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I.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

На основу чл. 73. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“ број 116/08) 
 
                     ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  

Београд, Улица царице Милице број 2 
доставља 

 
П О З И В 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
У ДРУГОЈ ФАЗИ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА  

 
 
 
1. Јавно предузеће  „ Електропривреда Србије“, Београд позива све Понуђаче 
којима је призната квалификација Одлуком генералног директора бр.II-800/101-
10 од 11.06.2010.год. и то: 1. Rwe supply & trading GmbH, Eсен, Немачка, 2. 
Korlea д.о.о Београд, 3.Gen-i д.о.о Београд, 4. Gen-i д.o.o. Kршко, Словенија, 5. 
Alpiq energija RS д.о.о. Београд, 6. HSE Balkan Energy д.о.о. Београд, 7. EGL 
д.о.о. Београд, 8. Energy Finansing Team д.о.о. Београд, 9. Energy Finansing 
Team AG, St.Galen, Швајцарска, 10. Statkraft markets GmbH, Немачка, 11. 
Statkraft Western Balkans, д.о.о. Београд и 12. Rudnap group а.д. Београд, 
13.REPOWER SERBIА д.о.о,. Београд , 14. EZPADA д.о.о., Београд, 15. ЈP 
Morgan Energy Europe д.о.о., Београд, 16. ЧЕЗ Србија д.о.о., Београд, 17. ČEZ 
a.s. Праг, Чешка, 18. Budapest Energy Trading SR д.о.о., Београд, 19. ЈАS 
Budapest д.о.о., Чантавир, 20. VERBUND АG Беч, Аустрија, 21. PLC Interenergo 
д.о.о. Београд да припреме и поднесу понуду за продају електричне енергије . 
 
2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - набавка електричне енергије у другој фази 
рестриктивног поступка  (Јавна набавка  бр. 125/10), обликована по партијама, и 
то: 
Партија 1. Банд 70 MWh/h 

 Период испоруке: 01.02.2011.- 28.02.2011. 
                                              00:00h-24:00h 

 Партија 2. Банд 80 MWh/h 

       Период испоруке: 01.02.2011.- 28.02.2011. 
                                              00:00h-24:00h 

Партија 3. Банд 100 MWh/h 

       Период испоруке: 01.02.2011.- 28.02.2011. 
                                              00:00h-24:00h 

  

Детаљна спецификација партија дата је у конкурсној документацији.    
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3. Критеријум за избор најповољније понуде  је најнижа понуђена цена.  
 
4. Конкурсна документација се доставља у прилогу овог позива. 
 
 
 
4. ВРЕМЕ, МЕСТО И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ   

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
17.01.2011.године до 10,00 сати у писарници наручиоца, на адресу Војводе 
Степе бр. 412, Београд. 
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену 
понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
 
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. 
 
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној 
набавци када је његова понуда изабрана као најповољнија, наручилац је 
овлашћен да уновчи гаранцију за озбиљност понуде. 
 
Понуђач који поднеси понуду, понуду може доставити непосредно (лично) или 
путем поште на адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити 
следеће: 

 
– Понуда за јавну набавку електричне енергије  у другој фази 

рестриктивног поступка – 
Набавка бр. 125/10 ДТЕЕ -  партија бр.  

                                                          -Не отварати- 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ 
Дирекција за трговину електричном енергијом 

Војводе Степе 412 (писарница), 11000 Београд, Србија 
 

Понуда се сачињава на српском или енглеском језику на начин утврђен 
конкурсном документацијом. 
 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини 
коверте наводи свој пун назив и адресу, телефон и факс, као и име и презиме 
овлашћеног лица за контакт.  
 



 5 / 31 

Ако је понуда за једну партију већа од 300.000.000,00 динара понуђач је дужан 
да наручиоцу поднесе понуду и копију понуде за ту партију у две одвојене 
коверте. 
 
Понуђач  може да поднесе само једну понуду за једну партију. 
 
6. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДЕ - Јавно отварање понуда одржаће се 
17.01.2011.године у 10,30 часова, на адреси наручиоца Војводе Степе 412,  
2 спрат, канцеларија бр.256. 
 
У складу са Правилником о отварању понуда и обрасцу за вођење записника 
председник комисије ће прочитати име и адресу понуђача који је поднео понуду 
и јединичну цену из понуде по свакој партији. 
 
Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача, који  
је дужан да Комисији за јавну набавку преда писмено овлашћење, пре тренутка 
отварања понуда.  
 
7. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ- 
Одлуку о избору најповољније понуде, која ће бити образложена и која ће 
садржати нарочито податке из члана 80. Закона о јавним набавкама, наручилац 
ће донети у року до 7 дана од дана јавног отварања понуда. 
 
 
 
II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Понуђачи су обавезни да понуду сачине у складу са захтевима наручиоца, на 
начин и под условима утврђеним позивом и овом конкурсном документацијом. 
 

1. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ 
 
Понуђач је обавезан да сачини понуду на обрасцу из конкурсне документације, 
јасно и недвосмислено и овери је печатом и потписом овлашћеног лица.  
 
Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у образац 
понуде, откуцане на рачунару, односно писаћој машини или читко попуњене 
штампаним словима, хемијском оловком. 
 
Пожељно је да сва документа у понуди, осим банкарске гаранције, буду 
повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно 
убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 
 
Понуђач подноси понуду са свим траженим документима, у запечаћеној   
коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како 
је предата, са назнаком „Понуда за јавну набавку електричне енергије у другој 
фази рестриктивног поступка – набавка број 125/10 – партија бр. ...  не 
отварати“. 
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2. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском и енглеском 
језику, а поступак јавне набавке се води на српском језику. Понуђач може 
доставити понуду на српском или енглеском језику. 
 

 
3.   ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 
Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе: 
 

1)  Печатом оверен, потписан и попуњен oбразац  „ Понуда“ - (Образац 1) 
2)  Печатом оверен, потписан и попуњен образац структуре цене, зависно од 
партије за коју се понуда подноси  (Образац 2); 
3) Печатом оверен, потписан и попуњен образац техничке спецификације 
(Образац 3) 
4) Средства финансијског обезбеђења која се подносе уз понуду (Образац 4) 
5)  Печатом оверен, потписан  и попуњен модел уговора (Образац 5). 
6) Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама -  
Потврда надлежног органа којом кандидат доказује да му није изречена 
мера забране обављања делатности две године пре достављања позива за 
подношење понуде, а која мора бити издата после дана када је послат позив 
за подношење понуде (уверење (потврда) Привредног суда). 
Потврда надлежног пореског органа, која може бити издата и пре дана када 
је послат позив, ако од дана њеног издавања до дана слања позива за 
достављање понуда није протекло више од шест месеци (потврда (уверење) 
надлежног пореског органа према седишту понуђача). 
Aко се наведени докази не издају у држави у којој понуђач има седиште, он 
може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или 
управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе,  а 
наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог 
средства.   

 
 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 
 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.  
 
У случају  да понуђач подноси понуде за више партија, дужан је да поднесе 
понуду за сваку партију посебно и уз сваку понуду посебно попуњене обрасце: 
Образац понуде - (Образац 1), Образац структуре цене (Образац 2); Образац 
техничке спецификације (Образац 3), Модел уговора (Образац 5), као и 
банкарску гаранцију за озбиљност понуде према Обрасцу 4. 
 
У случају да понуђач подноси понуде за више партија доказе из тачке 3.6 
Конкурсне документације доставља само уз понуду за прву партију за коју 
подноси понуду, а према редоследу из позива за подношење понуде. Изузетно, 
ако је вредност понуде већа од 300.000.000,00 динара понуда и копија понуде 
треба да садрже све доказе из тачке 3 Конкурсне документације. 
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Понуда мора да обухвати целокупну партију.  
 
Уговор се закључује за сваку партију посебно. 

 
 

5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 

 
6. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ 

МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Рок плаћања је у року од 8 дана од дана пријема фактуре (рачуна) за 
испоручене количине електричне енергије у обрачунском периоду утврђеног 
уговором,  коју испоставља понуђач на основу документа којим наручилац и 
понуђач потврђују испоручене количине електричне енергије. 
 
Време и место испоруке су одређени у техничкој спецификацији (Образац 3). 
 
Понуде важе 60 дана од дана отварања понуда. 
 
Цена у понуди исказује се у еврима, а за прерачун и оцену понуде у динарима 
користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је 
започето отварање понуда.  
 
Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено 
ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 57. Закона о јавним 
набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова.  
 
Плаћање понуђачима који има седиште у Републици Србији извршиће се у 
динарима по званичном средњем курсу Народне банке Србије за евро на дан 
плаћања, а понуђачима који имају седиште ван територије Републике Србије 
плаћање ће се извршити у еврима. 
 

7. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Сагласно члану 30. став 6. Закона о јавним набавкама наручилац захтева да 
Понуђач уз понуду приложи средства финансијског обезбеђења, којим 
обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке. Као средства 
финансијског обезбеђења понуђач подноси банкарске гаранције на начин 
предвиђен у конкурсној документацији.  
 
