


III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  ДОБРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

  
 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ: 
 
 
1) Врста и количина добара: 
Предмет набавке је добро – електрична енергија (за закључење уговора за потпуно снабдевање). 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (Наручиоца) на месту 
примопредаје током снабдевања 
Продавац (Добављач) балансно је одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу). 
Продавац (добављач) на начин предвиђен Законом о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/18 – други 
закон) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/13 и 
91/18), издаје купцу рачун  у складу са условима дефинисаним моделом уговора. 
 
2) Врста продаје: 
Стална и гарантована. 
 
3) Техничке карактеристике:  
У складу Одлуком о усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“ бр. 120/12 и 
120/14). 
 
4) Квалитет добара: 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије биће у складу са Правилима о раду преносног система 
(„Сл. гласник РС“ бр. 79/14), Правилима о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС“ бр. 5/10, 3/14 и 
41/14) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/13 и 
91/18). 
 
5) Рок  извршења:  
Испорука електричне енергиjе планира се за период од једне године дана (од 01.04.2021. године до 31.03.2022. 
године), сваким даном од 00 до 24 часа. 
 
6) Место испоруке:  
Унутар електроенергетског система Републике Србије на електроенергетском објекту Ректорат Универзитета 
уметности у Београду, Косанчићев венац 29 – 1. спрат. 
 
7) Начин спровођења контроле и гаранције квалитета: 
У складу са одредбама Правила о раду преносног система  („Сл. гласник РС“ бр. 79/14), Правила о раду 
дистрибутивног система („Сл. гласник РС“ бр. 5/10, 3/14 и 41/14) и Уредбом о условима испоруке и 
снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/13 и 91/18). 
 
ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЗА 2021/22. ГОДИНУ ПО МЕРНОМ МЕСТУ: 
 
Место примопредаје: Универзитет уметности у Београду, ул. Косанчићев венац 29 - 1. спрат 
 
Врста снабдевања: комерцијално снабдевање 
 
Број места мерења: 4013098374 
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Период 2020/21. УКУПНО 

(kWh) 
Виша тарифа 

(kWh) 
Нижа тарифа 

(kWh) 
1 2 (3+4) 3 4 

Април 4300 3000 1300 
Мај 3700 2500 1200 
Јун 3600 2500 1100 
Јул 3500 2400 1100 

Август 3300 2200 1100 
Септембар 3700 2400 1300 

Октобар 5300 3800 1500 
Новембар 5500 4000 1500 
Децембар 7200 5200 2000 

Јануар 6000 4000 2000 
Фебруар 5400 3800 1600 

Март 4700 3200 1500 
УКУПНО 40100 28000 12100 

 
 
 
Измена уговора се може вршити у случају набавке додатних добара који су постали неопходни, а нису били 
предвиђени првобитним уговором, сходно члану 157. Закона.  
 

 
 
IV KРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
ИСПУЊЕНОСТИ 
 

I - Oснови за искључење  
 
1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 
 
 - Правни основ:  

 
Члан 111. став 1. тач. 1) - Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке 
ако привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година 
од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако 
правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за: 

 
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање 
ради вршења кривичних дела; 
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном 
набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у 
обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело 
трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, 
кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у 
обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело 
јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење 
терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично 
дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског 
односа и превоза лица у ропском односу. 
 
 
1.2. Порези и доприноси 
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 - Правни основ:  
 
Члан 111. став 1. тач. 2) - Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке 
ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено 
одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. 
 
 
1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 
 
 - Правни основ:  
 
Члан 111. став 1. тач. 3) -Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке 
ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење 
понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног 
права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других 
обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене 
у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама. 
 
1.4. Сукоб интереса 
 
 - Правни основ:  
 
Члан 111. став 1. тач. 4) -Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке 
ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони другим 
мерама. 
 
 
1.5. Непримерен утицај на поступак 
 
 - Правни основ:  
 
Члан 111. став 1. тач. 5) - Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке 
ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања 
наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне 
набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења 
привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. 

 
Доказ: 
 

• Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор понуђача – Образац бр. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страница 4 од 14 

 



 
 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 
 

5.1. - Начин и рок подношења понуде  
  
 Понуде доставити: 
 
• личном доставом у седишту Наручиоца радним данима од 10,00 до 12,00 часова  

или  
• препорученом поштанском пошиљком. 

 
Напоменa: На пошиљци је обавезно назначити: „Понуда за набавку добра – набавка електричне 
енергије за потребе Универзитета уметности у Београду Н бр. 1/2021 – не отварати“. 

  
Рок за подношење понуда је до 23.03.2021. године до 12,00 часова. Благовременим ће се сматрати 
понуде које пристигну код Наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну 
по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. 

