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              На основу чл.39.и 61. Закона о јавним набавкама ( Сл.Гл.РС.бр.124/12 

и 14/15 и 68/2015 ), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавне набавке и начину доказивања 

испуњености услова,  Одлуке о покретању поступка бр. 110/2016 од 

08.02.2016.године и решења о образовању комисије бр. 111/2016 од  

08.02.2016. године, наручилац Дом ученика средњих школа '' Срећно '', 

припремио је :  

 
 

 КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                     РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 01/2016 

 
                 ВРСТА ПОСТУПКА : ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

                    ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ : ДОБРА 

         ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ : НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ 

                     
 

Крајњи рок за подношење понуда 22.02.2016.године до 15,00 часова 

Отварање понуда 22.02.2016.године у   16,00 часова 
 

 Наведена конкурсна документација  садржи  :  

1. Позив за подношења понуда ; 

2. Услов за учешће, списак неопходне доказне документације, упуство за 

сачињавање понуде, и други услови поступка  ; 

3. Образац понуде ( образац бр.1 ) ; 

4. Образац изјаве о испуњавању услова ( образац бр.2 ) ; 

5. Изјава подизвођача о испуњавању услова ( образац бр. 3 ) ; 

6. Изјава понуђача о ангажовању или неангажовању подизвођача  

 ( образац бр.4 ); 

7. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди ( образац бр.5 ) ; 

8. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ( образац бр. 6 ) ; 

9.  Изјава о независној понуди ( образац бр.7 ) ; 

10. Образац трошкова припреме понуде ( образац бр.8 ); 

11. Овлашћење представника понуђача ( образац бр.9 ); 

12.  Изјава о поштовању прописа ( образац бр.10 ) ; 

13. Модел уговора ( образац бр.11 ).  

 



2 

 

 

 
                                                                                                         

      На основу члана 60.ст.1. тачка.2. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС.“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/2015  ),  
  

                                       ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА '' СРЕЋНО ''              
  Ћ У П Р И Ј А                    

ОГЛАШАВА 

                                                                       

       ПОЗИВ  
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА   У  ПОСТУПКУ 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, НАБАВКА ЕЛЕКТИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

                                                  (  09310000 – електрична енергија ) 

 

                    Позивамо Вас да, уколико сте заинтересовани доставите понуду за јавну 

набавку добара, набавку електричне енергије, редни број набавке ЈНМВ 01/2016,  која ће 

се спровести у поступку јавне набавке мале вредности.  

 

     Предмет јавне набавке, je набавка електричне енергије, по одлуци  број 110/2016    

од 08.02.2016. године. 

    

    Право учешћа у поступку има понуђач  који испуњава обавезне услове из члана 75. 

Закона о јавним набавкама, и друге услове тражене конкурсом,  достави доказе о 

испуњености услова и понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном 

документацијом и позивом. У супротном понуда ће бити одбијена. 

 

                   Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума најнижа 

понуђене цена. 

                      

      Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки, као и лично 

и непосредно у  згради Дома ученика средњих школа '' Срећно '' у  Ћуприји, ул.  Кнеза 

Милоша бб,  до дана одређеног за подношења понуда.   

                    

      Рок за достављање понуда је до 22.02.2016.  год., до 15,00 часова. 

     

     Понуде се достављају лично или поштом на адресу Дома ученика средњих школа '' 

Срећно '', ул.Кнеза Милоша бб, у затвореној коверти, са тачном наведеном адресом 

понуђача и назнаком '' *Понуда за електричну енергију - не  отварати* 

                  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

      

     Понуда мора бити на оргиналном обрасцу, јасна, недвосмислена, читко попуњена 

оверена печатом и потписом овлашћене особе. 

     

     Понуда са варијантама није дозвољена. 



3 

 

    

     Јавно отварање понуда обавиће се дана 22.02.2016. године у 16,00  часова  у  згради 

Дома ученика средњих школа '' Срећно '', ул.Кнеза Милоша бб . У поступку отварања 

понуда могу активно учествовати само овлашћени  представници понуђача. 

     Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде неће се узимати у обзир. 

 

     Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10-десет дана од 

сачињавања извештаја о стручној оцени понуда. Сва обавештења можете добити на тел. 