Банкарске гаранције морају да буду безусловне и плативе на први позив. 
Банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, рокове 
краће од оних које је одредио наручилац, износ мањи од оног који је одредио 
наручилац или промењену месну надлежност органа надлежног за решавање 
спорова. 
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Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
 
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде неопозиву, безусловну, без права протеста и на први позив наплативу, у 
висини од 3 % од укупне вредности партије. Банкарска гаранција за озбиљност 
понуде треба да важи најмање колико и важење понуде.  На ову Гаранцију се 
примењују Једнообразна правила за гаранције на позив (УРДГ 758) 
Међународне Трговинске Коморе у Паризу.   
 
Наручилац ће наплатити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 
своју понуду; 
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија у року који одреди 
наручилац не потпише уговор о јавној набавци; 
- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење 
посла на начин и у року утврђеног конкурсном документацијом.  
 
Банкарска гаранција за добро извршење посла 
 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла неопозиву, безусловну, без 
права протеста и на први позив наплативу, изабрани понуђач подноси 
наручиоцу приликом закључења уговора, односно најкасније у року од пет дана 
од закључења уговора, у висини од 5% од укупне вредности уговора. 
 
 Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи најмање десет 
дана дуже од дана када истиче рок за извршење уговорне обавезе.  
 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити. На ову Гаранцију се 
примењују одредбе Једнобразних правила за гаранције на позив (УРДГ 758) 
Међународне Трговинске Коморе у Паризу. 
 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 
да понуђач не извршава обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
У случају да понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та гаранција 
мора имати најмање IBCA рејтинг АА. 
 

8. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 
 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 
понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у 
понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који 
у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте 
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  
 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен 
црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод 



 9 / 31 

поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за 
поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим 
цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну 
имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за 
отварање понуда. 
 

9 . ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ 
СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре 
истека рока за подношење понуда. Наручилац ће понуђачу у року од 2 (два) 
дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом, 
телефаксом или електронским путем и истовремено ће ту информацију 
доставити свим другим понуђачима који су примили конкурсну документацију. 
 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде понуђач ће упутити на адресу наручиоца на коју се доставља понуда, са 
напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације - јавна набавка електричнe енергијe, друга фаза бр.125/10“. 
 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
 

10 . КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

У поступку јавне набавке електричне енергије критеријум за избор најповољније 
понуде  је најнижа понуђена цена.  
 

11. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 107. Закона о јавним набавкама.  
 
По пријему одлуке о избору најповољније понуде, изабрани понуђач ће бити 
позван да закључи уговор, у року од најдуже десет дана од дана када се стекну 
законски услови. Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, 
достави наручиоцу у року од три дана од дана када га је наручилац позвао да 
закључе уговор.  
 
Уколико изабрани понуђач не достави уговор, потписан и оверен, у наведеном 
року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
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12. ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

 
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико се нису испунили 
услови из члана 79. Закона о јавним набавкама. 
 
Наручилац ће обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметом набавке. 
 

 
13. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 
Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да 
закључи уговор о конкретној јавној набавци.  
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом 
препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права.  
 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у 
поступку јавне набавке, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева. 
 
После доношења одлуке о избору најповољније понуде из члана 81. Закона о 
јавним набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 79. 
Закона о јавним набавкама, рок за подношење захтева за заштиту права је 8 
(осам) дана од дана пријема одлуке.  
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка 
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет 
Републике Србије. 
 

 
                                 14. ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ 
 
Трошкови израде понуде, превођења, сачињавања и прибављања неопходних 
доказа који се прилажу уз понуду, падају на терет понуђача. 
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15. ОСОБА И АДРЕСА НАРУЧИОЦА ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОДАТНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА  
Особа за контакт је Моника Лалић, Београд, Војводе Степе бр. 412 е-mail: 
monika.lalic@eps.rs, fax +381 11 3973760  
 
 
 
 
 
III ОБРАСЦИ  
 
Понуђач је  дужан да попуни наведене обрасце са свим траженим подацима за 
партију за коју подноси понуду, да их овери и да их потпише овлашћено лице 
Понуђача. 
 
