
Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 

Комисија за јавне набавке 

Број: 404-58/2020-04 

Дана: 11.09.2020. године 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС „124/12,14/15  и 

68/15), комисија за јавне набавке, ЈН бр.404-58/2020-04 објављује: 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У јавне набавке отворени поступак 

Јн бр: 404-58/2020-04 

 

Набавка  добара – набавка електричне енергије 

Комисија за јавне набавке објављује измену и допуну конкурсне документације број: 404-

58/2020-04, набавка  добара – набавка електричне енергије, где се врши измена   конкурсне 

документације и то у делу  моделa уговора.  

Начињена измена у односу на конкурсну документацију која је објављена дана 18.08.2020. 

године је следећа: 

На страни 32 конкурсне доклументације  у моделу уговора  мења се члан 16. уговора и сада 

гласи: „Овај Уговор се закључује на одређено време, најдуже 24 месеца рачунајући од дана 

ступања на снагу, односно од момента законске промене снабдевача, с тим да уколико се утроше 

средства за његову реализацију,  престаје да важи моментом утрошка планираних средстава о 

чему ће Купац обавестити Снабдевача. 

Уговор ступа на снагу даном престанка важења тренутног уговора број 404-82/18-04 од 

05.12.2018. године.“ 

 

Напомена Комисије: Измењене стране чине саставни део конкурсне документације и 

понуђач је дужан да понуду поднесе са измењеним текстом како следи: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
Бр: 404-58/2020-04 

 
Закључен дана______________године између: 
 
ОПШТИНА АЛИБУНАР, ул. Трг Слободе бр.4, Алибунар,ПИБ: 101084202, Матични број: 
08060975, коју заступа ___________________________________, (у даљем тексту: Купац) 
 

______________________________________________из________________, 
ул____________________Матични број: _________________, ПИБ:______________, 
Бројрачуна:_____________________,Називбанке: 
________________,Телефон:________________,кога заступа. _________________( у 
даљем тексту: Снабдевач), 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача) 
 
Основ уговора: Спроведен отворени поступак јавне набавке  
Број и датум одлуке о додели уговора: _______________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. _________________________ 
 
Предмет уговора 
 

Члан 1. 
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора набавка електричне енергије за 
потребе Општине Алибунару складу са техничком спецификацијом Купца и прихваћено 
понудом Снабдевача бр: ___________ од _________ године,  које чине саставни део овог 
Уговора. 
 
Количина и квалитет електричне енергије 
 

Члан 2. 
Уговорне стране су сагласне да обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије изврше према следећем:  
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу; 
Капацитет испоруке: јединична цена дин/кWh; 
Период испоруке: 24 месеци  од дана закључења  овог Уговора, од 00:00 до 24:00, односно до 
утрошка средстава планираних за ове намене; 
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца,  
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на ниском напону у складу са табелама из техничке спецификације које су 
саставни део овог Уговора.  



Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу 
са Правилима о раду преносног система  ("Сл-гласник РС" бр.79 /14 и 91/15).  
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта 
електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012 и 120/2014),  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.  
Уговорне стране сагласно договарају обавезу Снабдевачада свако искључење електричне  
енергије, без обзира на временско трајање искључења, обавезно је најави  Купцу најмање 48 
сати пре сата искључења због одржавања непрекидог рада информационог системаза  чији рад 
је неопходна континуирана испорука електричне енергије . 
 
Цена електричне енергије 

Члан 3. 
Уговорне стране сагласно договарају да је цена за испоруку електричне енергије, дата према 
следећој табели : 

Р. 
број 

Електрична 
енергија за 

Планирана 
потрошња 

за 24 месеца 

јединиц
а мере 

Јединична 
ценаkWh 
без ПДв-а 

Јединична 
ценаkWh 

са ПДв-ом 

Укупна 
цена 

без ПДВ-
а 

Укупна 
цена 

са ПДВ-
ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А) 
Широка 
потрошња 

Укупно: 1.000.000 kWh 

 
а1. 

Нижа тарифа 
 

50.000 kWh  
   

а2. 
Виша тарифа 
 

230.000 kWh     

 
а3. 