035 / 88-71-950. Особа за контакт је Милан Крстић.  
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ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА '' СРЕЋНО ''  

Ћ У П Р И Ј А, ул. Кнеза Милоша бб  

Телефон  035 / 88-71-950 

  E-mail adresa : dom.ucenika.srecno@gmail.com 

        

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ , СПИСАК НЕОПХОДНЕ ДОКАЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ДРУГИ УСЛОВИ ПОСТУПКА, УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ. 

        у поступку јавне набавке добара, набавка електичне енергије. 

 

                                                      ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

        Наручилац је Дом ученика средњих школа '' Срећно '' у Ћуприји, ул. Кнеза Милоша 

бб.  

 

                                    ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

       Јавна набавка број ЈНМВ 01/2016  –набавка електричне енергије, која се 

спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.  

                                    

                                    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

      Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије за потребе Дома ученика 

средњих школа '' Срећно '' у Ћуприји, ул. Кнеза Милоша бб.  

     ОРН : 09310000- електрична енергија. 

     Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

 

                                   ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ 

     Информације у вези са јавном набавком ЈНМВ 01/2016, могу се добити сваког радног 

дана у периоду од 07-15 часова на телефон 035 / 88-71-950, контакт особа је Милан 

Крстић.  

                                         

  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ 

 

У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије („Сл. 

Гласник РС“ број 120/2012 и 120/2014) 

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

Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке. 

Понуђач је балансно одговоран за место примопредаје наручиоцу. 
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ПЛАНИРАНА  ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

          МЕРНО    МЕСТО   
 

Бр.бројила: 14683 

Категорија Потрошња на ниском напону 

Одобрена снага  60kW 
             

 

Тарифни став 
Обрачунска 

величина 

Планирана количина 

за обрачун 

Активна ВТ – ниски напон kWh 75.000 

Активна НТ – ниски напон kWh 12.000 

Период испоруке: сваког дана у периоду од 00:00 до 24:00 за све време трајања уговора. 

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије 

 - у објекту Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја. 

Техничке карактеристике : 

У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије („Сл. Гласник РС“ број 

120/2012 и 120/2014) 

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

Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке 
Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима   о 

раду  преносног система  („Службени  гласник  РС“бр. 91/2015 ), Правилима о раду тржишта 

електричне енергије („Службени  гласник  РС“бр. 120/2012 и 120/2014), Правилима о раду 

дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије. 

 

 

 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од 

стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, 

уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у 

складу са одредбама члана 171. став 5. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, 

број 145/2014), односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

  

1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег 

купца прикључен; 

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје крајњег 

купца. 

 

                                                OБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

 

           Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона, и то 
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             - да је регистрован код  надлежног органа односно уписан у одговарајући  

           регистар ; 

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примање и давање мита, кривично дело преваре ; 

- 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 ; 

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, која је 

предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена поседним прописом. 

 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да немају забрану обаваљања делатности која је на снази у време 

подношења понуде ( образац бр.10. конкурсне документације ). 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.   

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

                                           ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

              Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним 

набавкама понуђач доказује достављањем писане изјаве под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу.  

               Поред горе наведене писане изјаве,  понуђач је дужан да достави и лиценцу 

за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од 

стране Агенције за енергетику и Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа 

или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има 

седиште. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача ( Образац изјаве подизвођача, дат је у конкурсној 

документацији), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом. 
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Наручилац, може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 

којој су тражени подаци. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 

да је документује на прописан начин. 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. ЗЈН, и то: 

-активан учесник на тржишту електричне енергије;  

-да је у било ком периоду из предходне две године до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу, обавио минимално једну трансакцију, што доказује 

Потврдом (уверењем) Оператора преносног система. 

           

                                              ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

    Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу/има, дужан је да наведе назив подизвођача. 

    Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, у складу са упуством како се доказује 

исуњеност услова. 

  Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова.  

 

                                                       ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

    Понуду може поднети група понуђача. 

   Уколико се подноси заједничка понуда, саставни део такве понуде је споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно мора да садржи податке из чл.81.ст.4.тач.1-6 Закона и 

то податке : 

 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем ; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

   Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који 

су наведени у конкурсној документацији , у складу са упуством како се доказује 

испуњеност услова. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари, 

 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ : 

 

    Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне  набаке мале 

вредности, а понуду припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном 

документацијом. У супротном понуда ће бити одбијена.  