 

Ознака обрасца 
 

Назив обрасца 

1.Образац број 1. Образац понуде 

2. Образац број 2. Образац структуре цене 
 

3. Образац број 3. Образац - Техничка спецификација  
 

4. Образац број 4. Средство финансијског обезбеђења које се подноси уз 
понуду  

5. Образац број 5. Модел уговора 
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  ОБРАЗАЦ  1 

 
На основу Позива за подношење понуда Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ 
Београд у другој фази рестриктивног поступка за јавну набавку електричне енергије, по 
партијама (јавна набавка бр.125/10  ), подносимо  
   

                      ПОНУДУ ЗА ПРОДАЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

У складу са траженим условима утврђеним позивом и конкурсном документацијом 
Наручиоца Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за јавну набавку  
(125/10 ) подносимо понуду за испоруку електричне енергије за партију број    

 
Назив Понуђача :   _______________________________________ 

Седиште и адреса Понуђача  ________________________________________ 

Контакт особа:  ________________________________________ 

Електронска   адреса  Понуђача и контакт особе: ________________________________________ 

Телефон:  ________________________________________ 

Телефакс: ________________________________________ 

Порески  број  Понуђача:  ________________________________________ 

Матични број Понуђача:  ________________________________________ 

Број  банкарског рачуна:   ______________________________ 
 

 Врста продаје: стална и гарантована  
 Капацитет испоруке: .... МWh/h, базни дијаграм оптерећења 
 Период испоруке: 01.02.2011.- 28.02.2011. 
                                              00:00h-24:00h 
 Количина енергије: .... MWh 
 Место испоруке:  

1) Унутар електроенергетског система Републике Србије на  капацитет 
продавца   

           2) на граници (DAF) на капацитет продавца на граници ........................... 
            (непотребно прецртати) 
       
Јединична цена :____________eur/MWh 
 
Укупна цена за MWh :____________ eur 
 
Рок важења понуде је 60 дана отварања понуде. 
 

МЕСТО И ДАТУМ                        М.П.                   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

*Напомена: Понуђачи образац понуде попуњавају за сваку партију посебно 
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                                                                                                                ОБРАЗАЦ   2 
Партија 1 

 
 

 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ  
 

 
 
 

1. јединична цена у __________________ЕУР/МWh 
 
 

2. укупна цена за 47040 MWh ........................................ (изражена у ЕУР) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ                         М.П.                   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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ОБРАЗАЦ   2 
Партија 2 

 
 

 
 
 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ  
 

 
 
 

3. јединична цена у __________________ЕУР/МWh 
 
 

4. укупна цена за 53760 MWh ........................................ (изражена у ЕУР) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ                         М.П.                   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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ОБРАЗАЦ   2 

Партија 3 
 
 

 
 
 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ  
 

 
 
 

5. јединична цена у __________________ЕУР/МWh 
 
 

6. укупна цена за 67200 MWh ........................................ (изражена у ЕУР) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ                         М.П.                   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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                                                                                                                 ОБРАЗАЦ   3 

Партија 1 
 
 
 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
 

 Врста продаје: стална и гарантована  
 Капацитет испоруке: 70 МWh/h, базни дијаграм оптерећења 
 Период испоруке: 01.02.2011.- 28.02.2011. 
                                              00:00h-24:00h 
 Количина енергије: 47040 MWh 
 Место испоруке:  

1) Унутар електроенергетског система Републике Србије на  капацитет 
продавца   

           2) на граници (DAF) на капацитет продавца на граници ........................... 
            (непотребно прецртати) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
МЕСТО И ДАТУМ                         М.П.                    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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ОБРАЗАЦ   3 
Партија 2 

 
 
 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
 

 Врста продаје: стална и гарантована  
 Капацитет испоруке: 80 МWh/h, базни дијаграм оптерећења 
 Период испоруке: 01.02.2011.- 28.02.2011. 
                                              00:00h-24:00h 
 Количина енергије: 53760 MWh 
 Место испоруке:  

1) Унутар електроенергетског система Републике Србије на  капацитет 
продавца   

           2) на граници (DAF) на капацитет продавца на граници ........................... 
            (непотребно прецртати) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
МЕСТО И ДАТУМ                         М.П.                    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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            ОБРАЗАЦ   3 
Партија 3 

 
 
 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
 

 Врста продаје: стална и гарантована  
 Капацитет испоруке: 100 МWh/h, базни дијаграм оптерећења 
 Период испоруке: 01.02.2011.- 28.02.2011. 
                                              00:00h-24:00h 
 Количина енергије: 67200 MWh 
 Место испоруке:  

1) Унутар електроенергетског система Републике Србије на  капацитет 
продавца   

           2) на граници (DAF) на капацитет продавца на граници ........................... 
            (непотребно прецртати) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
МЕСТО И ДАТУМ                         М.П.                    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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                                                                                                                   ОБРАЗАЦ 4 
Модел 

 
БАНКАРСКА  ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

Корисник: Јавно  предузеће «Електропривреда Србије» Република  

                     Србија Београд, Улица царице Милице бр. 2 
 Налогодавац: .......................................................................................................... 
 
