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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

 ''ДИМНИЧАР'' СУБОТИЦА 

  Браће Радић 50 

  Суботица 

 

 

 

Број: 02/19 ЈНМВ 

Датум: 09.04.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ 

ЈНМВ 02/19  
 

 

 

 

 

Рок за подношење понуде је 23.04.2019. године, до 10 часова, без обзира на начин доставе. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 23.04.2019. године у 10,15 часова, у 

просторијама наручиоца: Браће Радић 50, Суботица. 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/19 дел. 35/19 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности 02/19 дел. 36/19 
припремљена је: 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 
Јавна набавка мале вредности: 

Eлектрична енергија за потпуно снабдевање 
бр.02/19 

 

 

 

1. 

 

Позив за подношење понуда........................................ 

 

 

Прилог број 1 

 

2. 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду......... 
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Образац Изјаве којом понуђач доказује да испуњава  

услове из члана 75. и члана 76. Закона о јавним 

набавкама................................................................. 
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                                                                                                                         Прилог број 1. 

  
Назив и адреса наручиоца: ЈКП ''Димничар'' Суботица 

Браће Радића 50, Суботица 

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) и 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.  35/19   од 08.04.2019. године, наручилац ЈКП 

Димничар Суботица објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности 

1. За јавну набавку: Електрична енергија за потпуно снабдевање, ОРН 09310000. 

 

2. Јавна набавка се не обликује кроз партије. 

3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и 

додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе 

одређени конкурсном документацијом. 

4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у 

складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 

Испуњавање услова (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о ЈН),се доказује 

достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове. 

5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

7. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем  са Портала јавних 

набавки и са интернет странице наручиоца www.dimnicar.co.rs и лично на адреси 

наручиоца Браће Радић 50, Суботица. 

                                                           

8. Понуде се могу поднети непосредно: 

- у пословним просторијама наручиоца Браће Радић 50, Суботица; 

- путем поште на адресу Браће Радић 50, 24000 Суботица. 

 

http://www.dimnicar.co.rs/
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На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса 

понуђача, као и име особе за контакт. 

9.Понуде се подносе у затвореној коверти са обавезном назнаком на лицу коверте: 

 

НЕ ОТВАРАТИ –ПОНУДА ЗА 

ЈНМВ 02/19 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ 

 

9. Рок за подношење понуде је 23.04.2019. године, до 10 часова, без обзира на начин 

доставе. 

Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће 

се неблаговременом. 

 

10. Јавно отварање понуда ће се обавити дана 23.04.2019. године у 10,15 часова, у 

просторијама наручиоца: Браће Радић 50, Суботица. 

 

11. Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне 

документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и 

оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

12. Неблаговремена, незапечаћена и некомплетна понуда, као и понуда које није у 

складу са Позивом и Конкурсном документацијом, неће бити разматрана, односно иста ће 

се одбити. 

13. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да прикаже 

овлаћшење понуђача да може присуствовати отварању понуда у поступку јавне набавке 

мале вредности. 

14. Одлука о додели уговора биће донета у року од осам дана од дана отварања понуда. 

15. Лице за контакт: Јасмина Пуача, службеник за јавне набавке, тел.  

024/553-072 

      e-mail: јаsmina.puaca@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

                                         

                                                                                                                             

                                    

 

 

         Прилог број 2. 

mailto:јаsmina.puaca@gmail.com
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У П У Т С Т В О 
 ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Овим упутством се прописује садржај понуде у поступку јавне набавке мале 

вредности Наручиоца ЈКП „Димничар“ Суботица и начина њеног попуњавања.  

 

1. Понуда мора да буде састављена на српском језику. 

2. Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној 

документацији – у упутству понуђачу и евентуално накнадно послатим 

додатним објашњењима. 

3. Понуда мора да садржи и све документе и доказе које Наручилац тражи по овом 

позиву како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и 

квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.  

4. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена 

штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе понуђача. 

Није дозвољено попуњавање графитном оловком , фломастером или црвеном 

оловком, свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити 

од стране понуђача. 