 

1. Понуда се попуњава и подноси у складу са прописима који регулишу јавне 

набакке и конкурсном документацијом. Понуда мора бити јасна, читко 

откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и 

потписом овлашћеног лица на обрасцу понуде из конкурсне документације 

2.  Понуда и сва акта  морају бити на српском језику, осим за делове понуда за 

које је наручилац навео другачије у конкурсној документацији. Понуда се 

доставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације. Све документе поднете у понуди 

пожељно је нумерисати и повезати у целину тако да се не могу накнадно 

убацивати, замењивати или одстрањивати појединачни листови или дати 

обрасци. Поступак се води на српском језику. 

3. Понуда са варијантама није дозвољена.  

4. Понуда се подноси у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично  

и иста мора бити јасна , недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и 

потписана од стране одговарајућег лица понуђача. 

Понуда се подноси у затвореној коверти, са тачно наведеном адресом понуђача 

и назнаком '' Понуда за електичну енергију  – не отварати ''.  

Понуда се подноси  на адресу Дома ученика средњих школа '' Срећно '' ' у 

Ћуприји, ул. Кнеза Милоша бб.  

      5.  Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  

6.  Наручилац не одговара за накнаду штете понуђачима који су упутили   

     неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде. 

7. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен 

уговор . 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведном року, 

понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од 

понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 

благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијем понуђачем.  
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                                             ДРУГИ УСЛОВИ КОНКУРСА  

           Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума '' НАЈНИЖА 

ПУНУЂЕНА ЦЕНА ''.  

              У случају постојања две или више понуда са истом најнижом понуђеном 

ценом предност ће имати она понуда са најдужим роком за плаћање од дана 

испостављања рачуна. Уколико постоје две или више понуда са најнижом понуђеном 

ценом и најдужим  роком за плаћање предност ће имати она понуда понуђача која је 

прва примљена и заведена код наручиоца. 

Наручилац врши вредновање само благовремених, одговарајућих и 

прихватљивих понуда. 

 

ЦЕНА    

 

1. Цена у понуди мора бити изражена недвосмислено, у динарима .  

2. Цена мора бити исказана без обрачунатог ПДВ – а , по јединици мере и за 

укупну количину , и са обрачунатим ПДВ-ом, по јединици мере и за укупну 

количини , у за то одређеним пољима, са сумираним износом . Цена се 

исказује за сва добра садржана у понуди. Збирна цена свих добара у понуди ( 

вредност понуде ) се исказује као укупна вредност без ПДВ-а и са ПДВ-ом.  

3. Понуђач коме буде додељен уговор има обавезу да наручиоцу доставља 

књиговодствене исправе – фактуре које су сачињене у складу са уговореном 

ценом и другим условима уговора.  

 

                             НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом ученика средњих 

школа „Срећно“, Кнеза Милоша бб,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (добра) –  електрична енергија, ЈНМВ 01/2016 - НЕ 

ОТВАРАТИ” . 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, путем 

електронске поште на e-mail: dom.ucenika.srecno@gmail.com тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде.  
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 01/2016.”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. .  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ :  

 

1. Препоручује се понуђачу да приликом сачињавања понуде поступа пажљиво, 

односно да пре достављања понуде прибави информацију од наручиоца о свим 

нејасним детаљима. 

2. Све потребне обрасце наручилац доставља у једном примерку.  

3. Препоручује се понуђачу да целокупну документацију и понуду сачини у два 

примерка, од којих један доставља наручиоцу а један задржава за себе. 

 

                                               РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

         Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не 

може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 
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                                                  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

               Модел уговора  је потребно  попунити  и исти оверити  печатом 

овлашћено лице понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

 

 

                                                        ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

         Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 

кандидат, односно заинтересовано лице. 

        Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наруичиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није 

другачије одређено.  

        Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржана позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања.  

       На достављање захтева за заштиту права сходно се примењује одредбе о начину 

достављања одлуке из члана 108.ст.6. до 9. Закона о јавним набавкама. 

      Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

      О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права. 
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                                                                                                                          Образац бр.1   

                                                                

                                                           ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

             за јавну набавку добара, набавка електричне енергије,  редни број набавке ЈНМВ 

01/2016,  за потребе Дома ученика средњих школа '' Срећно ''  

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Одговорно лице 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: 

 

                      

2) ВРСТА ПОНУДЕ (ЗАОКРУЖИТИ А), Б) ИЛИ В)) 

 

А) САМОСТАЛНА 

Б) ЗАЈЕДНИЧКА 

В) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –  

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Одговорно лице: 

 

 

Особа за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

број___________________                           М.П.                Одговорно лице понуђача 

 

датум_________________                                                        _________________________ 

 

место__________________      

 

 

 
 *копирати у потребном броју примерака 
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                                                  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА  –  

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Одговорно лице: 

 

 

Особа за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

  

 

 број_____________________                   М.П.              Одговорно лице понуђача 

 

 датум____________________                                          _______________________ 

 

 место____________________ 
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    На основу јавног позива за доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности,  

набавка електичне енергије, објављеног на Порталу јавних набавки дана 08.02.2016. 

