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ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
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Измене и допуне конкурсне документације  ЈНВВ 01/16, 

Набавка електричне енергије 

 

 

 

Мења се конкурсна документација на страни 28 образац број 3 Образац понуде, где уместо 

постојећег Средои курс еура на дан пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда, накпн измена 

гласи: Средои курс еура на дан када је заппчетп птвараое ппнуда. 

 

 

Мења се модел уговора Члан 7. где уместо постојећег Средои курс еура на дан 

пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда, накпн измена гласи: Средои курс еура на дан када 

је заппчетп птвараое ппнуда. 

 

После измена гласи : 

Члан 7. 

 

Начин обрачуна и фактурисање 
 
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од 07:00 
часова првог календарског дана у месецу и траје до 07:00 часова првог календарског дана у 
наредном месецу. 
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о очитавању 
обрачунских мерних места добијених од стране Оператора система. 
Јединична цена износи: 

 Планирана 
енергија 
За 2016 гпд. (Kwh) 

Цена  

 пп јед.мере без 

ПДВ.а ( EUR/Kwh) 

Укупна цена без ПДВ. 

(ЕUR) 

Јавна расвета 1.657.749,00   

Ширпка пптрпшоа 498.386,00   

Средои курс еура на дан када је заппчетп 

птвараое ппнуда 

Укупнп без ПДВ. 

(EUR) 

 



Укупнп са ПДВ. 

(EUR) 

 

 
Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина) и трошкови 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада) у наведено нису урачунати.  

 
 

 
 

У наставку достављамо измењен образац понуде и измењен модел уговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.   Образац понуде 

Јавна расвета 

Бр. ЕД БРПЈ Пдпбрена 
Снага 
(kW) 

Мернп местп Укупна 
енергија(kWh) 
(пптрпшоа према 
студији 
јавне расвете 
август2014 –јул 
2015) 

Планирана 
енергија за  
2016 гпд.  

1. 
3024834796 11.04 

Opštinska uprava - JR 

"Dužanići"  
6870 7557 

2. 3024850390 6.9 Javna rasveta "Karaula 2" 7867 8654 
3. 3024881246 2.3 Javna rasveta "Stojanovići 2"  0 22308 

4. 3024773610 5.75 Javna rasveta "Rasadnik"  11654 12819 
5. 3024631240 17.25 Javna rasveta "Badnji do"  37205 40925 

6. 3024631303 17.25 Javna rasveta "4334"  13287 14615 

7. 3024631345 17.25 Javna rasveta "4338"  17149 18863 
8. 3024631350 5.75 Javna rasveta "Petlja"  52884 58172 

9. 3024631544 5.75 Javna rasveta "Lipa" 50252 55277 
10. 302633138 17.25 Javna rasveta "Čajetina TS"  35777 39354 

11. 3024633232 17.25 Javna rasveta "4415"  18812 20693 
12. 3024633379 5.75 Javna rasveta "Šipovik" 21780 23958 

13. 3024635664 17.25 Javna rasveta "Omladinska"  32662 35928 

14. 3024635727 5.75 Javna rasveta "Kaldrma"  26964 29660 
15. 3024635753 17.25 Javna rasveta "Potoci" 16853 18538 

16. 3024635795 17.25 
Javna rasveta "Čolovića 

brdo" 
35669 39265 

17. 3024635884 17.25 Javna rasveta "Sloboda"  3190 3509 

18. 3024636076 17.25 Javna rasveta "Kula Palisad" 52918 58209 
19. 

3024636118 17.25 
Javna rasveta "TS JVR 

Livade"  
81209 

89329 

20. 3024636150 17.25 Javna rasveta "TS Televizija"  55108 60618 
21. 3024638162 17.25 Javna rasveta "Krompirište"  21748 23922 

22. 3024638178 5.75 Javna rasveta "TS Karaula"  35200 38720 
23. 

