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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Плаћање за испоручена добра се врши сукцесивно, на основу месечних рачуна по стварно 
утрошеној количини електричне енергије, и то у року од најдуже 45 календарских дана од 
дана пријема фактуре (рачуна). Испоручилац мора доставити рачун за испоручену 
електричну енергију најкасније до 20. у месецу за предходни месец.  
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, односно понуда Понуђача који захтева авансно 
плаћање биће одбијена као неприхватљива. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
9.2. Захтеви у погледу начина испоруке добара 
Понуђач је дужан да гарантује сталну, квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне 
енергије. 
 
9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара 
Понуђач је у обавези да испоруку електричне енергије изврши на мерна места наручиоца 
прикључена на дистрибутивни систем, у свему према подацима датим у Прилогу бр.1 и 
Прилогу бр.2 из конкурсне документације, уз могућност да се, у случају потребе, број мерних 
места повећа. 
Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 до 24:00 часова, према централно 
европском времену (СЕТ), сваког дана у периоду од годину дана (12 месеци), почев од дана 
закључења уговора, а најдуже до утрошка финансијских средстава опредељених за 
предметну набавку, уколико се иста утроше пре истека рока од 12 (дванаест) месеци од дана 
закључења уговора. 
У случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 до 24:00 
часова, према централно европском времену (СЕТ), сваког дана од дана завршетка законске 
процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила), у периоду од 12 (дванаест) месеци, а 
најдуже до утрошка расположивих финанасијских средстава за предметну набавку, уколико 
се иста утроше пре истека рока од 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
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уговора, као и услове по којима се Продавац обавезује да испоручи а Купац да преузме и 
плати добра која су предмет овог уговора, по јединичној цени за kW/h из усвојене понуде 
Продавца број _______________ за Партију 2., бр.ЈН 1.1.3/2019 – Електрична енергија, од 
___.___.2019. године, која је саставни део уговора. 
 
 
Количина и квалитет електричне енергије 

 
Члан 2. 

 
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне 
енергије извршиће према следећем: 
• Врста продаје је стална и гарантована; 
• Капацитет испоруке дефинисан је на бази годишњег предвиђања потрошње; 
• Период испоруке је сваког дана од 00:00 – 24:00 h, према централно европском 

времену, и то у периоду важења уговора, односно најдуже до утрошка средстава 
предвиђених за предметну набавку, у зависности који услов пре наступи; 

• Количина енергије је према стварно испорученој количини електричне енергије за 
обрачунски период на месту примопредаје;  

• Место примопредаје су сва обрачунска мерна места Купца прикључена на 
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи 
у складу са постојећим ознакама ЕД (места мерења) из Прилога бр.2 из конкурсне 
документације, који је саставни део овог уговора, уз могућност да се, у случају потребе, 
број мерних места повећа под истим условима утврђеним овим Уговором. 

Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене енергије буде у складу са 
Правилима о раду преносног система. 
Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са свим важећим законским 
и подзаконским прописима, који регулишу испоруку електричне енергије. 
Продавац је дужан да након закључења уговора, а пре отпочињања периода снабдевања 
закључи и Купцу достави: 
• Уговор о приступу систему са оператором система за конзумно подручје Купца, 

наведено у техничкој спецификацији; 
• Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје Купцу. 

Копије уговора из претходног става, Продавац је дужан да достави Купцу пре почетка 
испоруке. 
Поред обавеза наведених члановима овог уговора, Продавац је дужан да: 
• не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења 

права на промену снабдевача, нити се може наметати додатне финансијске обавезе по 
том основу; 

• Купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у складу 
са Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача; 

• пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије 
због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, Купца претходно 
упозори да у року прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно постигне 
споразум о извршавању обавезе; 

• се придржава чланова 37. и 38. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном 
енергијом („Сл. гласник РС“, бр. 63/2013 и 91/2018), због специфичности објеката 
Купца; 

• Купцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, даје 
одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње електричне 
енергије. 
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Члан 3. 
 

Купац се обавезује да плаћа kWh по јединичној цени из усвојене понуде која износи 
___________ динара без ПДВ-а. 
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене активне електричне енергије врши се по 
наведеној јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини 
електричне енергије за обрачунски период на месту примопредаје током периода 
снабдевања, за Купца, под условима утврђеним овим уговором, све до процењене вредности 
јавне набавке, тј. до 1.666.666,67 динара без ПДВ-а, односно 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 
Цена из става 1. овог члана је фиксна, за уговорени период испоруке. 
У цену из става 1. овог члана су урачунати трошкови балансирања, а нису урачунати 
трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, трошкови 
услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, трошкови акцизе, порез 
на додату вредност, као и евентуални други порези, доприноси, додаци и накнаде које 
одређују надлежне државне институције и који се обрачунавају и плаћају у складу са 
прописима Републике Србије, на основу рачуна који испоставља Продавац. 
Трошкове из става 3. овог члана Продавац ће фактурисати Купцу сваког месеца, на основу 
обрачунске величине за место примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ 
систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију 
електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у 
„Службеном гласнику РС“. 
 

Члан 4. 
 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 
систем у категорији потрошње на ниском напону и широке потрошње, у складу са ознакама 
ЕД (места мерења) из Прилога бр.2 из конкурсне документације, који је саставни део овог 
уговора, уз могућност да се, у случају потребе, број мерних места повећа под истим 
условима утврђеним овим Уговором. 
Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и 
испоруком електричне енергије до места испоруке. 
 
 
Обрачун утрошене електричне енергије и начин плаћања 
 

Члан 5. 
 

Продавац ће до првог радног дана у месецу, који је радни дан за Купца, на месту 
примопредаје извршити очитавање количине остварене потрошње елекетричне енергије за 
претходни месец. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 
количине електричне енергије, користиће се податак оператора преносног система и дати 
документ биће саставни део рачуна. 
На основу докумената о очитавању утрошка и на основу прописа Републике Србије, који се 
односе на трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и тршкове 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача Продавац издаје Купцу рачун, који доставља 
поштом на адресу Купца. 
Рачун се мора доставити најкасније до 20. у текућем месецу за претходни месец. 
Обавезе по основу овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа средстава која ће за намену из члана 1. овог Уговора бити одобрена у тој 
буџетској години. 