 
5.2. - Критеријум за доделу уговора 
 

 Економски најповољнија понуда - цена. 
 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда биће 

изабрана жребањем („извлачењем из шешира“). 
 
5.3. - Рок за доношење извештаја о поступку набавке 
 

 10 (десет) дана од дана истека рока за подношење понуда. 
 
5.4. - Рок важења понуде 
 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од истека рока за подношење понуда. 
 

5.5. - Цена  
 

 Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и 
зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале. 

 Ако понуђач достави неуобичајено ниску понуду, наручилац ће поступити у складу са чланом 143. 
Закона. 

 

4.6. - Садржај понуде 
 
 Понуда мора да садржи: 

 Податке о понуђачу - Образац бр. 1 
 Опис предмета набавке - Образац бр. 2 
 Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор понуђача - Образац бр. 3 
 Модел уговора - Образац бр. 4 
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VI ОБРАСЦИ  

 
 

Образац бр. 1 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 
 
 
 

Назив понуђача:  
 

Седиште:  
 

Улица и број:  
 

Матични број:  
 

ПИБ:  
 

Текући рачун и назив 
банке:  

Контакт особа: име и 
презиме, телефон, 
мејл: 

 

Лице овлашћено за 
потписивање уговора:  
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Образац бр. 2 

 
 OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 
Понуда број _______ од _______ 2021. године. 

 

Ред. 
бр. Елементи понуде 

1. Опис предмета набавке: Набавка електричне енергије за потребе 
Универзитета уметности у Београду Н бр. 1/2021 

2. 
Електрична енерија (потрошња у високој 
тарифи), са урачунатим трошковима 
балансирања kWh 28000 
 

                                            цена без ПДВ-а (дин) 
          
 
 
                                           цена са ПДВ-ом (дин) 

3. 
Електрична енерија (потрошња у ниској 
тарифи), са урачунатим трошковима 
балансирања kWh 12100 

                                           цена без ПДВ-а (дин) 

                                           цена са ПДВ-ом (дин) 

4. Укупна цена без ПДВ-а (дин.):  

5. Укупна цена са ПДВ-ом (дин.):  

6. Рок и начин плаћања: 

Плаћање испоручене количине електричне 
енергије вршиће се до 25. у текућем месецу за 
претходни месец, а по редовном пријему 
фактуре (рачуна) за испоручену количину 
електричне енергије. 

 

7. 
Рок важења понуде (не може бити  краћи од 
30 дана од истека рока за подношење 
понуда): 

 

8. Рок испоруке електричне енергије 
За период од 01.04.2021. године до 31.03.2022. 
године, сваким даном од 00 до 24 часа. 

 
 

9. Место испоруке добара: 
Универзитет уметности у Београду 
Косанчићев венац бр. 29 
Београд 

 
Датум:___________________    
                                                                                           
                                                                                               Име и презиме овлашћеног лица 

                                                                            М.П. 
 

Потпис овлашћеног лица  
 
 

Напоменa:  Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви 
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понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац понуде. .
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Образац бр. 3    
 

КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПОНУЂАЧА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПОНУЂАЧА 

 У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  
           

У складу са чл. 115. и 118. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу, 

ИЗЈАВУ 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 
набавке добра - набавка електричне енергије за потребе Универзитета уметности у Београду, Н бр. 
1/2021, изјављује да не постоји основ за искључење понуђача из поступка набавке по чл. 111. Закона, 
и у складу са тим изјављује: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 

2) Понуђач и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока 
за подношење понуда није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није 
утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:  
 кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично 

дело удруживање ради вршења кривичних дела;  
 кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у 

вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне 
делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично 
дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично 
дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично 
дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело 
преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично 
дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, 
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 
терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања 
тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског 
односа и превоза лица у ропском односу;  
 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или му је 
обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање 
плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;  

4) Понуђач у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, није 
повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући 
колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних 
исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су 
наведене у Прилогу 8. Закона;  

5) Не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;  
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6) Понуђач није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или 
да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке 
или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења 
привредног субјекта (понуђача), избора привредног субјекта (понуђача) или доделе уговора.  

 

 
Место:_____________                                                                                  Понуђач: 

Датум:_____________                                                                   _______________________  

                                                                                                                Име и презиме, потпис                                                     

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача.  
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Образац бр. 4 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР   

О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
   
Закључен између уговорних страна: 
 

1. Универзитет уметности у Београду, Косанчићев венац бр. 29, 11000 Београд, матични број: 
07003188, ПИБ: 100062526, коју заступа др Мирјана Николић, ред. проф. в. д. ректора (у 
даљем тексту: Наручилац)   

и 
 

2. Пун назив добављача ________________________________________________, из 
____________________, ул. _______________________бр. _____, матични број _____________, 
ПИБ ________________, рачун бр. ____________________ код пословне 
банке_________________________, кога заступа _________________________________, (у даљем 
тексту: Добављач)  

 
 
Уговорне стране констатују следеће: 

. 
  