године,  дајемо следећу  

 
                                   ПОНУДУ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 
Предмет  
набавке 

 

Укупно процењена 

количина електричне 

енергије за период      

од  годину дана 

 

јед. цена 

без ПДВ-а 

 

јед. цена са 

ПДВ-ом 

 

укупно без 

ПДВ-а 

 

 

укупно са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2*3) 6 (2*4) 

Електрична 

енергија 

ВТ (KWh) 

 

           75.000 

    

Електрична 

енергија 

HT ((KWh) 

  

            12.000 

    

                                                 

УКУПНА ЦЕНА У 

ДИНАРИМА 

  

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са 

Законом о енергетици. 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

У року од ____________ дана од дана испостављања рачуна. 

 

Рок важења понуде износи _______________ дана од дана отварања понуда. 

( не краћи од 30 дана од дана отварања понуда ). 

 

Стопа ПДВ-а :__________________ 

 

 Начин издавања рачуна : месечно, на основу стварно утврђене потрошње 

Испорука : стална, свакодневна, од 00:00 – 24:00 часова за све време важења уговора 
Место и начин испоруке : унутар електроенергетског система Републике Србије 

 - у објекту Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја. 

 

Авансно плаћање није дозвољено .        
                                                          
                                                               М.П.                   Потпис одговорног лица понуђача             

                                                                                      _____________________________________ 
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                                                                                                   Образац бр 2 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.  ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

   Сагласно чл. 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке добара - електричне енергије,  редни број набавке ЈНМВ 01/2016, 
испуњава све услове из чл. 75.  Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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 или давања мита, кривично дело преваре; 

Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији); 

Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 

                 Понуђач испуњава додатне услове да је: 
                     -активан учесник на тржишту електричне енергије;  
                   -да је у било ком периоду из предходне две године до дана     
                    објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио      
                     минимално једну трансакцију. 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                    
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                                                                                           Образац бр.3.                                                                                                             

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈНМВ 01/2016 
 

     У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 

 

    Подизвођач___________________________________________ у поступку јавне набавке 

добара – електрична енергија, редни  број набавке ЈНМВ 01/2016, испуњава све услове из 

чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 
 

     1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно  уписан у одговарајући 

         регистар; 

     2) Подизвођач  и  његов  законски  заступник нису  осуђивани 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 

         или давања мита, кривично дело преваре; 

     3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

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

         територији). 

         Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 Понуђач испуњава додатне услове да је: 

     -активан учесник на тржишту електричне енергије;  

      -да је у било ком периоду из предходне две године до дана     

       објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио      

       минимално једну трансакцију 

 

место:..........................                                                                               Подизвођач: 

датум:..........................                          М.П.                                   ............................................. 

                                                                                                           (потпис одговорног лица )                                                     
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                                                                                                                         Oбразац бр.4. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ИЛИ НЕАНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(Назив понуђача) 
 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

као учесник у поступку јавне набавке мале вредности добара –  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,  

спроведеног од стране Дома ученика средњих школа '' Срећно ''  

да у предметном поступку: 

 

                                  1. НЕ НАСТУПАМО СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ; 

 

                     2. НАСТУПАМО СА СЛЕДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА: 

 
Рбр НАЗИВ  ПОДИЗВОЂАЧА П И Б 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 
            број_____________________                   М.П.              Одговорно лице понуђача 

 

           датум____________________                                             _______________________ 

 

           место____________________ 
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                                                                                                                 Образац бр.5. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

Назив понуђача  

 

 

 

Адреса 

 

 

 

Одговорна особа (потпис уговора) 

 

 

 

Особа за контакт 

 

 

 

телефон 

 

 

 

телефакс 

 

 

 

Е-маил 

 

 

 

Текући рачун подизвођача 

 

 

 

Пословна банка 

 

 

 

Матични број подизвођача 

 

 

 

Порески број (ПИБ) подизвођача 

 

 

 

     Датум: _______________                          М.П.                          ________________________  

                                                                                                              / потпис одговорног лица/  

 

 Напомена:  Образац „подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ 

попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Образац копирати у потребном 

броју за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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                                                                                                                                  Образац бр.6. 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

  

  

  Изјављујемо  да  наступамо  као  група  понуђача  за  јавну  набавку добара мале 

вредности  -  „набавка електричне енергије “, редни број набавке  ЈНМВ- 01/2016.  