Обавештени смо да вам је ________________________ (у даљем 
тексту:Налогодавац) доставио понуду у оквиру набавке електричне енергије у 
другој фази рестриктивног поступка јавне набавке бр. 125/10 ДТЕЕ (број прве 
фазе рестриктивног поступка 18/10 ДТЕЕ). 
 
Сходно условима из позива за прикупљање понуда и конкурсне документације 
од Налогодаваца  се тражи да доставе гаранцију за озбиљност понуде у износу 
од 3 % вредности понуде.  
 
На захтев Налогодавца, ми [банка] овим неопозиво и безусловно, без права 
протеста,  гарантујемо да ћемо вам платити, у року од пет радних дана банке, 
на први позив, износ или износе који не прелази (е) укупан износ од _______ 
ЕУРО [износ] (словима у ЕУРИМА) (што представља  3 % вредности понуде) по 
пријему вашег првог позива у  писаној форми  и  ваше Писмене изјаве у којој се 
наводи: 
 

1. да је Налогодавац (понуђач) повукао или изменио своју понуду у 
дефинисаном року важења понуде или 

2. да Налогодавац (понуђач), након што је добио обавештење да је његова 
понуда прихваћена, у року важења те понуде: 

а) није потписао или је одбио да потпише Уговор у року од три дана од 
дана позива наручиоца да закључи уговор   или  
б) није доставио или је одбио да достави гаранцију за добро 
извршење посла, а у року и на начин утврђен конкурсном 
документацијом. 

 
Наша гаранција важи до (датума важења понуде утврђеног конкурсном 
документацијом) и истиче у целости и аутоматски уколико ваш писмени захтев  
не будемо добили до тог датума, без обзира да ли је овај документ враћен или 
не. 
 
На ову Гаранцију се примењују одредбе Једнобразних правила за гаранцију на 
позив (URDG 758) Међународне Трговинске коморе у Паризу. 
 
У случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност  суда у Београду и  
примена материјалног права Републике Србије. ( за домаће понуђаче)  
 
У случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност  Међународне 
Трговинске Коморе из Париза и примена материјалног права Кантона Цирих. (за 
стране понуђаче). 
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                                                                                               ПРИЛОГ 1 уз уговор 
 
 Модел банкарске гаранције 
 
(Меморандум пословне банке) 

                                                                                                       
Назив Банке, подружнице или филијале:_________ 
Адреса:____________________ 

 
ГАРАНЦИЈА БАНКЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
Корисник:  ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Царице Милице 2. Београд 
  
Датум __________ 

 
БАНКАРСКА  ГАРАНЦИЈА БР. ________________ 
 
Обавештени смо да су ________________ (у наставку «Налогодавац») и ЈП 
Електропривреда Србије (у даљем тексту: Корисник) закључили Уговор о 
куповини / продаји електричне енергије), Бр. -----------  од..........................., укупне 
вредности ЕУР ( износ словима у ЕУР-има) 
 
У складу са  горе наведеним Уговором, предвиђена је обавеза Налогодавца да 
достави Кориснику гаранцију за добро извршење посла, којим се гарантује 
прописано извршење уговора- испорука електричне енергије. 
На захтев Налогодавца, ми [банка] овим неопозиво и безусловно, без права 
протеста,  гарантујемо да ћемо вам платити, у року од пет радних дана банке, 
на први позив, износ или износе који не прелази (е) укупан износ од _______ 
ЕУРО [износ] (словима у ЕУРИМА) (што представља  5 % уговорене вредности 
робе) по пријему вашег првог позива у  у писаној форми  и  ваше Писмене 
изјаве у којој се наводи: 

1) да Налогодавац прекршио  своју (е) обавезу(е) из закљученог  Уговора 
_____________, и  

 
2)  у ком погледу је Налогодавац извршио прекршај .  

 
Наша гаранција важи до_____________, и истиче у целости и аутоматски 
уколико ваш писмени захтев не будемо добили до тог датума, без обзира да ли 
је овај документ враћен или не. 
 
На ову Гаранцију се примењују одредбе Једнообразних правила за гаранцију на 
позив (URDG 758) Међународне Трговинске коморе у Паризу. 
 
У случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Привредног суда у 
Београду и  примена материјалног права Републике Србије. ( за домаће 
понуђаче) 
 
У случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност  Међународне 
Трговинске Коморе из Париза и примена материјалног права Кантона Цирих. (за 
стране понуђаче). 
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                                                                                        ОБРАЗАЦ 5*  

образац уговора домаће правно лице 
                                                                              

 

 

УГОВОР О  КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

          

закључен између: 
 
___________________(назив Понуђача),         ____________________            , 
држава, град, адреса,  
 
(у даљем тексту: Продавац), које заступа 
____________________________________ 
                                                                             (име и презиме овлашћеног лица),   
 
и 
 
Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Република Србија, Београд 
Улица царице Милице бр. 2, , (у даљем тексту: Купац), коју заступа  мр Драган 
Влаисављевић   по овлашћењу генералног директора ЕПС-а, број I- 2639/1-10 
од 28.12.2010. године,   
 
у даљем тексту заједно названи: Уговорне стране 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Продавцу у првој фази рестриктивног поступка (Јавна набавка 
бр.18/10 ДТЕЕ) призната квалификација код Купца у поступку јавне 
набавке електричне енергије до 11.06.2014. године; 

- да је Купац Позивом за подношење понуда, спровео другу фазу 
рестриктивног поступка јавне набавке електричне енергије обликоване по 
партијама (Јавна набавка број  125/10 ДТЕЕ), према конкурсној 
документацији (у даљем тексту: Конкурсна документација), која је 
саставни део овог Уговора, 

- да је Продавац доставио исправну понуду за партију бр.   , заведену под 
бројем _____ од _______ године (у даљем тексту: Понуда), евидентирану 
код Купца под  ЈП ЕПС број: _______ од 2011. године, за коју је утврђено 
да испуњава све услове из Закона и Конкурсне документације, 

- да је Купац донео одлуку о избору Понуде Продавца за партију 
бр.______, као најповољније. 
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                                                   Предмет уговора 

Члан 1. 
 
Продавац се обавезује да Купцу прода електричну енергију, а Купац да преузме 
и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим 
уговором. 

    

 Количина и квалитет 
  

Члан 2. 
Уговорне стране обавезу продаје, односно преузимања и плаћања, електричне 
енергије извршиће према следећем:   

 Врста продаје: стална и гарантована,  
 Капацитет испоруке:     МW, базни дијаграм оптерећења, 
 Период испоруке: 01.02.2011.- 28.02.2011. год. према централно-

европском времену (CEV) од 00:00h-24:00h 
 Количина енергије:            MWh 
 Место испоруке:  унутар електроенергетског система Републике Србије 

на  капацитет Продавца  
 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и 
напоном који одговара вредностима утврђеним правилима о раду преносног 
система. 

Цена електричне енергије 

Члан 3. 
 

Купац се обавезује да плати Продавцу, за један MWh електричне енергије, 
износ од ___________евра, што за укупно уговорену количину електричне 
енергије од______________MWh  износи ................  евра 
(словима:.................................................................................................................). 
 
У цену није урачунат порез на додaту вредност. 

 
Купац ће Продавцу, платити електричну енергију у динарској противвредности 
по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. 
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                                                      Место испоруке 
 

Члан 4. 
 
Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне  трошкове у вези 
са припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије до Места 
испоруке, а Купац сноси све ризике и припадајуће трошкове у вези са 
припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије од Места 
испоруке. 
 
Под програмом из става 1. овог члана подразумевају се радње неопходне да би 
Уговорна страна извршила своју обавезу у вези са продајом, односно 
преузимањем електричне енергије. 
 

Обрачун и начин плаћања 
Члан 5. 

 
Продавац ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца факсом доставити 
податке о продатој количини електричне енергије за претходни месец (документ 
о усаглашавању). 
 
Купац је дужан да потписан и оверен документ о усаглашавању, путем факса, 
врати Продавцу. 
 
Уколико Купац у року од два дана не врати Продавцу оверен и потписан 
документ о усаглашавању сматраће се да је сагласан са његовом садржином.  
 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно 
преузете енергије, као валидан податак користиће се податак оператора 
преносног система. 
 

Члан 6. 
 

Продавац, на основу документа о усаглашавању, издаје Купцу рачун у два 
примерка. Продавац рачун  доставља преко поште. 
 
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца, по писменим 
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се 
плаћа. Купац ће сносити све банкарске трошкове своје и кореспондентне банке, 
ако их има. Продавац ће сносити само банкарске трошкове своје банке. 
 
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати  на рачун 
укупан износ цене за преузету електричну енергију. 
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Члан 7. 
 

