
Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев 

заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

услуге фиксне телефоније, ЈН бр. 1.1.5- јнмв/18, са следећим питањима: 

 

 
1. Питање: Рок плаћања? 

На странама (11/30; 21/30 и 28/30) 
Дајете упутство за плаћање фактуре, а да би сте на страни 28/30 у члану 3. навели; 

„Наручилац задржава право да плаћање доспелог рачуна изврши у складу са 

могућностима извршења буџета Републике Србије, имајући у виду расположиве 

месечне квоте“.  
Замолили би смо Вас да плаћање ускладите са Важећим законским прописима која су 

прописана између Јавних предузећа, тј. да постоји јаснио дефинисн рок плаћања, како 

се у случају неблаговременог плаћања не би оспоравала камата. 

11/30 
 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

8.1.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
 
 
21/30 

 

Плаћање ће се извршити по пријему фактуре до _________ -ог у текућем 

месецу.               (зашто сте ставили у текућем месецу, ако тражите дужи рок плаћања) 
 
 
28/30 

Члан 3. 
 

               Плаћање ће се извршити по пријему фактуре до _____________ у текућем 

месецу за претходни месец за испоручену електричну енергију која садржи у себи 

исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену посебно 

уговорених услуга. Све достављене фактуре морају у свом садржају имати број и датум 

закљученог Уговора о испоруци електричне енергије. 

Наручилац задржава право да плаћање доспелог рачуна изврши у складу са 

могућностима извршења буџета Републике Србије, имајући у виду расположиве 

месечне квоте.  
 

2. Питање 2: Период Важења уговора? 
На страни 29/30 наводите, да се уговор закључује на период од једне године од дана 
закључења, али не наводите када уговор ступа на снагу и да ли је период од једне 
године период од дана ступања на снагу или од дана закључења? 
Појашњење; 
Дан закључења и дан ступања на снагу су различити датуми. Дан ступања на снагу 
уговора је дан када се заврши законска процедура промене снабдевача, или дан 
уколико остајете код истог снабдевача, дан првог очитавања бројила од стране ОДС-а. 

29/30 
 



Члан 13. 
 

               Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

               Уговор се закључује на период од једне године, од дана закључења   у времену  

од 00:00h -24:00h. 
 

3. Питање: Место испоруке? 
 
Нигде у конкурној документацији нисте навели места испоруке са ЕД бројевима, 
 активне електричне енергије, тако да се не зна која мерна места уговарате, већ сте то 
на страни 28/30 навели уопштено? 
 
Потребно је да наведете број, називе мерних места и ЕД број који уговарате. 

28/30 
 
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ  

Члан 4. 
 

               Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње: широка потрошња електричне енергије 

у пословним објектима Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд. 

               Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње 

Наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука је стална и 

гарантована на годишњем нивоу.          

 

 

Поводом достављеног захтева дајемо следеће одговоре: 

 

1. У члану 3. Модела уговора брише се став 2.  

У прилогу овог одговора налази се модел уговора са корекцијом у члану 3. 

 

2. С обзиром на то да није посебно наведено, уговор ступа на снагу даном 

закључења. Период од једне године почиње од дана закључења уговора, како је 

и наведено у члану 13. Модела уговора.  

 

3. Републички завод за заштиту споменика културе – Београд има једно мерно 

место у улици Радослава Грујића бр. 11.  

ЕД број: 94138820  

 

 

 

Ови одговори чине саставни део конкурсне документације за јавну набавку 

електричне енергије, ЈН бр. 1.1.5-јнмв/18 

 

 

 

 

                                                                                             К О М И С И Ј А  

                                                                           ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.1.5-јнмв/18 

 

 

 

 



 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Модел уговора мора бити попуњен, потписан и оверен печатом. 

 

 

УГОВОР  

о набавци електричне енергије за потребе Републичког завода за заштиту 

споменика културе-Београд 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 

1. Републички завод за заштиту споменика културе-Београд, 

Београд, радослава Грујића бр.11, ПИБ 100291710, матични број  

07010028, кога заступа Мирјана Андрић, директор  (у даљем 

тексту: Наручилац) и 

  
2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Добављач) 

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са 

подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у 

име групе понуђача потписати уговор 

 

 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012) 

спровео поступак јавне набавке мале вредности број 1.1.5-јнмв/18, чији је предмет набавка 

електричне енергије за потребе Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд; 

- Наручилац је Позив и Конкурсну документацију објавио на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца; 

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број ___________ (биће 

преузето из понуде), која се налази  у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број ____________(попуњава Наручилац), 

доделио Добављачу Уговор о испоруци електричне енергије за потребе Републичког завода за 

заштиту споменика културе-Београд;  

- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично поверити 

Подизвођачу (попуњава Наручилац). 

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;  

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 1. 
 

 Предмет Уговора је испорука електричне енергије за потребе Републичког завода за 

заштиту споменика културе-Београд. 
 

 

Члан 2. 
 

 Укупна уговорена цена износи ____________ динара без ПДВ-а, односно 

___________са ПДВ-ом. 

            Цена обухвата: цену активне електричне енергије и трошак балансирања, а не обухвата 

трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, 

трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача, акцизу за електричну енергију и 

остале зависне трошкове које прописује Влада Републике Србије. 
 

Члан 3. 
 

 Плаћање ће се извршити по пријему фактуре до _____________ у текућем месецу за 

претходни месец за испоручену електричну енергију која садржи у себи исказану цену 

електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену посебно уговорених услуга. Све 

достављене фактуре морају у свом садржају имати број и датум закљученог Уговора о 

испоруци електричне енергије. 

 
 

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ  

Члан 4. 
 

 Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње: широка потрошња електричне енергије у пословним објектима 

Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд. 

 Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Наручиоца 

на месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука је стална и гарантована на 

годишњем нивоу.   

 

 
КВАЛИТЕТ ДОБАРА 

Члан 5. 
  
  

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Законом о 

енергетици („Службени гласник РС“ бр.145/2014), Уредбом о условима испоруке и снабдевања 

електричном енергијом ("Сл. гласник РС", бр. 63/2013),  као и са свим другим важећима 

законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметним добром. 

 

 
ГАРАНЦИЈА  

Члан 6. 
 

 Добављач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну  испоруку електричне 

енергије.    

 
РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 7. 
 

 У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и 

неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 дана 



од дана пријема фактуре поднесе приговор Добављачу. Добављач је дужан да у року од 8 дана, 

од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца. 

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

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног система. 

 

 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 8. 
 

 Добављач је дужан да приликом испоруке добара који су предмет Уговора, примењује 

све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду 

(„Службени гласник РС“ број 101/2005). 

 
 

 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА  

Члан 9.  
 

 Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15), без одлагања писмено обавести Наручиоца о 

било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин 

 

 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконским актима из области енергетике. 

 
 

Члан 11.  
 

 Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин 

бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 
 
 

Члан 12. 
 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану 

сагласност уговорних страна. 
 

 

Члан 13. 
 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

 Уговор се закључује на период од једне године, од дана закључења  у времену  од 

00:00h -24:00h. 

 Обавезе које по основу овог уговора доспевају у наредној буџетској години биће 

извршене највише до износа средстава која су за ту намену Наручиоцу буду одобрена у 

наредној, односно 2019. буџетској години.    
 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  



 О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 

уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 

писменог обавештења о раскиду Уговора. 
 

 

Члан 14. 
 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 

уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  
 

 

Члан 15. 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 
 
 

 

 
 

 

НАРУЧИЛАЦ  ДОБАВЉАЧ 

  - потпис - 

Мирјана Андрић, директор                                           директор 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


