и ПДВ у складу са прописима.  

Продавац рачуне доставља купцу поштом на адресу у Београду, Кнеза 

Вишеслава 72, најкасније до 09-ог у текућем месесу за претходни месец. 

 

Члан 9. 

Плаћање цене из фактуре врши се на продавца према инструкцијама за плаћање 

назначеним на самом рачуну. Купац ће сносити све банкарске трошкове у Републици 

Србији, а продавац ће сносити банкарске трошкове ван Републике Србије. 

Плаћање рачуна купац је дужан да изврши у року од ______________________ 

дана, рачунајући од дана када купац прими исправан оригинал рачун на своју адресу у 

Београду, улица Кнеза Вишеслава број 72, општина Чукарица. 

У случају да купац касни са плаћањем рачуна, дужан је да продавцу за период 

доцње плати затезну камату у висини прописаној Законом о затезној камати („Сл. 

гласник РС“, бр. 110/2012), у складу са другим прописима Републике Србије. 

 

Члан 10. 

Продавац је дужан да купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са 

чланом 145. и 146. Закона о енергетици (,,Сл. гласник РС'', бр. 145/2014). 

Виша сила ослобађа обавезе продавца да испоручи, а купца да преузме 

количине електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања.  

Као виша сила у смислу овог уговора 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 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.  

Као виша сила не сматра се наступање околности код продавца да понуђени и 

прихваћени пословни и технички капацитет из његове усвојене понуде буде 

редукован, изван одредби претходних ставова овог члана уговора.  

 

Члан 11. 

Продавац је дужан да купцу преда на име финансијског обезбеђења уговорних 

обавеза преда једну сопствену соло бланко меницу на име обезбеђења за добро извршење 

посла, са оригинал меничним овлашћењем у корист купца, безусловну, плативу на први 

позив, у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ, односно на износ од 

____________ динара, са ОП обрасцем и депо картоном, са потврдом пословне банке о 

евидентирању менице у Регистру меница код НБС, са роком важења најмање 30 дана дуже 

од рока важења уговора. 

 Рок важења менице за добро извршење посла мора бити 30 дана дужи од рока 

важења уговора.  

 Меница за добро извршење посла може бити реализована (наплаћена) ако понуђач: 

- не извршава или неблаговремено или неуредно извршава своје уговорне или 

законске обавезе у вези са закљученим уговором, 

- ако у току реализације уговора поступа противно прихваћеним обавезама и 

условима из ове конкурсне документације и уговора, 

- ако наручиоцу својим понашањем у вези са предметним послом причини штету. 

Уколико уговорне стране у току рализације уговора продуже рок извршења посла, 

продавац је дужан да продужи, односно да купцу достави ново средство финансијског 

обезбеђења са важењем 30 дана дуже од дана истека новог рока извршења. 

 

Члан 12. 

 Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и 

у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима. 

 Уговор се може једнострано раскинути због неиспуњења обавеза друге уговорне 

стране, у ком случају ће страна која раскида уговор доставити другој страни писмено 

образложено обавештење о раскиду уговора. 

 

Члан 13. 

  Спорове које не успеју да реше мирним путем и у духу добре пословне сарадње, 

уговарачи ће решавати пред стварно надлежним судом у Београду, према закону 

Републике Србије. 

 Уколико по законима Републике Србије продавац није домаће правно лице, уговарачи 

су сагласни да је за решавање спорова који настану из или у вези са овим уговором, 

надлежна Спољно-трговинска арбитража Привредне коморе у Београду, да се примењује 

Правилник те арбитраже, да се као меродавно право примењује право Републике Србије.  

 Приликом решавања спорова меродавна верзија уговора је на српском језику. 



 Уговарачи се обавезују да у току решавања међусобних спорова наставе да 

извршавају своје уговорне обавезе. 

 

Члан 14. 

Овај уговор се сматра закљученим, ступа на снагу и почиње се примењивати са 

даном обостраног потписивања. 

Уговор се закључује за период  од 5 (словима: пет) календарских месеци. 

Наручилац и добављач могу анексом продужити важност уговора за један обрачунски 

месец, ако постоје објективни разлози за то.  

Добављач може испоручити више електричне енергије у случају да Наручилац има 

потребе за тим и у случају да Наручилац има обезбеђена средства за ову намену у буџету. 

У овим случајевима уговорне стране закључиће Анекс уговора у складу са ЗЈН и Законом 

о облигационим односима. 

Купац ће обавестити продавца о наступању услова за престанак важења уговора. 

 

Члан 15. 

На све што није регулисано овим уговором, примењују се позитивни прописи 

Републике Србије и добри пословни обичаји. 

 

Члан 16. 

Купац и продавац су дужни да након потписивања уговора именују лица која ће 

бити овлашћена за размену информација и предузимање потребних активности за 

извршавање овог уговора. 

 

Члан 17. 

Овај уговор је сачињен у пет истоветних оригиналних примерка на српском 

језику, од којих Добављач задржава два примерка, а Наручилац задржава три примерка. 

 
 

 

За Добављача 

 

За Наручиоца 

 

____________________________ 

 

________________________________ 

  мр Горан Бојовић, директор 

     

 

 

 

 

 