Купац је дужан да плати рачун у року од осам  дана од дана пријема 
оригиналног рачуна.  

У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Продавцу,  за 
период доцње плати и затезну камату прописану законом. 
 
 
Гаранције 
 

Члан 8. 
 

Продавац се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од пет 
дана од дана  закључења Уговора, достави Купцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, према обрасцу дефинисаном Конкурсном документацијом. 
 

Члан 9. 
 

Купац се обавезује да  на дан закључења Уговора, а најкасније у року од пет 
дана од дана  закључења Уговора преда Продавцу, као средство обезбеђења 
плаћања две бланко соло менице са меничним овлашћењем. 
 
Продавац се обавезује да три дана пре достављања менице на наплату о томе 
обавести Купца. 
           
Продавац ће одмах након измирења обавезе од стране Купца, Купцу вратити 
примљене менице. 

 

Неизвршење уговорених обавеза 
 

Члан 10. 
 
Купац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
Продавац не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђеним 
чланом 2.  Уговора. 
 
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.  
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Виша сила 
 

Члан 11. 
 

Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме 
количине електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 
 
Као виша сила, за Продавца и за Купца, 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 преносног система 
донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу 
обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 
 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да 
обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, 
као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више 
силе. 

Раскид уговора   

Члан 12. 
 

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља 
уговорних страна. 
 
Решавање спорова 
                                                               Члан 13. 

 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим 
уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње. 
 
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог 
уговора решаваће надлежни суд у Београду. 

Завршне одредбе 
Члан 14. 

 
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима.  
 

Члан 15. 
 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних 
страна и овере печатом.  
 
Лице овлашћено  за размену информација и предузимања активности за 
извршавање уговора од стране Купца је Мијат Милошевић, директор Сектора за 
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промет електричном енергијом (mijat.milosevic@eps.rs,, tel. 011 2472398, fax 011 
3973760), а од стране Продавца је __________________________.   
 
                                                            Члан 16. 
 
У случају колизије одредби Уговора и Конкурсне документације првенствено се 
примењују одредбе Уговора. 
 

Члан 17. 
 

Овај Уговор је сачињен у шест оригиналних примерака, по три примерка за 
сваку Уговорну страну.   
 
 
       ПРОДАВАЦ                                                                          КУПАЦ 
         .......................................                                        ....................................... 
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ОБРАЗАЦ 5* 
модел уговора за продавца чије је седиште ван територије Републике 

Србије 
 

 

УГОВОР О KУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

          

закључен између: 
 
___________________(назив Понуђача),         ____________________            , 
држава, град, адреса,  
 
(у даљем тексту: Продавац), које заступа 
____________________________________ 
                                                                             (име и презиме овлашћеног лица),   
 
и 
 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Република Србија, Београд 
Улица царице Милице бр. 2, , (у даљем тексту: Купац), коју заступа мр Драган 
Влаисављевић   по овлашћењу генералног директора ЕПС-а, број I- 2639/1-10 
од 28.12.2010. године,   
 
у даљем тексту заједно названи: Уговорне стране 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Продавцу у првој фази рестриктивног поступка (Јавна набавка бр. 
18/10 ДТЕЕ) призната квалификација код Купца у поступку јавне набавке 
електричне енергије до 11.06.2014.  године; 

- да је Купац Позивом за подношење понуда, спровео другу фазу 
рестриктивног поступка јавне набавке електричне енергије обликоване по 
партијама (Јавна набавка број  125/10 ДТЕЕ), према конкурсној 
документацији (у даљем тексту: Конкурсна документација), која је 
саставни део овог Уговора, 

- да је Продавац доставио исправну понуду за партију бр.   , заведену под 
бројем _____ од _______ године (у даљем тексту: Понуда), евидентирану 
код Купца под  ЈП ЕПС број: _____2011. године, за коју је утврђено да 
испуњава све услове из Закона и Конкурсне документације, 

- да је Купац донео одлуку о избору Понуде Продавца за партију 
бр.______, као најповољније. 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 
 
Продавац се обавезује да Купцу прода електричну енергију, а Купац да преузме 
и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим 
уговором. 
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Количина и квалитет 
  

Члан 2. 
Уговорне стране обавезу продаје, односно преузимања електричне енергије 
извршиће према следећем:   

 Врста продаје: стална и гарантована,  
 Капацитет испоруке:   МW, базни дијаграм оптерећења, 
 Период испоруке: 01.02.2011-28.02.2011. год. према централно-

европском времену (CEV) од 00:00h-24:00h 
 Количина енергије:      MWh 

 
 Место испоруке:  на граници (DAF) на  капацитет Продавца – граница 

___________________  
 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и 
напоном који одговарају у складу са правилима о раду преносног система. 