3024638356 5.75 
Javna rasveta "Jedriličarsko 

brdo" 
34040 

37444 

24. 3024640245 17.25 Javna rasveta "BIP"  49281 54209 
25. 3024642373 17.25 Javna rasveta "Zlatibor"  37222 40944 

26. 3024642510 17.25 Javna rasveta "TS Dunav"  37599 41358 
27. 3024642771 5.75 Javna rasveta "Sloga" 74755 82230 

28. 3024646535 17.25 Javna rasveta "Tržni centar"  0 41640 
29. 3024647000 17.25 Javna rasveta "TS Kučinar"  29405 32345 

30. 3024647083 17.25 Javni WC 8719 9590 

31. 3024648794 17.25 Javna rasveta "Đurkovac"  4548 50002 
32. 3024648967 17.25 Javna rasveta "Dolina"  9631 10594 

33. 3024653155 17.25 Javna rasveta "Sirogojno"  41400 45540 
34. 3024655791 17.25 Javna rasveta "Branešci" 22060 24266 

35 3024624898 17.25 Javna rasveta "Mačkat" 15636 17199 
36. 

3024765300 6.9 
Javna rasveta "Obudojevica 

1" 
51889 

57077 

37. 3024765320 6.9 Javna rasveta "Obudojevica 5405 5945 



3" 

38. 3024765357 6.9 Javna rasveta "Farma"  10590 11649 

39. 3024717930 6.9 Javna rasveta "Utrobe" 20838 22921 
40. 3024717966 17.3 Javna rasveta "Trg Rujno"  0 52861 

41. 3024717971 6.9 Javna rasveta "Plato Rujno"  0 19392 
42. 3024717987 6.9 Javna rasveta "Kriva reka" 12607 13867 

43. 3024773610 6.9 Javna rasveta "Lovac"  11654 12819 

44. 3024631235 5,75 Зграде чајетина 59450 65395 
45. 3025876539 11,04 Камаљ 71944 79138 

46. 3025712536 3,20 TЦ ББ 28145 61919 
47. 3024648800 17,25 Крива река 

Јан.феб.авг.дец. 2015 
Авг.-дец. 2014.  

19046 37711 

48. 3024869851 6.9 
Opštinska uprava - JR 

"Desko" 
8001 8801 

49. 2026075408 7 Јавна расвета Даутовац 
 

 
1500 

 

19800 

Укупнп: 1.300.423,00 1.657.749,00 

 

Широка потрошња 

Бр. ЕД БРПЈ Пдпбрена 
Снага 
(kW) 

Мернп местп Укупна 
енергија(kWh) 
ППТРПШОА 

Планирана 
енергија 
за  
2016 гпд 

1. 3024881246 17.25 Mesna zajednica za kapelu 0 120 
2. 3024636689 153 Klizalište 19800 21780 

3. 3024651158 5.75 Mesna kancelarija Jablanica 0 120 
4. 3024732126 17.25 Strugara 0 120 

5. 3024792806 51.75 Opštinska uprava  104400 114840 
6. 3024836002 6.9 Opštinska uprava Čajetina  12000 13200 

7. 
3024760008 11.04 

Fond za sredstva stambene i 
solidarne izgradnje 

96 105 

8. 3025596846 5.75 Opštinska uprava Čajetina  34200 37620 

9. 3024632993 17.25 Poslovne prostorije 0 120 

10. 3024646933 17.25 
Poslovni prostor autobuska 

stanica Zlatibor 
60000 66000 

11. 3024646954 17.25 Poslovni prostor Zlatibor 2340 2574 
12. 3024646960 17.25 Poslovni prostor Zlatibor 11760 12936 

13. 3024646975 17.25 Poslovni prostor Zlatibor 25800 28380 

14. 3024646980 17.25 Lokal 4/1 12600 13860 
15. 3024646996 17.25 Lokal 4/2 7800 8580 

16. 3024646933 17.25 
Poslovni prostor autobuska 

stanica Zlatibor 
61680 67848 

17. 3024646954 17.25 Poslovni prostor Zlatibor 1200 1320 

18. 3024646960 17.25 Poslovni prostor Zlatibor 11760 12936 
19. 

3024648752 17.25 
Poslovni prostor autobuska 

stanica 
216 238 

20. 3024648768 17.25 Turistička agencija 17640 19734 
21. 3024648800 17.25 Kućica na parkingu 11400 12540 

23. 3024765289 11.1 Prodavnica sveća tržni centar  0 199 



24. 3025847830 11,04 Насеље слпбпда 2280 2508 

25. 3025876539 11,05 стпјанпвићи 49200 54120 
26. 3025909887 17,25 Центар-к.река 5880 6468 

27. 3025775406 11,04 Веспвићи рудине 0 120 
УКУПНП 452.052,00 498.386,00       

 

 

 Планирана 
енергија 
За 2016 гпд. (Kwh) 

Цена  

 пп јед.мере без 

ПДВ.а ( EUR/Kwh) 

Укупна цена без ПДВ. 