 

Једнотарифно 
бројило 

720.000 kWh  
   

 
Б) 
 

Јавно 
осветљење 

3.000.000 kWh  
   

 
У цену из става 1 овог члана, нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије. 
Трошкове из става 2 овог члана, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког 
месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника 
за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за 
одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''. 
Снабдевач се обавезује да испоставља рачуне за утрошену електричну енергију Купцу. 
У случају промене података у вези са мерним местима Купац је дужан да благовремено 
обавести Снабдевача. 
Купац је у обавези да у року од 8 дана од дана настале промене обавести Снабдевача, а 
Снабдевач се обавезује да изврши промену података на мерном месту који је предмет промене, 
као и да испоставља рачуне за утрошену електричну енергију Купцу о чему уговорне стране 
могу сачинити Анекс уговора. 
Јединична цена KWh  из става 1 овог члана је фиксна за уговорени период испоруке по овом 
уговору. 
 



Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се Уговор закључује на укупан износ од __________ динара без 
ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом. (Попуњава Наручилац након закључења 
Уговора)  
Констатује се да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину обезбеђена средства 
за реализацију овог уговорау износу до_______________________ динара без ПДВ-а односно 
до___________________динара са ПДВ-ом, до износа одобрених  финансијских средстава за 
2021. годину, у износу до_______________________ динара без ПДВ-а односно 
до___________________динара са ПДВ-ом и до износа одобрених  финансијских средстава за 
2022. годину, у износу до_______________________ динара без ПДВ-а односно 
до___________________динара са ПДВ-ом, у свему у складу са Уредбом о критеријумима за 
утврђивање природе и условима и начину прибављања сагласности за закључење одређених 
уговора, због приходе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл.гласник РС“ бр.21/14 и 
18/2019).(попуњава Наручилац након закључења Уговора); 
Наручилац ће плаћање доспелих обавеза за 2021. и 2022. годину, вршиће се до висине 
одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2021. и 
2022. годину, у свему у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе и условима 
и начину прибављања сагласности за закључење одређених уговора, због приходе расхода, 
захтевају плаћање у више година („Сл.гласник РС“ бр.21/14 и 18/19). 
Плаћање доспелих обавеза у 2020. и 2021. години, вршиће се до висине одобрених 
апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет, за време трајања 
Уговора. 
Уговорне стране су сагласне да Купац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, 
већ ће се исти реализовати у складу са стварном потрошњом купца. 

Уколико средства за реализацију Уговора не буду обезбеђена у  2019. и 2020. години, то 
представља основ за раскид овог Уговора, о чему је Купац обавезан да писменим путем 
обавести Снабдевача, који  нема права на накнаду штете. 

   
 Место испоруке 
 

Члан 5. 
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 
систем у категорији Купца, у складу са табелама из техничке спецификације која је саставни 
део овог Уговора. 
Евентуалне измене места примопредаје електричне енергије, односно унос  новог места 
примопредаје  или брисање постојећег места примопредаје, у току важења овог Уговора, биће 
предмет Анекса овог Уговора у складу са чланом  115. Закона о јавним набавкама и овим 
уговором. 
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 за конзумна подручја Купца наведена 
у конкурсној документацији; 

• Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца; 
 
Обрачун утрошене електричне енергије 
 

Члан 6. 
Снабдевач  на основу документа о очитавању утрошка количине остварене потрошње 
електричне енергије за претходни месец, издаје Купцу рачун за испоручену електричну енергију, 



који садржи исказану цену електричне енергије, потрошњу, обрачунски период, исказану цену 
пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе 
или информације из члана 144. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014 и 95/2018) 
за места примопредаје (мерна места). 
У очитавању утрошка количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец, 
уговорне стране сагласно договарају да ће се за количине продате, односно преузете електричне 
енергије, као валидан податак користити податак оператора преносног система.  
Снабдевач рачун доставља поштом.  

 
Члан 7. 