5. Сви Обрасци и Изјаве које је понуђач добио као део конкурсне документације 

морају бити попуњени читко штампаним словима, потписани од стране 

одговорног лица и оверени печатом понуђача. 

6. Понуда са варијантама није дозвољена. 

7. На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе 

само једну понуду. 

8. Понуђач је у обавези да   у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 

поверити подизвођачу. 

9. Све јединичне цене се у образац понуде уносе без ПДВ-а. Све цене морају бити 

изражене у динарима. 

 

10.Наручилац одређује следеће услове понуде: 

 

 понуда обухвата набавку електричне енергије за потпуно снабдевање у 

 складу са техничким карактеристикама;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. 3/12) и Правилима о раду  

дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије. 

 

 плаћање до 25.-ог у месецу по фактури испостављеној за претходни месец; 

 сукцесивна испорука, константно снабдевање 0-24 ч,фактурисање се врши 

једном месечно 

 

Наведени услови се дефинишу у обрасцу понуде од стране Наручиоца и обавезујући су за 

понуђача. 
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                                                                                                                           Прилог број 3 

                             

На основу чл. 33. Правилника о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП 

''Димничар'' Суботица, службеник за јавне набавке одређује:  

 

              ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ И КРИТЕРИЈУМЕ КОЈЕ ТРЕБА ДА   

                                ЗАДОВОЉИ ПРЕДМЕТ ЈНМВ 02/19                 

 

        Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума   „Најнижа 
понуђена цена“ за потпуно снабдевање електричном енергијом.  

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и 
најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања (у 
складу са чланом 11. Став 1 модела Уговора), а који не може бити дужи од 45 дана, 
а ако је рок плаћања исти предност ће се дати понуђачу који има више закључених 
уговора о јавној набавци електричне енергије (које ће понуђач накнадно 
документовати на захтев наручиоца). 

 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  

 
Врста продаје: стална и гарантована и одређена на основу остварене потрошње Купца, 

на места примопредаје, током испоруке.  

 

Рок испоруке: од дана потписивања уговора - једна година, 0-24ч. 

 

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца. 

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. 3/12) и Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о 

условима испоруке електричне енергије. 

Наручилац се не обавезује да преузме укупну пројектовану количину електричне 

енергије. 
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Процењена месечна динамика потрошње на 2 мерна места дата је у  

табели како следи:  

 

Планирана потрошња  по мерном месту : 

 

1.ЕД број: 27549578 

   адреса: Браће Радић 50, Суботица 

   одобрена снага: 17,25 kW 

   категорија: широка потрошња ТГ 5/6 

 

      месец планирана потрошња 

kWh, ЈТ 

јануар 6000 

фебруар 6000 

март 3000  

април 3000 

мај  2500 

јун  2000 

јул  2000 

август 2000 

септембар 3500 

октобар 5000 

новембар 5000 

децембар 6000 

УКУПНО: 46.000 
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2.ЕД број:26358590 

   адреса: Викенд насеље 168, Палић 

   одобрена снага: 17,25 kW 

   категорија: широка потрошња ТГ 5/6 

 

      месец планирана потрошња 

kWh, ЈТ 

јануар 100 

фебруар 100 

март 100 

април 100 

мај 100 

јун 100 

јул 100 

август 100 

септембар 100 

октобар 100 

новембар 100 

децембар 100 

УКУПНО: 1.200 
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                                                                                                                                Прилог број 4 

Образац понуде 

 

П О Н У Д А 
 

За јавну набавку: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТПУНО 

СНАБДЕВАЊЕ 

 
на основу Позива за подношење понуда број:  38/19 од 09.04.2019. године, број ЈНМВ 02/19 

НАРУЧИЛАЦ:  ЈКП “Димничар” Суботица, Браће Радић 50 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Пуно пословно име:  

 

 

Правни облик: 

 

 

Седиште: 

 

 

Матични број: 

 

 

ПИБ: 

 

 

Шифра и назив 

делатности: 

 

 

Назив банке и број 

рачуна: 

 

Телефон и Е – маил 

адреса: 

 

Овлашћено лице за 

потписивање уговора: 

 

Број и датум понуде: 

 

 

Понуду подноси: а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 

Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда  

 

   УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:______________________динара 

                                                                                                            

 

  П О Н У Ђ А Ч: 

............................................                                                       .............................................. 

