
Геронтолошки центар 
Зрењанин 
 
 

Јавна набавка добара 
 ЈН ОП  1/2014. 

(Предмет: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА) 
 
 
 

 ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
У конкурсној документацији за јавну набавку добара  ЈН ОП 1/2014, која је 
објављена на Порталу јавних набавки дана 22. 1. 2014. године, врше се  
измене конкурсне документације, како следи : 
 
а) У поглављу .5.- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, 
врше се измене: 
у тачки 5.7-Подношење и отварање понуде, у ставу 2 и 3. датум 03.3.2014. 
мења се и гласи: 10.03.2014. 
у тачки 5.10. Релевантан доказ за одбијање понуде понуђача који нису 
испунили обавезе по раније закљученим уговорима (негативна 
референца) , последњи став  тачке 5.10 мења се и гласи: 

Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у 
тренутку закључења уговора, да Наручиоцу поднесе бланко соло меницу, у 
сврху обезбеђења испуњења својих обавеза.  
У тачки 5.15-Цена   мења се став 3.који гласи: Цена у понуди  исказује се у 
динарима. 

 
б) У  „Моделу уговора“. врше се следеће измене конкурсне документације: 

          а) У члану 3. модела уговора мења се  став 4.који  гласи: Цена у понуди 
исказује се у динарима.  
Став 8, истог члана  мења се и гласи: 
У цену из става 1 и 2 овог члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису 
урачунати трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије, трошкови приступа дистрибутивном систему, трошкови 
услуге преноса и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у 
складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља 
Продавац. 
 
 б)  У Члану 9. Модела уговора брише се став 1.који  гласи: 
 
Купац ће наплатити банкарску гаранцију у случају да Продавац не испоручи 
електричну енергију под условима и на начин утврђеним чланом 2. Уговора. 
 
 
ПРИЛОГ: измењени „модел уговора“ 
 



Напомена: Образац попуњава понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник  
заједничке понуде у своје име 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
Закључен  између: 
 
1.ПРОДАВАЦ:_______________________________, са седиштем  
у____________________, ул. и бр. 
________________________________________;  
ПИБ ________________, МБ_______________; назив банке  
______________________________, Тел __________; факс_________ , кога 
заступа ______________________ (удаљем тексту Продавац ) 
 
и 
 
2. КУПАЦ:    Геронтолошки центар у Зрењанину, Принципова 22-26, ПИБ: 
101163818, Матични број: 08002312; Бр. рачуна: 840-25667-48 код трезора за 
јавна плаћања; тел. 023/546-150. факс: 546-120; кога заступа Зорица Вучковић, 
директор (у даљем тексту: Купац)  

 
у даљем тексту заједно названи: Уговорне стране 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

• да је Купац спровео отворени поступак (Јавна набавка број ЈН 0П 1/2014, 
према конкурсној документацији (у даљем тексту: Конкурсна документација), 
која јесаставни део овог Уговора, 

• да је Продавац доставио прихватљиву понуду, заведену под бројем 
__________од ________године (у даљем тексту: Понуда), евидентирану код 
Купца под бројем: ________ од _________ године, за коју је утврђено да 
испуњава све услове из Закона и Конкурсне документације, 

• да је Купац донео одлуку о додели уговора Продавцу број ______од 
________. 

 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 
 

Члан. 1 
Предмет Уговора је куповина електричне енергије за потребе Наручиоца. 
 
Уговор је додељен по спроведеном отвореном поступку, по јавној набавци број 
ЈН 0П 1/2014-Набавка електричне енергије за објекте који се снабдевају са 
ел. енегијом ниског напона на мерним местима: 
ЕД 361739 Зрењанин,ул. Принципова 22-26 и 
ЕД 36111640 Зрењанин, ул. Николе Пашића бр. 11, а на основу усвојене 
понуде Продавца бр. _____ од ________ ,евидентирану код Купца под 
бројем:_________ од _________ године, која је саставни део Уговора. 
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Продавац се обавезује да Купцу прода електричну енергију, а Купац да 
преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен 
овим уговором и понудом Продавца бр. ______ од _______2014.год, све у 
складу са важећим законским прописима и подзаконским актима који регулишу 
испоруку електричне енергије. 
 
Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купца. 
 
Количина и квалитет електричне енергије 
 

Члан 2. 
Уговорне стране регулишу обавезу продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије  према следећем: 

• Врста продаје: стална и гарантована 

• Капацитет испоруке: на бази месечних дијаграма потрошње 

• Период испоруке: од дана закључења уговора  у наредних 12 
месеци, од  00:00h-24:00h према централно - европском времену 
(CET) 

• Количина енергије:  697.899 KWh, односно  на основу остварене 
потрошње купца . 

Место испоруке: Обрачунско мерно место Купца прикљученo на 
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону 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 и 
изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 
3/12 од 18.01.2012 год). Снабдевач се обавезује да испоручи електричну 
енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл. 
гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о раду преносног система и 
изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 
3/12 од 18.01.2012 год), 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.  

 
 
Цена електричне енергије.  

Члан 3. 
Купац се обавезује да плати Продавцу, за један КWh електричне енергије по 
вишој тарифи износ од _____________ динара, без ПДВ-а, односно за један 
КWh   електричне енергије по нижој тарифи од ____________ динара, без ПДВ-
а. 
 