(ЕUR) 

Јавна расвета 1.657.749,00   

Ширпка пптрпшоа 498.386,00   

Средои курс еура на дан када је заппчетп 

птвараое ппнуда 

Укупнп без ПДВ. 

(EUR) 

 

Укупнп са ПДВ. 

(EUR) 

 

 

За прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи девизни курс Народне банке 

Србије, на дан када је започето отварање понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Општинска управа 
Број: 404-2/16-02 
Датум: 
Чајетина 

 
 
                             МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 
-Електрична енергија- 

 
 
Закључен дана ______________________2016.године између 
 

1. ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА, општинске управе 
Александра Карађорђевића бр.28, 31310 Чајетина 

            ПИБ:101072148, матични број: 07353553,текући рачун;840-69640-49:  , 
            коју заступа начелник општинксе управе Вељко Радуловић 
            (у даљем тексту Наручилац)  
 

2.   _______________________________________________________  
        из________________ул.__________________________бр.______ 
        ПИБ ___________________матични број____________________, 
        текући рачун ___________________________________________, 
        које заступа ____________________________________________,  
       (у даљем тексту: Понуђач) 
 
3. ________________________________________________________, 
      Из_________________ул._________________________бр._______, 
      ПИБ___________________матични број______________________, 
      Текући рачун_____________________________________________, 

Које заступа______________________________________________, 
(у даљем тексту подизвођач) 

(ако наступа са подизвођачима уписати назив подизвођача и попунити  податке).  

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 
 
-да је Купац на основу члана 52.став 1. и члана 32. Закона о јавним набавкама „Сл.гласник РС“ 
124/12,14/15,68/15, и позива за подношење понуда објављеног на интернет страници Наручиоца 
и порталу јавних набавки, спровео отворени поступак за набавку добара-куповина електричне 
енергије према техничким спецификацијама из конкурсне документације, 
-да је Понуђач доставио понуду број ____________ од _________________ 2016. године која се 
налази у прилогу и саставни је део овог Уговора 
-да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне 
документације које се налазе у прилогу и саставни су део овог Уговора, 
-да је Наручилац у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама на основу понуде Понуђача 
и Одлуке о додели уговора бр. ___________________ од_________________ године изабрао 
Продавца за куповину наведену у алинеју 1 овог члана. 
Регулација цена биће у свему према Закону о енергетици „Сл. гласник РС“ 145/2014-3 
 
 



 

Члан 2. 

Предмет уговора 
Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу продаје 
електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију овог 
Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима којима се уређују 
права и обавезе по основу производње и продаје електричне енергије. 
 

Члан 3. 

Место примопредаје електричне енергије 

 
Уговорне стране су сагласне да су продаја, преузимање и плаћање електричне енергије, која је 
предмет овог Уговора, изврши на следећи начин: 
 гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на места примопредаје, 
током испоруке, 
 капацитет испоруке до 3.000 MWh, променљив дијаграм оптерећења, 
 рок испоруке: период од 12 месеци од момента закључења уговора 
 Место примопредаје: Мерна места наручиоца (објекти) наведени у Техничкој 
спецификацији, која је саставни део Конкурсне документације. 
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о 
раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно Правилима о раду 
дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике Србије (у даљем тексту у 
множини: Правила Оператора система). 
 

Члан 4. 

Цена електричне енергије 

 
Укупна цена за испоручену електричну енергију са фиксним трошковима износи 
______________________________________________ без ПДВ-а  
+_________________ПДВ= _______________________са ПДВ-ом . 
(навести износ и валуту). 
 
Плаћање уговорене цене из става 1.овог члана Наручилца ће извршити Продавцу у динарској 
противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета (датум очитавања) на 
рачун Понучђача. 
 
У цену из става 1.овог члана није урачуната акциза за електричну енергију. 

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

електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача . 

Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за 
испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног Система 
обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу 
обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа 
систему за дистрибуцију електричне енергије. 
Методологија  за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној 
интернет презентацији Агенције за енергетику Републике Србије. 
Трошкове из става 3.и 4. овог члана Купац се обавезује да исплати Продавцу у складу са 
чланом 5., 6. и 7. овог Уговора. 