 

     (место и датум)                                                                              (потпис и печат) 
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Услови у понуди дефинисани су у следећој табели: 

 

 

 МЕСТО 

ПОТРОШЊЕ, 

ЕД БРОЈ 

Јединица  

мере 

Проц.кол. 

на год. 

нивоу 

Цена по јед. 

мере без ПДВ-а 

(јединствена 

тарифа) 

Износ 

1. 27549578 kWh 46.000   

2. 26358590 kWh 1.200   

                                                                                                        Укупно без ПДВ-а:  

                                                                               Укупно са ПДВ-ом: 

 

 

 

                                                                                             ПОНУЂАЧ: 

 

 

.......................................                                                      ................................................ 

     место и датум                                                                        потпис и печат 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ: 

 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 
 
................................................                                       ......................................................... 

       место и датум                                                                  потпис и печат 
 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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 ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 
 
......................................................                             ............................................................... 
           место и датум                                                            потпис и печат 

 
Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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Прилог број 5 

 

 

 

Понуђач:  ______________________________________________________________ 

 

Адреса:    ______________________________________________________________ 

 

 

 

И    З    Ј    А    В    А 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да: 

 

_________________________________________________________________________ 

                                        (пун назив и седиште понуђача) 

 

Испуњава Законом о јавним набавкама (члан 75.) прописане услове за учешће у поступку 

предметне јавне набавке  и то према следећем: 

 

 да против понуђача није покренут поступак принудног поравнања, стечаја или 

ликвидације, односно да понуђач није престао са радом на основу судске или друге 

одлуке са обавезујућом снагом; 

 да у року од две године пре добијања позива за достављање понуда од стране ЈКП 

„Димничар“ Суботица,понуђач није правоснажном судском одлуком или одлуком 

управног органа кажњен за кривично дело, привредни преступ или прекршај у вези 

са својим пословањем, односно да није изречена правоснажна судска или управна 

забрана обављања делатности која је предмет јавне набавке; 

 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и 

давања мита, кривично дело преваре; 

 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине за текућу годину; 

 да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима за извршење 

јавне набавке; 

 да располаже довољним техничким и кадровским капацитетима за извршење 

предмета јавне набавке; 

 да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

набавке; 

 да је поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 

заштити животне средине. 

 

                                                    

   Дана ______________                                                ________________________ 
      М.П.       потпис овлашћеног лица 

  У ___________________                                                                         
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                                                                                                                         Прилог број 6 

 
 

У складу са чланом 26. Закона , ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

                                        ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

     

         Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара – Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање ЈКП''Димничар'' 

Суботица, број 02/19 ЈНМВ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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                                                                                                                       Прилог број 7 

 

                    

                                  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

Врста трошка износ 

  

  

  

  

  

  

 

Укупно: 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ЈКП Димничар Суботица 

Браће Радић 50 

24000 Суботица 

 

 

 

           МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

                 УСЛУГА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ  

                                               СНАБДЕВАЊЕМ 

 

 

 

закључен дана _______________ године у Суботици, између 

ЈКП ДИМНИЧАР, Суботица, улица Браће Радић 50, (у даљем тексту: Купац),  

кога заступа директор  Предраг Мастиловић ПИБ: 100961060,  МБ: 08681767,  број 

рачуна: 105-9345-27, и 

_____________________________________, (у даљем тексту: Продавац)  

кога заступа директор _______________________________________ 

ПИБ: ____________,МБ: __________, број рачуна: ____________________. 

 

 

Предмет уговора 

 

                                                         Члан 1. 
Овим уговором уговорне стране  уређују права, обавезе и одговорности у погледу 

продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана 

за реализацију овог уговора, под условима утврђеним овим уговором и законским 

прописима којима се уређују права и обавезе по основу производње и продаје 

електричне енергије. 

