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У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
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Датум и време 
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 На основну члана 27. ст.1. т.1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

91/2019) припремљен је  
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I  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку набавке добра  - електрична енергија 

 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

 

Назив наручиоца Економска школа „Ђука Динић“ Лесковац  

Адреса Косте Стаменковића 15 

Одговорно лице  Биљана Ђорђевић 

Број телефона 016/600-449 

ПИБ 101889123 

Матични број 07207328 

E-mail ssdjudinles1@gmail.com 

 

 

1. Врста поступка набавке 

 

Предмет набавке се спроводи у поступку набавке на које се закон не примењује (чл. 27. 

ст.1. т.1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019). 

 

2. Врста предмета: Добра. 

 

3. Предмет набавке: добра  – електрична енергија 

 

ЦПВ: 09130000- електрична енергија 

4. Лице за контакт: 

Жељко Вишковић, дипл. правник, e-mail:ssdjudinles1@gmail.com 

 

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

 

Овим Вас позивамо да, уколико сте заинтересовани доставите своју понуду за 

набавку наведене услуге најкасније до 01.08.2022. године, до 12,00 сати, у затвореној 

коверти, лично или путем поште на адресу наручиоца:ул. Косте Стаменковића бр. 15, 

16000 Лесковац. 

 

Оквирно у року од 3 (три) дана од дана отварања понуде, биће донета одлука о додели 

уговора, о чему ће бити обавештен понуђач коме је додељен уговор и са којим ће бити 

закључен уговор о испоруци добара. 
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II ВРСТА, УСЛОВИ УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И СЛ. 

 

 

1. Услови за ичешће у поступку набаве: 

 

Да би понуђач учествовао у поступку набавке мора да испуни следеће услове: 

 

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

2) да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела упериоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење 

понуда,односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном 

пресудомније 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 злоупотребe положаја 

одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело 

примањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело давањa мита у 

обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, 

кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa 

мита, кривично дело преварe, 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) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

4) да 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; 

5) Понуђач, односно привредни субјект мора да има важећу Лиценцу за обављање 

енергетске делатности: Снабдевање електричном енергијом, која је издата од стране 

Агенције за енергетику Републике Србије сагласно важећем Закону о енергетици. 

Дозвола (лиценца) мора бити важећа, а као доказ за то понуђач на захтев наручиоца 

доставља и потврду наведене Агенције да је та лиценца још увек важећа, или адекватан 

документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште. 

Докази: Као доказ испуњености тражених услова под редним бројем 1, 2, 3, 4 понуђач 

доставља Изјаву којом под пуном кривичном и матерјалном одговорношћу потврђује 

да испуњава услове за учешће у поступку предметне набавке (Образац бр. 2).  

Доказ под бројем 5 се доставља у не овереној копији. 

 

Напомена: У случају да понуђач подноси заједничку понуду докази под бројем 1, 2, 3, 

4 достављају се за све чланове групе понуђача. Уз понуду се обавезно доставља и 

споразум групе понуђача о поношењу зајеничке понуде.  
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2. Техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис, 

рок и место испоруке и сл. 

 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.  

Оквирни обим динамике испоруке за годину дана. 

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје 

Наручиоцу.  

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  

У складу са одредбама Одлуке из тачке 3. овог поглавља конкурсне документације.  

 

Рок испорукe: од дана истека постојећег уговора о снабдевању електричном енергијом, 

односно од момента законске промене снабдевача  за период од  једне године, од 00:00 h до 

24:00 h сваког дана. 

 

Место примопредаје: 

Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем према следећим подацима: 

 

1.мерно место: Економска школа „Ђука Динић“ Лесковац, 16000 Лесковац , Косте 

Стаменковића 9 (место мерења 4013694830), број бројила: 517824, одобрена снага (kW) : 

17,25. 