Члан 5. 

Трошкови приступа преносном (дистрибутивном) систему електричне енергије 

испоручене Наручиоцу 

 
Наручилац се обавезује да плати Понуђачу поред цене из члана 4.овог Уговора и трошкове 
приступа преносном систему електричне енергије и/или трошкове приступа дистрибутивном 
систему, који се од стране оператора система обрачунавају Понуђачу (у зависности од места 
прикључења Наручиоца). 
Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају применом Одлуке о цени 
приступа систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени приступа 
дистрибутивном систему.Одлука о цени приступа систему се примењује на обрачунске 
величине за тарифне ставове за место примопредаје Наручиоца, добијене од оператора система. 
 

Члан 6. 

Трошкови накнадa за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије  
 
Наручилац се обавезује да плати Понуђачу поред цене из члана 4.овог Уговора и трошкове 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (у даљем тексту: 
Накнада) у складу са прописима Републике Србије.  
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за 
испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног Система 
обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу 
обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа 
систему за дистрибуцију електричне енергије. Методологија за израчунавање цене 
дистрибуције електричне енергије налази се на званичној интернет презентацији Агенције за 
енергетику Републике Србије.  

 
Члан 7. 

Начин обрачуна и фактурисање 
 
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од 07:00 
часова првог календарског дана у месецу и траје до 07:00 часова првог календарског дана у 
наредном месецу. 
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о очитавању 
обрачунских мерних места добијених од стране Оператора система. 
Јединична цена износи: 

 Планирана 
енергија 
За 2016 гпд. (Kwh) 

Цена  

 пп јед.мере без 

ПДВ.а ( EUR/Kwh) 

Укупна цена без ПДВ. 

(ЕUR) 

Јавна расвета 1.657.749,00   

Ширпка пптрпшоа 498.386,00   

Средои курс еура на дан када је заппчетп 

птвараое ппнуда 

Укупнп без ПДВ. 

(EUR) 

 

Укупнп са ПДВ. 

(EUR) 

 

 
Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина) и трошкови 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада) у наведено нису урачунати.  



Члан 8. 

Порез на додату вредност (ПДВ) 

 
Наручилац се обавезује да Понуђачу исплати обрачунати ПДВ на уговорену цену за продату 
електричну енергију из члана 4., трошкове приступ асистему електричне енергије из члана 5. и 
Накнаду из члана 6. овог Уговора. 
 

Члан 9. 
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања. 

 
Понуђач издаје Нручиоцу јединствен рачун са исказаном испорученом електричном енергијом, 
трошковима приступа систему електричне енергије, Накнадом и ПДВ-ом најкасније у року од 3 
(три) дана по добијању месечног извештаја од оператора система о очитавању обрачунских 
мерних места. 
Понуђач рачун издаје у два примерка и доставља Наручиоцу, путем поште. 
Понуђач ће у рачуну из става 1.овог члана посебно исказати: цену продате електричне енергије, 
трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и обрачунати ПДВ. 
Наручилац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Понуђача у складу са његовим 
писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну ( до 20 у месецу за претходни месец), са 
позивом на број рачуна који се плаћа. 
Наручилац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје и коресподентске банке, који су 
у вези са плаћањима по основима из овог Уговора. Понуђач ће сносити само банкарске 
трошкове своје банке.Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Понуђачу уплати на 
рачун укупан износ задужења по издатом рачуну из става 1.овог члана. 

 

Члан 10. 

Право Наручиоца на приговор на рачун 

 
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана 
добијања рачуна. 
Приговор Наручиоца на рачун Понуђача не одлаже обавезу плаћања рачуна. 
Понуђач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.У 
случају да је приговор основан, Понуђач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и 
доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. 
У случају да Понуђач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити 
Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.  
 

Члан 11. 

Рок плаћања 
 

Наручилац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу члана 8.овог Уговора 
изврши најкасније до 20. у текућем месецу за предходни месец. 
 

Члан 12. 

Инструменти обезбеђења 
 
Понуђач се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од пет дана од дана 
закључења Уговора преда Наручиоцу, као средство обезбеђења бланко меницу, прописно 
потписану и оверену са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене 
вредности без ПДВ-а. 
 