 

                                                          Члан 2. 

    Уговорне стране констатују да је Купац на основу понуде Продавца 

број _______________________________     

од __________ године и Одлуке о додели Уговора о јавној набавци мале вредности 

број: ______________ од __________ године изабрао Продавца за набавку 

електричне енергије са потпуним снабдевањем.  

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис добара и место преузимања 

(Прилог 3) и Понуда (Прилог 4) чине саставни део Уговора.  
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                                                          Члан 3. 

Уговорена укупна вредност износу од ________________ динара без                          

ПДВ-а, односно ___________ са ПДВ-ом. 

 У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења 

преносног и дистрибутивног система електричне енергије, трошкови накнаде за 

подстицај повлашћених потрошача и ПДВ.  Трошкови из става 3. овог члана 

уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца, на 

основу обрачунских величина за места примопредаје Куца, уз примену ценовника 

за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије и ценовника за приступ 

систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом одлуком о 

цени приступа систему за дистрибуцију ел. енеригије објављеном у „Сл.гласнику 

РС“, односно у складу са методологијама за одређивање цене објављених у „Сл. 

Гласнику  РС“. 

 

                                                          Члан 4. 

Купац се обавезује да плати Продавцу поред цене из члана 3. овог Уговора и 

трошкове приступа преносном систему електричне енергије и/или трошкове 

приступа дистрибутивном систему, који се од стране оператора система 

обрачунавају Продавцу (у зависности од места прикључења Купца).  

Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају применом 

Одлуке о цени приступа систему за пренос електричне енергије, односно 

применом Одлуке о цени приступа дистрибутивном систему.  

 

                                                           Члан 5. 

Купац се обавезује да плати Продавцу поред цене из члана 3. овог  Уговора и 

трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача  електричне енергије (у 

даљем тексту: Накнада) у складу са прописима  Републике Србије. 

  

                                                          Члан 6. 

Уговорне страна обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије извршиће према следећем: 

 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу. 

 Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00  

 часова. 

Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца. 

 Место испоруке: 

Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

ниског напона и широке потрошње, у складу са постојећим ознакама ЕД из Табеле бр. 1 и 

Табеле бр. 2 конкурсне документације. 

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у 

скаладу са важећим законским и подзаконским прописима РС који регулишу испоруку 

електричнe енергије. 
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 Начин обрачуна и фактурисање  

 

                                                         Члан 7.  

 Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који 

почиње даном потписивања Уговора и траје годину дана.    

 Фактурисање се врши једном месечно.Снабдевач рачун доставља поштом. 

 

 Порез на додату вредност (ПДВ) 

 

                                                          Члан 8. 

Купац се обавезује да Продавцу исплати обрачунати ПДВ на уговорену цену за 

продату електричну енергију из члана 3., трошкове приступа систему електричне 

енергије из члана 4. и Накнаду из члана 5. овог Уговора.  

Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања  

 

 

 

                                                          Члан 9.  

Продавац издаје Купцу јединствен рачун са исказаном испорученом електричном 

енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије, Накнадом и ПДВ-ом 

најкасније у року од 3 (три) дана по добијању месечног извештаја од оператора 

система о очитавању обрачунских мерних места.  

Продавац рачун издаје у два примерка и  доставља Купцу, путем поште, са назнаком 

броја набавке  ЈНМВ 02/19. 

Продавац ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате 

електричне енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и 

обрачунати ПДВ.  

Купац  ће  извршити  плаћање  по  испостављеном  рачуну Продавца у складу са 

његовим писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број 

рачуна који се плаћа.  

Купац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје коресподентске банке, 

који су у вези са плаћањима по основима из овог Уговора. 

Продавац ће сносити само банкарске трошкове своје банке. 

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан 

износ задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.  

 

 

Право Купца на приговор на рачун  

 

                                                          Члан 10.  

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

од дана добијања рачуна.  

Приговор Купца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.  

Продавац је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема 

приговора. У случају да је приговор основан, Продавац ће извршити 

одговарајуће исправке рачуна и доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од 
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дана пријема приговора.  