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије 
врши се по наведеној цени из става 1 овог члана, а према стварно испорученој 
количини електричне енергије за обрачунски период, а све до уговорене 
вредности за уговорену количину  електричне енергије. 
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Цена се примењује сходно понуди.  
Цена у понуди  исказује се у динарима. 
У току периода снабдевања, а након истека опције важности понуде, 
дозвољена је корекција цене у случају објективних промена на тржишту 
електричне енергије који условљавају повећане трошкове испоручиоца( 
енергенти, дажбине, порези и  други елементи који утичу на цену струје). 
Продавац у том смислу може послати купцу образложен захтев за корекцију 
цена, и анекс уговора.Купац је у обавези да писмено потврди своју сагласност, 
или одбије захтев за кореркцију цена. 
Продавац и купац у случају сагласности за корекцију цена, анексом уговора 
утврђују нову цену електричне енергије. 
 
Купац ће Продавцу, платити испоручену електричну енергију заједно са 
трошковима балансирања по уговореној цени из става 1 овог члана.  
У цену из става 1 и 2 овог члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису 
урачунати трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије, трошкови приступа дистрибутивном систему, трошкови 
услуге преноса и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у 
складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља 
Продавац. 
 
Место испоруке 

Члан 4. 
Место испоруке су постојећа мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 
систем у категорији потрошње на ниском напону.Продавац сноси све ризике, 
као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са припремом програма, 
преносом и испоруком електричне енергије до Места испоруке, а Купац сноси 
све ризике и припадајуће трошкове у вези са припремом програма, преносом и 
испоруком електричне енергије од Места испоруке. 
 
Под програмом из става 1. овог члана подразумевају се 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 5. 
Продавац ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца на месту 
примопредаје(мерно место) извршити очитавање количине остварене 
потрошње електричне енергије за претходни месец, на који документ 
сагласност/потпис/ дају обе уговорне стране. 
Уколико код Купца постоје услови за даљинско очитавање потрошене ел. 
енергије, Продавац ће факсом доставити податке о утрошеној количини 
електричне енергије за претходни месец (документ о усаглашавању), и исти 
мора бити саставни део рачуна. 
Купац је дужан да потписан и оверен документ о усаглашавању, путем факса 
врати Продавцу. 
Уколико Купац у року од два дана не врати Продавцу оверен и потписан 
документ о усаглашавању сматраће се да је сагласан са његовом садржином. 
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У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно 
преузете енергије, као валидан податак користиће се податак оператора 
преносног система, и дати документ биће саставни део рачуна. 
 
Након потписивања документа о усаглашавању, односно прихватања података 
оператора и испостављања рачуна, додатни обрачуни (корекције) већ 
фактурисаних величина нису могуће, изузев ако нису условљене Законом. 
 

Члан 6. 
Продавац, на основу документа о усаглашавању и прописа Републике Србије 
који се односе на трошкове преноса и трошкове накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача, издаје Купцу рачун у два примерка за обрачунски 
период. Продавац рачун доставља преко поште. 
 
Продавац у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање 
према прописима Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне 
енергије са трошковима балансирања, трошкове преноса и трошкове накнаде 
за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, а порез на додату 
вредност се у рачуноводственој исправи исказује посебно уколико према 
прописима Републике Србије терети Продавца као пореског дужника. 
 
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца, по писменим 
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се 
плаћа. Купац ће сносити све банкарске трошкове своје и кореспондентне банке, 
ако их има. Продавац ће сносити само банкарске трошкове своје банке. 
 
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун 
укупан износ цене за преузету електричну енергију. 
 

 

Члан 7. 
Купац је дужан да плати рачун у року од ____ дана од дана пријема 
оригиналног рачуна. 
 
У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Продавцу, за 
период доцње плати и затезну камату прописану законом. Плаћање затезне 
камате врши се на основу обрачуна камате, испостављеног од стране 
Продавца. 
 

Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, 
падају на терет Продавца. 
 

Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су 
условљене Законом, ако је у њима садржан погрешан обрачун (оспорене или 
накнадно установљене грешке) и ако су резултати посебног договора између 
купца и продавца (протокол, отпис камате и сл.) 
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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).  

 
 
Неизвршење уговорених обавеза 
 

Члан 9. 
 
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби 
овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој 
страни стварну штету, у складу са законом. 
 
Виша сила 

Члан 10. 
Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме 
количине електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 
 
Као виша сила, за Продавца 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 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 вишесиле. 
 
Рок трајања Уговора 

Члан 11. 
Уговор се закључује на период дефинисан захтевима из Конкурсне 
документације, а уколико након истека овог рока, остане неиспоручена укупна 
уговорена количина електричне енергије, уговор се може продужити до коначне 
испоруке уговорене количине електричне енергије, а најдуже још 6 месеци, уз 
писану сагласност обе уговорне стране,закључивањем посебног анекса у 
писаној форми. 
 

Раскид уговора 
Члан 12. 

 
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних 
страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима 
Републике Србије.  
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У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге 
Уговорне стране, Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој 
Уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о разлозима за 
раскид Уговора. 
 
Решавање спорова 

Члан 13. 
 
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 
уговора решаваће стварно и месно надлежни суд.  

 
Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог 
међу уговорним странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају 
своје обавезе утврђене уговором под претњом последица утврђених уговором 
и утврђених законима и другим прописима који се односе на извршење обавеза 
утврђених уговором. 
 
 
Измене и допуне 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној форми 
путем анекса овог уговора уз обострану сагласност. 
 
 
 
Завршне одредбе   

 Члан 15. 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних 
страна и овере печатом. 
Уговор почиње да важи од дана закључења, за период од  дванаест месеци.  
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката 
из области која је предмет овог уговора.  

 
 

Члан 16. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних  примерака на српском језику, по 
три примерка за Продавца и Купца. 
 
Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику 
представља оригинал и производи једнако правно дејство. 
 
 
 
 
 

Stranica 38 od 39 



ПРОДАВАЦ        КУПАЦ 
 
____________________               __________________  
 
      МП  
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