Члан 1. 
 - Да је Наручилац, у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 91/19), спровео поступак набавке добра - електричне енергије за потребе 
Универзитета уметности у Београду бр. 1/2021. 
 - Да Добављач доставио понуду заводни број Наручиоца ____ од _____ 2021. године, која  у 
потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог 
уговора. 
 - Да је Наручилац у складу са чланом 146. став 1.  Закона о јавним набавкама, а на основу 
понуде Добављача, донео Одлуку бр. ______ од ____ 2021. године о избору понуђача за набавку добра 
– електричне енергије за потребе Универзитета уметности у Београду. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 2. 
Предмет уговора је набавка електричне енергије за потребе Универзитета уметности у Београду. 
Овим уговором сагласно се утврђују права, обавезе и одговорности у погледу продаје електричне 
енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију овог уговора, као и 
услове под којима се Добављач обавезује да, у периоду од 1 године дана (од 01.04.2021. до 31.03.2022. 
године), испоручи, а Наручилац да преузме и плати добра која су предмет овог уговора, по 
јединичним ценама из усвојене понуде продавца, која је код Наручиоца заведена под бројем ____ од 
_____2021. године, а у свему према техничкој спецификацији која је саставни део позива за 
подношење понуда за набавку добра – набавка електричне енергије за потребе Универзитета 
уметности у Београду Н бр. 1/2021. 
 
Понуда Добављача – изабраног понуђача чини саставни део овог уговора. 
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КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 3. 

Уговорне стране се обавезују да ће испоруку и продају, односно преузимање и плаћање електричне 
енергије извршити према следећем: 
- Врста продаје: стална и гарантована; 
- Капацитет испоруке: на бази месечне потрошње; 
- Период испоруке: годину дана (од 01.04.2021. до 31.03.2022. године); 
- Количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски 
период на месту примопредаје током периода снабдевања; 
- Место примопредаје: мерно место Универзитета уметност, ул. Косанчићев венац 29 – I спрат, 
број места мерења: 4013098374, врста снабдевања: комерцијално снабдевање. 
 
Добављач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду преносног 
система („Сл. гласник РС“ бр. 79/14), Правилима о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС“ 
бр. 5/10, 3/14 и 41/14) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. 
гласник РС“ бр. 63/13 и 91/18), односно у складу са свим важећим законским и подзаконским 
прописима којима се регулише испорука електричне нергије. 
 
Добављач је дужан да након закључења Уговора, а пре отпочињања снабдевања закључи и Наручиоцу 
достави: 
- уговор о приступу са оператором система за конзумно подручје купца наведено у конкурсној 
документацији; 
- уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје Наручиоца. 

 
ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 4. 

Наручилац се обавезује да плати Добављачу испоручена добра у свему у складу са понудом 
Добављача која је код Наручиоца заведена под бројем ___ од _____ 2021. године, и то:  

 
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по наведеној 
јединичној цени, а према стварно испорученој количине електричне енергије за обрачунски период на 
месту примопредаје током периода снабдевања . 
Јединична цена из става 1. овог члана је фиксна за уговорени период. 
У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови услуге 
приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, трошкови накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача електричне енергије и износ акцизе за утрошену електричну који се 
обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна Добављача. 
Добављач се обавезује да трошкове услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног 
система, односно трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и 
износ акцизе за утрошену електричну енергију фактурише у оквиру рачуна, сваког месеца, на основу 
обрачунских величина за местo примопредаје купца, и то на следећи начин:  
а) за приступ систему преноса електричне енергије – према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о 
утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије 
("Службени гласник РС" бр. 93/12, 123/12, 116/14, 109/15, 98/16 и 99/18); 
б)  за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије – према важећој (у периоду обрачуна) 
Одлуци о доношењу методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне 
енергије („Службени  гласник РС“ бр. 105/12, 84/13, 87/13, 143/14, 65/15, 109/15. 98/16 и 99/18), на 
дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности 
за конзумна подручја купца; 
в) за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије – према важећој Уредби о мерама 
подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије ("Службени гласник РС" бр. 8/13), Уредби 
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о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2018. години 
(„Службени гласник РС“ бр. 5/18); 
г) износ акцизе за утрошену електричну енергију - у складу са одредбама Закона о акцизама 
("Службени гласник РС" бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04,135/04, 46/05, 61/07, 5/09, 
31/09, 101/10,  43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 и 30/18). 
 

