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ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ј.п. 

Бранка Радичевића бр.2, Стара Пазова 

Дел.број: 1422 

Датум: 05.03.2019. 
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ПОСТУПАК: ОТВОРЕНИ 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.7/2019 

 

 

 

 

 

 

 Датум и време 

 

    Крајњи рок за подношење понуда 

 

    04.04.2019.год. до 10,00 часова 

 

    Отварање понуда 

 

    04.04.2019.год. до 10,15 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стара Пазова, март 2019. године 
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у 

даљем тексту Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки („Сл.гласник РС“ бр. 86 /15), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке (бр. 1265 од 27.02.2019. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (бр. 

1266 од 27.02.2019. године), припремљена је конкурсна документација  

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј  
 

 

 

 

1. Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке 

2. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

3.  Образац понуде - Обрасци III-1, III-2, III-3   

4. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона  

5. Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона - Образац IV-1 

6. Техничка спецификација - Образац V 

7. Изјава о финансијским гаранцијама (меница) - Образац VI 

8. Образац структуре цене - Образац VII 

9. Образац трошкова припреме понуде - Образац VIII 

10. Изјава о независној понуди - Образац IX 

11.     Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст.2.Закона - Образац X 

12. Модел уговора - Образац XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи 42 стране 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова 

 

АДРЕСА: Бранка Радичевића бр.2, 22300 Стара Пазова 

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.vodovodpazova.rs 

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће – локална самоуправа 

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра 

 

ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ: Ради закључењa уговора 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је набавка добра – Електрична 

енергија. Назив и ознака из општег речника набавке: Електрична енергија – 09310000.  

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Сандра Војводић Великић, факс: 022/310-645 

email:javnenabavke@vodovodpazova.rs 
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II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. 

Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (члан 

17. став 3. ЗЈН). Уколико је неки од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз 

фотокопију предметног доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод 

оверен у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ 

који се прилаже као доказ сачињен. 

 

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуда мора да садржи, поред докумената којима доказује испуњеност услова за учешће у 

поступку јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у 

конкурсној документацији. 

Понуда мора да садржи следеће: 

1. попуњен, печатом оверен и потписан образац понуде, (Обрасци III-1, III-2, III-3) 

2. попуњен, печатом оверен и потписан образац за оцену испуњености услова из члана 

75. и 76. Закона - Образац IV-1 

3. доказе о испуњености услова у складу са чланом 77. Закона, наведене у упутству 

како се доказује испуњеност услова 

4. попуњен, печатом оверен и потписан образац техничка спецификација - Образац V 

5. попуњена, печатом оверена и потписана изјава о финансијским гаранцијама (меница) 

- Образац VI 

6. попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене VII 

7. попуњен, печатом оверен и потписан образац трошкова припреме понуде VIII(овај 

образац понуђач попуњава само уколико исказује трошкове припремања понуде)  

8. попуњена, печатом оверена и потписан изјава о независној понуди-Oбразац IX 

9. попуњена, печатом оверена и потписан изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. 

Закона - Образац X 

10. попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора - Образац XI 

 

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: ЈКП 

„Водовод и канализација“ ј.п. Бранка Радичевића бр.2, 22300 Стара Пазова, са назнаком 

«НЕ ОТВАРАТИ» понуда за јавну набавку добра, бр. 1.1.7/2019, -  Електрична енергија. 

На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, поштански адресни код (ПАК), бр. 

телефона контакт особе и бр. факса. Понуде се достављају у затвореним ковертама. 

Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако 

да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 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. Понуђач 

треба да достави понуду у писаном облику. Понуда мора бити написана јасно и 

недвосмислено. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да 

буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, а овлашћено 

лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Свако бељење или подебљавање бројева 

мора се парафирати и оверити од стране понуђача. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

04.04.2019.године до 10,00 часова. 
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈКП „Водовод и 

канализација“ј.п. Бранка Радичевића бр.2, 22300 Стара Пазова, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра Електрична енергија, ЈН бр.1.1.7/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра Електрична енергија, ЈН бр.1.1.7/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ“ или 

Опозив понуде за јавну набавку добра Електрична енергија, ЈН бр.1.1.7/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра Електрична енергија, ЈН бр.1.1.7/2019 

- 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. 