Оквирни обим испоруке за годину дана 

 

 Укупно 

 (kWh) 

Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

УКУПНО 50.000 46.000 4.000 

 

Понуђач, који буде изабран за најповољнијег, у обавези је да поступи у складу са чланом 

188. став 3. Закона о енергетици, односно да одмах по потписивању уговора закључи и: 

1) уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје крајњег купца и 

2) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 

купца прикључен. 

 

 

 

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди: 

 

Цена понуде мора да буде изражена у обрасцу структуре цене. 

Реализација уговорене вредности вршиће се за утврђену оријентациону потрошњу, 

у оквиру износа расположивих средстава у Финансијском плану Купца, односно до износа 

процењене вредности јавне набавке добара. 

3. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
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Образац 1. 

III ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку добра  – електрична 

енергија 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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Образац 1a 

 

3) 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: 

 

 

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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Образац 1 б 

 

 

4) 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: 

 

 

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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СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ 

 

Предмет 

набавке 

Јединица 

мере 

Планирана 

потрошња 

 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

дин./кWh 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

дин./кWh 

Укупна 

цена   

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6(3х4) 7 (3х5) 

Електрична 

енергија ВТ 

kWh 46.000     

Електрична 

енергија НТ 

kWh 4.000     

УКУПНО: (укупна збирна цена, у оба тарифна режима, за 

планирану количину електричне енергије)   

 

 

 

 

Рок важења понуде (не  краћи 

од 60 дана од дана отварања 

понуда) 

 

 
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу. 

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

местима примопредаје током периода снабдевања.   
Количина електричне енергије: одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на 

местима примопредаје током периода снабдевања. 

Оквирни обим динамике испоруке: Оквирни обим динамике испоруке за годину дана. 

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу. 

Рок испоруке од дана истека постојећег уговора о снабдевању електричном енергијом, 

односно од момента законске промене снабдевача  за период од  једне године, од 00:00 h до 

24:00 h сваког дана. 

Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије у објектима Мерна места 

Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем. 
Начин и рок плаћања: сукцесивно до 30. у месецу за претходни месец а на основу испостављених 

регистрованих фактура. 

 

                 Датум                                 Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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Образац 2. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 111.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА 

КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

 

У складу са чланом 118. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку набавке: услуге сервисирање медицинских апарата, испуњава све услове из чл. 111. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то: 

 

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

2) да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
упериоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда,односно пријава 

није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудомније 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 злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело 

злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне 

делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично 

дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa 

мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, 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) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4) да 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; 

 
У ___________________ 

 

Датум:  ______________                                           Потпис одговорног лица 

 

                _______________________ 

               

М.П.       _______________________ 

                                                                             Читко исписано име и презиме и функција 
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IV МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора је основ за израду уговора уколико понуда понуђача буде изабрана. 

 Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом. 

 У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи.  

 Модел уговора мора бити потписан и оверен. 

  

МОДЕЛ УГОВОРА 

о купопродаји електричне енергије са потпуним снадбевањем 

 
 

Закључен  између: 

 

      1. _________________________________________________________________ПИБ: 

____________________, матични број ___________________________, кога заступа. директор 

__________________________, (у даљем тексту: Kупац), с једне стране и 

 

      2._____________________________________________________________________, ПИБ 

_____________________, матични број _____________________, жиро  рачун 

______________________________, отворен  код  пословне  банке 

__________________________________________, кога  заступа 

________________________________________, (у даљем  тексту Снабдевач),  с друге стране. 

 

Уговорне стране сагласно констатују:  

 

Уговор се закључује на основу Одлуке о додели уговора бр. _____-_____ од __.__.2022. 

године, а по спроведеном поступку јавне набавке добара-електричне енергије, ЈН 03/22, у 

свему према понуди бр. ________ од дана ___.____.2022. године, која је изабрана као 

најповољнија од стране Купца, а која чини саставни део овог Уговора. 

 
Предмет уговора 

 

Члан 1. 