МЕСТО ПРИМОПРЕДАЈЕ 
 

Члан 5. 
Место примопредаје је мерно место Универзитета уметности, ул. Косанчићев венац 29 – I спрат, број 
места мерења: 4013098374, у категорији снабдевања: комерцијално снабдевање. 
Добављач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са припремом програма, 
преносом и испоруком електричне енергије до места примопредаје, а Наручилац сноси све ризике и 
припадајуће трошкове у вези са припремом, преносом и испоруком електричне енергије од места 
примопредаје. 
Под програмом из става 2. подразумевају се све радње неопходне да би уговорна страна извршила 
своју обавезу у вези са продајом, односно преузимањем електричне енергије. 
 

ОБРАЧУН  УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 6. 
Добављач ће првог дана у месецу који је радни дан за наручиоца – купца, на месту примопредаје 
(мерно место), извршити очитавање остварене потрошње електричне енергије за претходни месец о 
чему ће сачинити записник. 
Записник о оствареној потрошњи Добављач је дужан доставити уз рачун за плаћање. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете енергије, као 
валидан податак користиће се податак оператора система, и дати документ биће саставни део рачуна. 

 
Члан 7. 

Добављач рачун доставља поштом на адресу Универзитета уметности у Београду, ул. Косанчићев 
венац 29, најкасније до 9. у месецу. 
Продавац у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање према прописима 
Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије са трошковима балансирања, 
трошкове коришћења преносног и дистрибутивног система (мрежарина), трошкове накнаде за 
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, износ акцизе за утрошену електричну 
енергију, односно порез на додату вредност. 
Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Добављача, по инструкцијама назначеним на 
самом рачуну, са позивом на број рачуна на који се плаћа. 
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Добављачу уплати на рачун укупан износ цене за 
преузету електричну енергију. 

Члан 8. 
Наручилац се обавезује да изврши плаћање испоручене количине електричне енергије вршиће се до 
25. у текућем месецу за претходни месец, а по пријему рачуна за испоручену количину електричне 
енергије коју испоставља Добављач на основу документа (записник) којим Наручилац и Добављач 
потврђују испоручену количину електричне енергије. 
Максимум рока за плаћање утрошене електричне енергије износи 45 дана од дана пријема рачуна. 
У случају да Наручилац не плати у уговореном року, дужан је да Добављачу, за период доцње, плати 
и затезну камату у висини прописаној Законом о затезној камати (''Службени гласник РС'' бр. 119/12).  
Трошкови опомене и други трошкови везани за обрачун затезне камате падају на терет Добављача. 

 
ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

 
Члан 9. 

Добављач је дужан, без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем 
од података прописаних чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
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124/12, 14/15 и 68/15), о тој промени писмено обавести наручиоца и документовати је на прописан 
начин. 

 
ВИША СИЛА 

 
Члан 10. 

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним случајевима који су наступили 
независно до воље стрнака. 
Настале околности, независне од воље странака, које ни пажљива странка није могла избећи, нити 
могла отклонити њихове последице, сматраће се као случајеви више силе који ослобађају од 
одговорности, ако су настали после закључења уговора, а спречавају његово потпуно или делимично 
извршење. 
Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису постојали у време 
потписивања уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање и дејство 
стране нису могле спречити мерама и средствима која се могу у конкретној ситуацији оправдано 
тражити и очекивати од стране која је погођена вишом силом. Страна погођена вишом силом треба 
одмах, писаним путем, да обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе, 
односно других околности које спречавају извршење уговорних обавеза. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 

 
Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне неправилности које проистекну из/или поводом овог 
уговора реше споразумно, поштујући обострану сарадњу и дигнитет, у супротном уговара се 
надлежност Привредног суда у Београду. 

 
Члан 12. 

Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења и ступа на снагу 01.04.2021. 
године. 
 

Члан 13. 
У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне стране, уговорна 
страна која намерава да раскине уговор доставиће другој страни писано обавештење о разлозима за 
раскид уговора и оставити накнадни примерени рок од 15 дана за испуњење обавеза. 
Уколико друга страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, уговор ће се сматрати 
раскинутим. 

 
Члан 13. 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерака, по два за сваку уговорну страну. 
 

 
 
 

       НАРУЧИЛАЦ                           ДОБАВЉАЧ  
 
________________________                                                       ___________________________ 
(име и презиме, потпис)                                   (назив и седиште понуђача) 

 
                                                  ___________________________ 
                     (име и презиме овл. лица) 
      
                                                             __________________________ 
                                                 (потпис овл. лица) 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем.  
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