Наручилац ће плаћање за испоручену електричну енергију вршити на основу испостављеног 
исправног рачуна, који од стране Снабдевача мора бити испостављен најкасније до 25. у месецу 
и који мора бити оверен и од стране овлашћеног лица Наручиоца, чиме потврђује испоручене 
количине електричне енергије, а Наручилац ће плаћање извршити најкасније у року од 45 дана 
(уколико је друга уговорна страна јавно предузеће рок је 60 дана), у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 
119/2012, 68/2015,113/2017и 91/2019 ). 
Снабдевач се обавезује да поступа у складу са чланом 4а Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и да рачуне из става 1 овог члана региструје 
у централном регистру фактура. 
Купац ће извршити плаћање у збирном износу и доставити Снабдевачу спецификацију у којој 
ће бити исказани рачуни за које је извршена збирна уплата. 
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене 
за преузету електричну енергију. 

 
Члан 8. 

 Снабдевач је  у обавези  да приликом закључења Уговора а најкасније 15 дана од дана 
закључења, достави Купцу бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење 
посла и овлашћење за Купца да меницу може попунити уколико Снабдевач не извршава уредно 
своје обавезе, на износ од 10% од укупне уговорене вредности без пореза на додату вредност 
наведене у члану 4 став 1. Уговора, са картоном депонованих потписа овлашћених лица 
Снабдевача, чиме гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка 
Србије, а као доказ Снабдевач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, 
овереног од пословне банке Снабдевача. 

 
Члан 9. 

Купац ће попунити и наплатити соло меницу за добро изршење посла у износу од 10% од укупне 
уговорене вредности без пореза на додату вредност, наведен у члану 4. став 1 овог уговора, у 
случају да Снабдевач не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен  овим 
Уговором.  
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби 
Уговора,уговорна стране која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у 
складу са Законом.  
 

Члан 10. 
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине 
електричне енергије, утврђене овим 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 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.  
 

Члан 11. 
Купац може извршити измене током трајања уговора,  а све у складу са чланом 115. Закона о 
јавним набавкама и овим уговором. 
Купац може након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 
5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања 
Уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 12. 
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, 
вансудским путем, уколико: 

• Снабдевач неблаговремено испоручује електричну енергију; 

• Снабдевач на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора; 

• Снабдевач не испоручује електричну енергију у траженом квалитету; 

• У случају да се стекну услови за раскид Уговора који не обухватају горе наведене 
разлоге; 

Уговорне стране су сагласне да у случају раскида Уговора из напред наведених разлога, 
Снабдевач  нема право на накнаду штете. Уговор се може раскинути и 
споразумно,писменомсаглашношћу уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о 
облигационим односима Републике Србије. 

 
Члан 13. 

У случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити 
назначено по ком се основу раскида. 
Пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим 
путем позове и упозори је на постојање околности за раскид,  те да  остави примерени рок за 
извршавање Уговором  прихваћених обавеза. 
Под примереним роком сматра се време које по редовном току ствари и околностима конкретног 
случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе. 
У случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе упућује 
се отказ, без остављања рока. 
 

Члан 14. 
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 настале у реализацији 
овог уговора решаваће, месно надлежни суд. 
 

Члан 15. 
На сва питања која нису уређена овим Уговором споразумом примењиваће се одредбе Закона 
о облигационим односима, Закона о енергетици  и одредбе свих закона и подзаконских аката из 
области која је предмет овог Уговора.  



 
Члан 16. 

Овај Уговор се закључује на одређено време, најдуже 24 месеца рачунајући од дана ступања 
на снагу, односно од момента законске промене снабдевача, с тим да уколико се утроше 
средства за његову реализацију,  престаје да важи моментом утрошка планираних средстава 
о чему ће Купац обавестити Снабдевача. 
Уговор ступа на снагу даном престанка важења тренутног уговора број 404-82/18-04 од 
05.12.2018. године. 
 

Члан 17. 
 Овај Уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних 
страна у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна  задржава по 3 (три)  
примерка за своје потребе. 
 
 
 
ЗА СНАБДЕВАЧА                                                                       ЗА НАРУЧИЛАЦА 

 
 

_________________________                                      _____________________________ 
 
 

 
Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем и понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише и достави уз 
понуду, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог. 

 