 

Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати 

електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим Уговором, а у складу 

са конкурсном документацијом и понудом Снабдевача  број ________ од _______ 2022. 

године, у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који 

регулишу испоруку електричне енергије. 

 

Члан 2. 

 

Предмет уговора Снабдевач ће извршити (заокружити или попунити): 

 

а) самостално         б) са подизвођачем              ц) заједничка понуда  

 

 

- Ако је понуда са подизвођачем: 

Снабдевач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу / подизвођачима: 
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1.____________________________________ са седиштем у _______________________, 

улица ____________________ број ____,  матични број: ______________, ПИБ:  

__________________, који ће извршити  ____ % од укупно уговорене вредности, а што се 

односи на _____________________ 

 

Снабдевач у потпуности одговара Купцу за извршење уговорених обавеза, као и за 

извршење уговорних обавеза од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 

 

- Ако је заједничка понуда: 

Снабдевач заједнички наступа са :  

1.____________________________________ са седиштем у _______________________, 

улица ____________________ број ____,  матични број: ______________, ПИБ:  

__________________, који ће извршити  ____ % од укупно уговорене вредности, а што се 

односи на _______________________________________. 

 

За своје обавезе из уговора чланови одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

Количина и квалитет електричне енергије, начин и место примопредаје, балансна 

одговорност и законски оквир 

 

Члан 3. 

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје електричне енергије извршиће према следећем: 

 

• Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са 100 % балансном 

одговорношћу.  

• Планирани период испоруке: од дана закључења уговора, односно од момента 

законске промене снабдевача  за период од једне године, од 00:00 h до 24:00 h сваког 

дана. 

• Уколико Купац до истека рока из претходне алинеје не обавести Снабдевача да је 

закључио Уговор о купопродаји електричне енергије за 2023/24. годину, Снабдевач је 

дужан да купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192. и 193. Закона о 

енергетици. 

• Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца.  

• Место испоруке: обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 

систем и то : 

Економска школа „Ђука Динић“ Лесковац, 16000 Лесковац , Косте Стаменковића 9 

(место мерења 4013694830), број бројила: 517824, одобрена снага (kW) : 17,25. 

 

• Квалитет испоручених добара: 

Уговорена количина електричне енергије  ће се испоручивати у складу са важећим 

Законом о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021), 

Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник 

РС“ број 63/2013 и 91/2018), Правилима о раду тржишта електричне енергије („Сл. 

гласник РС“ број 120/2012 и 120/2014),  као и свим другим важећим законским и 

подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра. 

Снабдевач се обавезује да у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици пре 

отпочињања испоруке закључи: 

 

1) уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје крајњег купца и 



 

Страна  13 од 16 

2) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен. 

 

Уговорена цена 

 

Члан 4. 

Цена без ПДВ-а за испоручену електричну енергију износи: 

 

- За вишу терифу (ВТ)_________ динара за 1 kWh 

- За нижу тарифу (НТ)_________ динара за 1 kWh  

 

Реализација уговорене вредности вршиће се за утврђену оријентациону потрошњу, 

у оквиру износа расположивих средстава у Финансијском плану Купца, односно до износа 

процењене вредности јавне набавке добара. 

Обавезе које по основу овог Уговора доспевају у 2023. години биће реализоване 

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у 2023. години. 

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

систему електричне енергијом и трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача. 

Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати 

у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, а на 

које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у 

„Службеном гласнику РС“. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за 

испоручену електричну енергију и примењиваће се на обрачунске величине за тарифне 

ставове за места примопредаје Купца, добијене од оператора дистрибутивног система. 

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се 

обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне енергије у обрачунском 

периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије, изражене у дин / kWh, а која се примењује у складу са одлукама Владе 

Републике Србије. 

 

Обрачун утрошка електричне енергије и начин плаћања 

 

Члан 5. 

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

од првог календарског дана у месецу и траје до првог календарског дана у наредном месецу. 

Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на месту примопредаје (мерна 

места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни 

месец. 

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

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног 

система. 

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу јединствени 

рачун за испоручену електричну енергију за свако мерно место са исказаним трошковима за 

испоручено добро, трошковима за приступ дистрибутивном систему електричне енергије, 

трошковима накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и ПДВ-ом. 

Снабдевач се обавезује да на рачуну поред осталих података обавезно упише број 

рачуна, број Уговора, валуту плаћања, текући рачун снабдевача и ПИБ снабдевача.  

Снабдевач је дужан да рачун достави Купцу, најкасније до 20. у месецу за претходни  

месец. 
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Члан 6. 
Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 30.  у месецу за 

претходни месец. 
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по инструкцијама 

назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан 

износ цене за преузету електричну енергију. 
 

Право Купца на приговор на рачун 

 

Члан 7. 

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

добијања рачуна. 

Приговор Купца на рачун Снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна. 

Снабдевач је дужан да одлучи по приговору у року од 8 (осам) дана од дана пријема 

приговора.  

У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке 

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

У случају да је приговор основан или делимично основан, Снабдевач ће извршити и 

повраћај средстава Купцу у износу који је утврђен као основан у одлуци Снабдевача по 

приговору Купца. 

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

обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору. 

 

Неизвршење уговорених обавеза 

 

Члан 8. 

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. 

 

Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви) 

 

Члан 9. 

Снабдевач и Купац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају 

више силе. 

Виша сила ослобађа Снабдевача 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, мејлом 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. 
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Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и 

прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван 

одредби претходних ставова овог члана уговора. 

За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују 

се санкције за неизвршење уговорних 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, мејлом, факсом) обавести другу уговорну страну. 

 

Резервно снабдевање 

 

Члан 10. 

Снабдевач је дужан да Купцу  обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192. и 

193. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021). 

 

Измене и раскид уговора 

 

Члан 11. 

У случају потребе, измене и допуне овог Уговора вршиће се уз саглaсност обе 

уговорне стране, у писаној форми, сачињавањем Анекса уговора, сагласно чл. 154-161. ЗЈН. 

Уговор се може раскинути споразумно, писаном сагласношћу уговорних страна у 

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 

Купац задржава право да, у случају смањења цене електричне енергије на домаћем 

тржишту у односу на уговорену јединичну цену, једнострано откаже Уговор, уколико 

Снабдевач  на захтев купца не умањи цену. 

Отказни рок траје до закључења уговора са новим снабдевачем у смислу Закона о 

енергетици, а најдуже 90 дана од дана пријема писаног акта о отказу. 

 

Решавање спорова 

 

Члан 12. 

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 надлежни суд у Лесковцу. 
 

Период важења уговора 
 

Члан 13. 

Уговор ступа на снагу даном закључења, односно законске промене снабдевача и 

закључује се на одређено време, на период од годину дана од дана закључења. 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна 

(уколико уговор није потписан истовремено, на исти датум, као датум закључења уговора 
важиће се каснији датум потписа једне од уговорних страна). 

Овај уговор престаје да важи након истека времена на који је уговор закључен или 
утрошком расположивих средстава Купца, о чему ће Купац обавестити Снабдевача писаним 
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путем. 

У случају непредвиђених околности због којих би могло доћи до прекида снабдевања 

Наручиоца, рок важења овог Уговора се анексом, уз сагласност обе уговорне стране, може 

продужити до окончања поступка нове набавке.  

 

Завршне одредбе 

 

Члан 14. 

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 15. 

Овај уговор је сачињен у 4 /четири/ оригинална примерка, по 2 /два/ примерка за сваку 
уговорну страну. 

 

      

 

         ЗА СНАБДЕВАЧА                                                                 ЗА  КУПЦА 
                                                                            

                                       

________________________                                                    ___________________________                                              

                                                                                                                      

 