  

Овлашћујемо члана групе - носиоца посла _____________________________________  

да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.  

 

ПУН НАЗИВ И  

СЕДИШТЕ,  

(АДРЕСА) 

ЧЛАНА  

ГРУПЕ  

 

РАДОВИ КОЈЕ  

ЋЕ ИЗВРШИТИ  

ЧЛАН ГРУПЕ  

 

УЧЕШЋЕ  

ЧЛАНА  

ГРУПЕ У  

ПОНУДИ  

(процентуално)  

 

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ  

ЛИЦА И ПЕЧАТ 

ЧЛАНА  

ГРУПЕ  

 

Овлашћени члан:  

 

  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

Члан групе:  

 

  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

Члан групе:  

 

  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

Члан групе:  

 

  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

 

Датум : ______________________ 

  

 

Напомена : Образац „изјава чланова групе који подносе заједничку понуду“ попуњавају 

само они понуђачи који подносе заједничку понуду. 

Образац оверавају печатом и потписом одговорна лица сваког члана групе понуђача. 
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                                                                                                                        Образац  бр. 7. 

 

 На основу члана 26.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,1 4/15 

и 68/2015 ) )  понуђач даје следећу: 

 

ИЗЈАВУ 

  I. Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у 

потпуности  понуђач_______________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

подноси понуду независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

 

 II.  Ова изјава се даје у сврху учествовања у поступку јавне набавке 

добара- набавка електричне енергије, редни број набавке ЈНМВ 01/2016. 

 

 

 

                                         За понуђача: 

 

Име и Презиме: ______________________ 

 

  Печат и Потпис:______________________ 

 

Место и датум:_______________________                  
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                                                                                                                         Образац  бр.8 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
1. У смислу члана  88. ст.1 Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 

14 /15 и 68/2015) прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме 

понуде  у поступку јавне набавке мале вредности, редни број набавке ЈНМВ 

01/2016, набавка електричне енергије - 09310000. 

Напомена: трошкове припреме подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова 

 

Редни број Врста трошкова Износ у динарима 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

                                               УКУПНО  

 

( Навести врсте трошкова који су настали приликом припремања понуде) 

 

  У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су 

изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

 

 

Место и датум _________________                                   Потпис овлашћеног понуђача                                          

 

                                                                                                 _______________________ 

  

                                                           М.П                         
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                                                                                                                                 Образац бр.9 

 

 

                                                                  ОВЛАШЋЕЊЕ 

                                                    ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

          __________________________________________________________________ 

                                 ( име и презиме лица које представља понуђача ) 

 

         из________________ул.______________________________________________ 

 

        бр._________бр.л.к.______________издате од ПУ___________ овлашћује се да у име 

 

        ______________________________________________________________________ 

                                                     ( назив понуђача ) 

 

        из_______________, може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности 

добара,  

        набавка електричне енергије,  за потребе Дома ученика средњих школа '' Срећно '' у 

Ћуприји, редни  број набавке ЈНМВ 01/2016. 

 

        Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку отварања  

        понуда. 

 

        Овлашћење важи у поступку јавног отварања понуда за предметну јавну набавку и у  

        друге сврхе се не може употребити.  

        

       Дана :_____________2016 године   

 

 

                                                                                                                  ПОНУЂАЧ 

 

                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                       ( потпис овлашћеног лица ) 

 

 

                                                                           

                                                                         М.П 
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                                                                                                                                Образац бр.10. 

                                 ИЗЈАВА  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

  Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да 

смо испуњавали све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

 

                                         За понуђача: 

 

Име и Презиме: ______________________ 

 

  Печат и Потпис:______________________ 

 

Место и датум:_______________________                  
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                                                                                                                                  Образац бр.11. 