 
    Цена електричне енергије 

Члан 3. 
 

Купац се обавезује да плати Продавцу, за један MWh електричне енергије, 
износ од ___________евра, што за укупно уговорену количину електричне 
енергије од______________MWh  износи ................  евра 
(словима:.................................................................................................................). 
 
У цену није урачунат порез на додaту вредност. 
 
Место испоруке 

 
Члан 4. 

 
Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне  трошкове у вези 
са припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије до Места 
испоруке, а Купац сноси све ризике и припадајуће трошкове у вези са 
припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије од Места 
испоруке. 
 
Под програмом из става 1. овог члана подразумевају се радње неопходне да би 
Уговорна страна извршила своју обавезу у вези са продајом, односно 
преузимањем електричне енергије. 
 



 29 / 31 

 

 

Обрачун и начин плаћања 
Члан 5. 

 
Продавац ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца факсом доставити 
податке о продатој количини електричне енергије за претходни месец (документ 
о усаглашавању). 
 
Купац је дужан да потписан и оверен документ о усаглашавању, путем факса, 
врати Продавцу. 
 
Уколико Купац у року од два дана не врати Продавцу оверен и потписан 
документ о усаглашавању сматраће се да је сагласан са његовом садржином.  
 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно 
преузете енергије као валидан податак користиће се податак оператора 
преносног система. 
 

Члан 6. 
 

Продавац, на основу документа о усаглашавању, издаје Купцу рачун у два 
примерка. Продавац рачун  доставља преко поште. 
 
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца, по писменим 
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се 
плаћа. Купац ће сносити све банкарске трошкове своје и кореспондентне банке, 
ако их има. Продавац ће сносити само банкарске трошкове своје банке. 
 
 
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати  на рачун 
укупан износ цене за преузету електричну енергију. 
 

Члан 7. 
 

Купац је дужан да плати рачун у року од осам  дана од дана пријема 
оригиналног рачуна.  

 
У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Продавцу,  за 
период доцње плати и камату по стопи прописаној од Централне европске 
банке. 
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Гаранције 
 

Члан 8. 
 

Продавац се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од пет 
дана од дана  закључења Уговора, достави Купцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, према обрасцу дефинисаном Конкурсном документацијом. 
 

Члан 9. 
 

Купац се обавезује да  на дан потписивања овог уговора, а најкасније у року од 
пет дана од дана  закључења Уговора преда Продавцу promissory note 
потписану од стране овлашћеног лица Купца. 
 

Неизвршење уговорених обавеза 
 

Члан 10. 
 
Купац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
Продавац не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђеним 
чланом два овог Уговора.. 
 
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.  

 
 
Виша сила 

 
Члан 11. 

 
Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме 
количине електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 
 
Као виша сила, за Продавца и за Купца, 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 преносног система 
донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу 
обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 
 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да 
обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, 
као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више 
силе. 
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Раскид уговора   

Члан 12. 
 

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља 
уговорних страна. 
 
Решавање спорова 

Члан 13. 
 

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 у року од 15 дана 
од дана када је једна страна доставила другој страни предлог за споразумно 
решевање спора, спорове из овог уговора решаваће коначно три арбитра 
именована у складу са правилима Арбитражног суда при Међународној 
трговинској комори у Паризу (ICC), по поступку предвиђеном истим правилима. 
Као меродавно право примењиваће се право Републике Србије.  
 
Арбитража ће заседати у Београду, а језик поступка је енглески. 

Завршне одредбе 
Члан 14. 

 
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима.  
 

Члан 15. 
 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних 
страна и овере печатом.  
 
Лице овлашћено  за размену информација и предузимања активности за 
извршавање уговора од стране Купца је Мијат Милошевић, директор Сектора за 
промет електричном енергијом (mijat.milosevic@eps.rs,, tel. 011 2472398, fax 011 
3973760), а од стране Продавца је __________________________.   

 
Члан 16. 

 
У случају колизије одредби Уговора и Конкурсне документације првенствено се 
примењују одредбе Уговора. 

Члан 17. 
 

Овај Уговор је сачињен у шест примерака на српском и енглеском језику, по три 
примерка за сваку Уговорну страну.  У случају неслагања меродаван је текст  на 
српском језику.  
 
       ПРОДАВАЦ                                                             КУПАЦ 
.......................................                                        .....................................                                         