 

6. УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду 

не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто 

лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђачи су обавезни да у понуди наведу да ли ће извршење набавке поверити 

подизвођачима. У случају понуде са подизвођачима понуђач је у обавези да наведе 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 

већи од 50% од укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. У Обрасцу понуде (Образац III-3. у конкурсној документацији) 

навести називе свих подизвођача. 

За сваког подизвођача понуђач је дужан попунити, печатом оверити и потписати образац 

„Подаци о подизвођачу”. 

У случају понуде са подизвођачима, понуђачи су дужни да за сваког подизвођача доставе 

доказе о томе да подизвођачи испуњавају обавезне услове за учествовање у поступку из 

члана 75. став 1. тач. 1) – 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 
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Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети заједнички и група понуђача. Уколико понуду подноси група 

понуђача, у Обрасцу понуде (Образац III-2. у конкурсној документацији) навести називе 

свих учесника у заједничкој понуди. 

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати образац 

„Подаци о члану групе понуђача”. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) опис послова сваког понуђача из групе  

 

У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача из групе 

понуђача мора самостално испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) – 4). 

Закона, а додатне услове из чл.76. Закона, група понуђача испуњава заједно. Услов из 

члана 75. став 1. тачка 5). Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

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

Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

Цена у понуди са свим трошковима, мора бити исказана у динарима, са и без пореза на 

додатну вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 

додатну вредност. 

Уговорена јединична цена је фиксна. 

У цену добра урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови услуге 

приступа и коришћења преносног система, наканаде за подстицај обновљених извора 

енергије, акциза и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са 

прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Продавац. 

Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају 

трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач је обавезан да приликом подношења понуде достави бланко сопствену меницу и 

менично овлашћење за озбиљност понуде на износ у висини од 10% вредности понуде без 

ПДВ-а. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије, оверена печатом и потписом од стране лица за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити 

доставњена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице треба да је 

најмање 60 дана од дана отварања понуде. 



Набавка електричне енергије, број јавне набавке 1.1.7/2019 

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова                                                      7 
 

Уколико понуђач, односно члан групе понуђача одређен споразумом о заједничком 

извршењу набавке не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу 

уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је 

закључен уговор у року од 8 дана од дана предаје наручиоцу инструмента обезбеђења 

извршења уговорених обавеза који се захтева уговором. 

Приликом потписивања уговора о јавној набавци добра: Електрична енергија, број набавке 

1.1.7/2019, понуђач ће наручиоцу доставити бланко сопствену (соло) меницу за добро 

извршење посла са клаузулом „на први позив“ и „без протеста“, као менично овлашћење 

потписано од стране овлашћеног лица за заступање на износ од 10% од вредности уговора 

јавне набавке без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. Меница и овлашћење се региструје код Народне банке Србије.Рок 

важења менице, као и меничног овлашћења, мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од 

рока важења уговора. Меница и менично овлашћење морају имати клаузуле „на први 

позив“ и „без протеста“. Изабрани понуђач ће бити у обавези да након пријема одлуке о 

додели уговора и истека рока за жалбу на исту, а пре закључења уговора наручиоцу 

достави неопозиву и безусловну гаранцију за добро извршење посла како је описано. 

 

11. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ  ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ 

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 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. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, у писаном облику, само у току 

радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07:00 до 15:00 часова, најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком – Питања за Комисију за јавну 

набавку добара бр.1.1.7/2019 – Електрична енергија, путем email-а 

javnenabavke@vodovodpazova.rs,  или путем поште на адресу ЈКП „Водовод и 

канализација“ ј.п., Бранка Радичевића бр.2, 22300 Стара Пазова. Наручилац је дужан да у 

року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки, и на 

својој интернет страници. Комуникација у вези са додатним информацијама, 

mailto:javnenabavke@vodovodpazova.rs
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појашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Тражење додатних 

информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено. 
 

13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни 

конкурсну документацију. Све измене и допуне наручилац ће објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 

пре истека рока за достављање понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда 

за одговарајући број дана и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 

подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 

потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 

наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно 

да омогући наручиоцу контролу (увид ) код понуђача, као и 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. 