                 

                                        МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ     

                                               ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ                        

 

 

    Закључен између уговорених страна: 

 
 

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА '' СРЕЋНО '', ул. Кнеза 

Милоша бб, матични број 17769367, ПИБ 106159430,  који заступа вршилац дужности 

директора Татјана Милојевић ( у даљем тексту: Наручилац ), и 

  

2. ___________________' из _____________ , ул. _________________матични 

број______________ , ПИБ ______________,  текући рачун: ____________________ кога 

заступа _______________________   ,  (у даљем тексту Снабдевач ) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА : Набавка електричне енергије, редни број набавке ЈНМВ 01/2016, 

за потребе  Дома ученика средњих школа '' Срећно '' у Ћуприји, у свему према понуди 

снабдевача бр. ______________ од______________.године,  која чини саставни део овог 

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 и 

подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије 

 

Члан 2.  

 

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне 

енергије извршиће према следећем: 

Врста продаје: потпуно снадбевање електричном енергијом са балансном одговорношћу.. 

Количина енергије: на основу остварене потрошње наручиоца са планираним 

капацитетом испоруке, укупно: 

          МЕРНО    МЕСТО   
 

Бр.бројила: 14683 

Категорија Потрошња на ниском напону 

Одобрена снага  60kW 
            

 

Тарифни став 
Обрачунска 

величина 

Планирана 

количина за 

обрачун 

Активна ВТ – ниски напон kWh 75.000 

Активна НТ – ниски напон kWh 12.000 
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 Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије у објекту  Дома 

ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја, број бројила 14683. 

 Уговорена количина и квалитет ће се   испоручивати у складу са важећим Законом о 

енергетици („Службени  гласник РС“ бр.145/2014 ), Правилима   о раду  преносног 

система  („Службени  гласник  РС“бр. 91/2015 ), Правилима о раду тржишта електричне 

енергије („Службени  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 снадбевање 

предметног добра. 

 

 

                                                                      Члан 3. 

      

 Укупна финансијска  вредност овог уговора за количине електричне енергије 

исказане у понуди СНАБДЕВАЧА бр.___________од ___________ године износи 

______________________ динара без ПДВ-а односно _______________________ динара са 

ПДВ-ом. 

            Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност 

            У цену из чл.1.овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења 

система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за 

дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

ел.енергије и трошкови акцизе. 

 

Члан 4. 

  

               Исплату рачуна по овом уговору врши Наручилац до _________oг  у текућем 

месецу за претходни месец , а по пријему фактуре ( рачуна ) за испоручене копличине 

електричне енергије, коју испоставља СНАБДЕВАЧ на основу документа о очитавању 

утрошка електричне енергије. 

                  Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Добављачу уплати на рачун 

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

                  У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, Добављач ће Купцу 

обрачунати камату у складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног 

рока плаћања до датума измирења дуга.  

                Снабдевач рачун доставља поштом. 

                

Члан 5 

 

 СНАБДЕВАЧ ће првог дана у месецу који је радни дан за НАРУЧИОЦА, на 

местима ПРИМОПРЕДАЈЕ ( мерно место ) 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. 
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Члан 6. 

 

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

дана пријема рачуна. 

                  Приговор купца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна. 

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

приговора.У случају да је приговор основан, Добављач ће извршити одговарајуће 

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

приговора. 

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

путем обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.. 

 

 Члан 7. 

 

                 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.  

 

 

Члан 8. 

 Добављач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у 

случају више силе. 

            Виша сила ослобађа Добављача обавезе да испоручи, а Наручилац да преузме 

количине електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 

             Као виша сила, за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји 

који имју значај елементарних непогода ( поплаве, земљотреси, пожари и сл. 9, 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 оператера 

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 уговорних обавеза. 

           Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе 

веродостојном документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна 

чињеница. 
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Члан 9. 

 

Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о 

облигационим односима. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај угопвор уколико 

СНАБДЕВАЧ касни са испоруком више од седам дана. 

 

 

                                                           Члан 10. 

 

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 или поводом овог Уговора, решаваће Привредни суд у Крагујевцу. 

 

                                                           Члан 11. 

 

Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу законски заступници 

уговорних страна или од њих овлашћених лица, и важи годину дана од дана закључења 

уговора. 
        У случају промене снабдевача  уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре 

промене снабдевача и закључује се на период  од годину дана. 

 

 

                                                              Члан 12. 

 

За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других релавантних прописа. 

 

                                                               Члан 13. 

 

Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветних примерака, по три примерка за 

сваку уговорну страну. 

 

 

         

      ЗА СНАБДЕВАЧА                                                                          ЗА НАРУЧИОЦА 

                                                                                                                                      

____________________________                                                _________________________ 

 

 

 

 