 

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

путем обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.  

 

Рок плаћања  

 

                                                           Члан 11.  

Купац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу члана 8. овог 

Уговора изврши најкасније до 25-ог у текућем месецу за предходни месец.  

У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, Продавац ће Купцу 
обрачунати камату у складу са Законом о затезној камати.  

У случају да Купац, поред дуга по рачунима испостављеним у складу са чланом  

8. овог Уговора, дугује и камату и трошкове судског поступка, Продавац ће Купцу 

почев од прве наредне уплате Купца, урачунавање испуњења уговорних обавеза 

Купца вршити на начин утврђен чланом 313. Закона о облигационим односима.  

 

 

 

Место испоруке 

 

                                       Члан 12. 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији ниског напона и широке потрошње, у складу са 

постојећим ознакама ЕД из Табеле бр. 1 и Табеле бр. 2 конкурсне документације. 

 

 Промене мерних места на којима се врши испорука електричне енергије за потребе купца 

биће евидентиране ажурирањем списка мерних места која су  наведена у прилогу 

конкурсне документације,који је саставни део уговора у  периоду његовог важења. 

Ажурирани списак мерних места из ст.2.овог  члана, дужни су да потпишу овлашћени 

представници уговорних страна. 

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

преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 

 Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи: 

 -Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат   крајњег купца 

прикључен и  

  -Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 

 

 

 

Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви)  

 

                                                           Члан 13.  
 

Продавац и Купац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у 
случају више силе.  
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Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине 

електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања.  

Као виша сила, за Уговорне стране, 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 система донети  у  складу  са  

правилима о раду  система,  а  у циљу обезбеђивања  сигурности 

електроенергетског система.  

 

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

другу уговорну страну телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и 

трајању више силе уколико се њено трајање може предвидети, 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 уговрних обавеза.  

Уговорна  страна  погођена  вишом  силом  обавезна  је  да  докаже  настанак  

више  силе веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, 

уколико то није ноторна чињеница.  

 

У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да 

извршавају своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће 

споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које 

није наступила виша сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду 

кад о томе писаним путем (препорученим писмом, телеграмом, меилом, факсом) 

обавести другу уговорну страну.  

 

Раскид уговора  

                                     Члан 14.  
Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом 
о облигационим односима Републике Србије. Уговорна страна незадовољна 
испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид 
уговора, под условом да је своје обавезе у потпуности и благовремено 
извршила. 
Раскид Уговора се захтева писменим путем са раскидним роком од 90 дана. 
Уговорна страна која се не буде придржавала одредаба овог Уговора током 
трајања раскидног рока дужна је да другој уговорној страни надокнади штету 
насталу тим поводом. 
 

Решавање спорова  

                                                      Члан 15.  

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, 

настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.  
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог 
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Уговора или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Суботици.  
 

Измене и допуне уговора  

 

                                                        Члан 16.  

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само писаним путем. Биће 

пуноважне и обавезиваће Продавца и Купца само оне измене и допуне које су 

сачинили споразумно у писаној форми и које су потписали овлашћени 

представници уговорних страна.  

 

Завршне одредбе  

 

                                                          Члан 17.  

Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења. 

 

                                                          Члан 18. 

На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе  Закона  

о облигационим  односима  Републике Србије, Закона о енергетици и других 

закона и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, 

енергетске делатноси и функционисања тржишта електричне енергије у Републици 

Србији. 

  

                                                          Члан 19.  

Купац овим Уговором истовремено потврђује, под законском одговорношћу, да су 
сви подаци и копије докумената које је дао Продавцу за потребе закључења и 
праћења овог уговорног односа тачни и веродостојни оригиналној документацији.  

 
                                       Члан 20. 

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са Законом.  
 
 
                                      Члан 21. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

                                                        Члан 22.  

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној 

страни припада по 3(три) примерка.  

 

 

ПРОДАВАЦ 

Директор 

 

__________________ 

 

 КУПАЦ 

 Директор 

 

Предраг Мастиловић, 

дипл.ек. 

 
 
 