 

15. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач 

и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне 

набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца. У том случају наручилац је у 

обавези да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 

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

својој понуди. 

 

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао 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.  

  

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда. 
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19. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се вршити у року од 45 календарских дана од 

дана пријема исправног рачуна за потрошњу у претходном месецу. Плаћање се врши 

уплатом на рачун понуђача (снабдевача), под условима утврђеним моделом уговора. 

 

20. ВРСТА ПРОДАЈЕ И ПЕРИОД ИСПОРУКЕ: стална и гарантована, одређена на основу 

остварене потрошње наручиоца, на местима примопредаје, током испоруке. Период 

испоруке је од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању од 00:00h до 24:00h. 

 

21. МЕСТО ИСПОРУКЕ: Мерна места наручиоца (купца) прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на средњем напону у свему према табели Техничке 

спецификације.  

 

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 чланом 141. 

став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен и 

2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 

 

22. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

       Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена. 

 

23. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ    

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 

СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

       Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија  

 биће изабрана понуда оног понуђача који је за претходне три обрачунске године 

(2016,2017 и 2018. година) остварио већи укупан пословни приход.  

 

Наручилац ће у складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама приликом примене 

критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде 

добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, изабрати 

понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена 

није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног 

порекла. 

 

24. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

Овим упутством прописује се садржај обрасца структуре цене као документа из поступка 

предметне јавне набавке, када је наручилац ЈКП „Водовод и канализација”ј.п.,Стара 

Пазова, као и упутство за његово попуњавање. 

Образац структуре цене садржи: Цена (јединична) без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом и 

без ПДВ-а. 

Образац структуре цене се саставља на обрасцу који чини саставни део конкурсне 

документације, а који је сачињен у складу са овим упутством. 

Цене у обрасцу структуре цене се исказују у динарима. 

Образац структуре цене се доставља као саставни део понуде и истовремено са понудом. 
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Образац структуре цене може да се попуни ручно, читко штампаним словима (али не 

графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству 

сличних карактеристика. 

Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно доставља 

понуђачима уз осталу конкурсну документацију. 

Образац структуре цене се саставља на Обрасцу VII, који чини саставни део конкурсне 

документације, а који је сачињен у складу са овим упутством. 

Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача; 

Напомена: понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу уговора о 

испоруци добара. 

Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио 

приликом подношења понуде. 

Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у 

обрасцу понуде (Образац III-1). 

 

25. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен 

у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.  

 

26. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,  односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне 

набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 

противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији.  Захтев за заштиту права се доставља непосредно на архиви ЈКП 

«Водовод и канализација»ј.п., Бранка Радичевића бр.2, 22300 Стара Пазова, у току радног 

времена од 07-15 часова, или препорученом пошиљком са повратницом. 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 објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека горе наведеног рока (7 дана), сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
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После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума и  

одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

од 120.000 динара (уколико се захтев подноси пре отварања понуда или након отварања 

понуда), на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на 

број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев, сврха 

уплате: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; корисник:буџет Републике Србије; назив уплатиоца, односно 

назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; потпис 

овлашћеног лица банке; 

 

       Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се 

преузети на интернет страници http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-

administrativne-takse.html 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Набавка електричне енергије, број јавне набавке 1.1.7/2019 

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова                                                      12 
 

Образац III-1 

III. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

ПОНУДА број _______ од __________ за јавну набавку добара– Електрична енергија, 

јавна набавка број 1.1.7/2019, за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки, и 

интернет страници наручиоца дана 05.03.2019. године. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

ОДГОВОРНА ОСОБА  

(ПОТПИСНИК УГОВОРА): 
 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И 

НАЗИВ БАНКЕ: 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:  

ПОРЕСКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 

(ПИБ): 

 

ПРАВНО ЛИЦЕ СЕ 

РАЗВРСТАВА КАО: 
□ микро     □ мало     □ средње     □ велико 

 

       Место и датум:                                       Печат:                     Потпис овлашћеног лица 

 ____________________                                                                      ___________________ 

Понуду дајем: 

(заокружити начин давања понуде) 

1)  самостално          2)  са подизвођачем:                              3)  као заједничку понуду  

                                    2.1 ________________________             3.1 ________________________ 

                                    2.2 ________________________             3.2 ________________________ 

                                    (Навести назив и седиште                       (Навести назив и седиште 

                                            свих подизвођача)                              чланова групе понуђача) 
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Редни 

број 
Опис Јед.мере 

 

Количина 

 

Укупна цена 

(РСД/КWh) 

без ПДВ-а 

1. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

KWh 

 

 

 

2.825.735 

 

 

 

 

Комерцијални услови понуде: 

 

 Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. 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 не 

може мењати понуду. 