 
 
 
 



Уз меницу, се достављају следећа документа:  
 
-Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоца за попуњавање и подношење 
исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење) 
 
- Оверена фотокопија картона депонованих потписа од стране банке 
 
- Захтева за регистрацију менице, оверен од пословне банке. 
 
Уколико дође до промене лица овлашћених за потписивање обавезно је поновно достављање 
депо картона овереног од стране банке. Уколико је лице које је потписало меницу избрисано из 
картона депонованих потписа, потребно је поново доставити меницу,оверену фотокопију 
картона депо потписа и захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке. 
Уколико није дошло до промене лица које је потписало меницу, није потребно поново 
достављати меницу.  
Средство обезбеђења траје онолико колико траје рок за испуњење обавезе која је предмет 
обезбеђења односно 5 дана дуже.Средство обезбеђења не може се вратити пре истека рока 
трајања, осим ако је Понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.У том случају рок 
важности наведеног је 5 дана дуже од дана коначне испоруке.  
Средство обезбеђења Наручилац ће активирати уколико Понуђач  не испоручи добра 
уговореног квалитета, уколико не испоручи у уговореном року и уколико не испоштује цене 
уговорене у обрасцу структуре цене после првог враћања рачуна на усаглашавање.Средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла биће реализовано у случају да не дође до 
извршења овог уговора кривицом Понуђача.Навено средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла као и наведена пратећа документа, Понуђач коме Наручилац додели уговор у 
обавези  је да достави приликом потписивања уговора. У случају да дође до реализације 
средства финансијског обезбеђења из наведених разлога Понуђач се обавезује да Наручиоцу 
одмах достави идентично средство финансијског обезбеђења на попуну до преосталог износа 
без ПДВ-а. 
 

Члан 13. 

Неизвршење уговорених обавеза 

 
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 14. 

Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви) 

 
Понуђач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају више 
силе. 
Виша сила ослобађа Понуђача обавезе да испоручи, а Наручиоца  да преузме количине 
електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 
Као виша сила, за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају 
значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности 
који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних 
обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи.Под таквим 
догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора система донети у складу 
са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну 
страну телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено 
трајање може предвидети, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица 
више силе.За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не 
примењују се санкције за неизвршење уговрних обавеза. 



Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе 
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна 
чињеница.У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају 
своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о 
даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на 
раскид овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем (препорученим писмом, 
телеграмом, меилом, факсом) обавести другу уговорну страну. 

 

Члан 15. 

Раскид уговора 

 
Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим 
односима Републике Србије. 
 

Члан 16. 
Решавање спорова 

 
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 надлежни 
суд у Ужицу. 
 
 

Члан 17. 

Ступање уговора на снагу 

 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна или 
од њих овлашћена лица и предају инструмент обезбеђења из члана 12.овог Уговора, а ступа на 
снагу и важи за период од 12 месеци.  
 

Члан 18. 

Завршне одредбе 

 
Наручилац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор Наручиоца на рачун, 
упозорење или друго писмено Понуђача, које се односи на овај уговорни однос сматра 
уредном, уколико је Понуђач исте доставио на адресу наведену у овом Уговору. 
 

Члан 19. 

 
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима Републике Србије, Закона о енергетици и других закона и 
подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатноси и 
функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.  

 

Члан 20. 
 

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

 

 
 

 



Члан 21. 

 
Наручилац је сагласан да је Понуђач његов ексклузивни снабдевач, што значи да Наручилац 
нема право да закључи истоветни уговорни однос за исти уговорени период са другим 
Понуђачем, а у противном Нарућилац је дужан да Понуђачу надокнади сву насталу 
материјалну штету (стварна штета и изгубљена добит) 

 

Члан 22. 
 

Лице овлашћено за размену информација и предузимања активности за извршавање уговора од 
стране Наручиоца је :_____________________(меил:___________________тел:__________); 
А од страбе Понуђача :____________________(меил:____________________тел:________); 

 

Члан 23. 

 
Овај Уговор је сачињен  у 4 (четири) истоветна примерака, по два примерка за сваку Уговорну 
страну. 
 
 
 
 
 
 
              За наручиоца:                                                                             За понуђача  
 
Начелник општинске управе                                                        ____________________ 
       Вељко Радуловић                                                                                  
________________________                                                      ______________________                                              
 
 