 Врста и количина добара: Количина електричне енергије одређиваће се на основу 

остварене потрошње Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања, а 

највише до 2.825.735 KWh. 

 Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).  

 Цена у понуди са свим трошковима мора бити исказана у динарима, са и без пореза на 

додатну вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 

додатну вредност. 

Уговорена јединична цена је фиксна. 

У цену добра урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови услуге 

приступа и коришћења преносног система, наканаде за подстицај обновљених извора 

енергије, акциза и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са 

прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Продавац. 

       Рок и начин плаћања: плаћање ће се вршити у року од 45 календарских дана од дана 

пријема исправног рачуна за потрошњу у претходном месецу. Плаћање се врши уплатом 

на рачун понуђача (снабдевача), под условима утврђеним моделом уговора. 

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

на местима примопредаје, током испоруке.  

 Период испоруке: је од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању од 00:00h до 

24:00h. 

 Kапацитет испоруке: Према спецификацији на бази остварене потрошње у 2018. години. 

 Место испоруке: Мерна места наручиоца (купца) прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на средњем напону у свему према табели Техничке спецификације. 

 

 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 

 



Набавка електричне енергије, број јавне набавке 1.1.7/2019 

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова                                                      14 
 

Образац III-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде) 

 

На основу споразума бр._________________________ 

 

 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА: 
 

АДРЕСА  ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА:  
 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 

ПОРЕСКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(ПИБ): 

 

 

 

 

       Место и датум:                                       Печат:                                 Потпис овлашћеног лица 

 

  ___________________                                                                             _________________________ 

 

У случају већег броја чланова групе понуђача образац треба фотокопирати 
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Образац III-3 
 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:  

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРОЈ РАЧУНА ПОДИЗВОЂАЧА 

И НАЗИВ БАНКЕ: 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 

ПОДИЗВОЂАЧА: 
 

ПОРЕСКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 

ПОДИЗВОЂАЧА (ПИБ): 

 

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

 

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ: 

 

 

 

       Место и датум:                                            Печат:                          Потпис овлашћеног лица 

 

  ____________________                                                                                   ___________________ 

 

У случају већег броја подизвођача  образац треба фотокопирати 
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)- Лиценца Агенције за 

енергетику владе РС за снабдевање електричном енергијом на тржишту 

електричне енергије и потврда исте Агенције да је та лиценца још увек важећа. 

5) 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 нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

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

учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

6) -     Да располаже неопходним пословним капацитетом : 

Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, 

односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио минимално 

једну трансакцију  

- Да поседује доказ о пореклу добра ( за добра домаћег порекла доставити 

уверење Привредне коморе Србије) 

 

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 којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75.став 1. Закона о 

јавним набавкама  

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона  

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона  

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 

дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.   

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван 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 (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона  

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона  

Лиценца Агенције за енергетику владе РС за снабдевање електричном енергијом на 

тржишту електричне енергије и потврда исте Агенције да је та лиценца још увек 

важећа. 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона 

Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац X). Изјава мора да буде потписана 

од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси 

група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 
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6) -    Да располаже неопходним пословним капацитетом : 

Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је 

у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу, обавио минимално једну трансакцију  

Доказ: Потврда (уверење) Оператора преносног система. 

- Да поседује доказ о пореклу добра ( за добра домаћег порекла доставити уверење 

Привредне коморе Србије). 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 

1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. 

став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 

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

као неприхватљиву. 

 

Понуђач није у обавези да доставља доказе тражене конкурсном документацијом уколико је 

податак, који се тражи као неки услов доступан на интернет страници надлежног органа и 

уколико се понуђач позове на ту интернет страницу. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

 

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 и да је документује на 

прописани начин. 
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Образац IV-1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Ред.  

бр. 

Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл.75. и 76. Закона и 

ове конкурсне документације 

Доказивање испуњености услова у складу са чл. 77. Зaкона (назив 

документа) и ове конкурсне документације 

Испуњеност 

услова 

(заокружити) 

1. 

Услов: 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар. 

Докази:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда (фотокопија, без обзира на датум 

издавања извода),  

Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке 

поверава подизвођачу, и члан групе понуђача уколико понуду подноси 

група понуђача. 

или  

интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни 

 

 

 

 

да         не 

 

 

 

 

 

 

да         не 

2. 

Услов: 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван 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. 

Докази:  

За правна лица,  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника 

дужан је да достави доказ за сваког од њих Доставља и подизвођач 

уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, 

 

 

 

 

 

 

 

 

да         не 

 

 

 

 

 

да         не 

 

 

да         не 
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члан групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача. 

Предузетници и физичка лица:  
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван 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 (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

или  

интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни 

 

 

да         не 

 

 

 

 

 

 

 

да         не 

3. 

Услов: 

Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији. 

Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

или  

интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни 

 

 

 

 

 

да         не 

 

 

 

 

 

 

да         не 

4. 

Услов: 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке 

Докази: 

Лиценца Агенције за енергетику владе РС за снабдевање електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије и потврда исте Агенције да је 

та лиценца још увек важећа. 

 

 

 

 

да         не 

5. 

Додатни услов: 

-   да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, 

односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио 

минимално једну трансакцију  

Доказ:  
Потврда (уверење) Оператора преносног система. 

- да поседује доказ о пореклу добра, ( за добра домаћег порекла 

доставити уверење Привредне коморе Србије) 

 

 

 

да         не 

Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду 

6. 

Образац понуде  

Доказ:  

попуњени, печатом оверени и потписани обрасци III-1, III-2, III-3; 

да         не 

7. 

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона 

Доказ:  

попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-1; 

да         не 
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8. 

Техничка спецификација 

Доказ:  

попуњен, печатом оверен и потписан Образац V - техничка 

спецификација; 

да         не 

9. 

Средства финансијског обезбеђења: 

Доказ: 

1) Изјава о финансијским гаранцијама  (Образац VI) 

да         не 

11. 

Образац структуре цене у складу са формом 

Доказ:  

Попуњен, потписан,печатом оверен Образац VII 

да         не 

12. 

Образац трошкова припреме понуде 

Доказ:  

Попуњен, потписан,печатом оверен Образац VIII 

да         не 

13. 

Образац изјаве о независној понуди 

Доказ:  

Попуњен, потписан,печатом оверен Образац  IX 

да         не 

14. 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона 

Доказ:  

Попуњен, потписан,печатом оверен Образац  X 

да         не 

15. 

Модел уговора 

Доказ:  
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише, овери печатом и 

достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора – 

(Образац XI) 

да         не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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Образац V 

 

V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

 Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца 

на местима примопредаје током периода снабдевања 

 Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца 

 

 Врста продаје: стална и гарантована 

 

 Kапацитет испоруке: Према спецификацији на бази остварене потрошње у 2018. 

години. 

 

 Период испоруке је од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању од 

00:00h до 24:00h. 

 

 Количина енергије: 2.825.735 КWh 

 

 Место испоруке: Meрна места наручиоца (купца) прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на средњем напону у свему према табели 

Техничке спецификације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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СТАРА ПАЗОВА 
 

СТАРА ПАЗОВА 

Број места 

мерења: 
4011625440 

 
1 

 

Број места 

мерења: 
4011625598 

 
2 

Место мерења: 5590036684 
   

Место мерења: 5590111309 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

     
ТЕХНИЧКА БАЗА 

  
КАРАЂОРЂЕВА ББ СТАРА ПАЗОВА 

  
БРАЋЕ БАБИН ББ СТАРА ПАЗОВА 

 

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 51.659 40.198 11.461 
 

Јануар 4.788 3.269 1.519 

Фебруар 48.908 37.554 11.354 
 

Фебруар 4.909 3.459 1.450 

Март 56.376 43.411 12.965 
 

Март 3.532 2.160 1.372 

Април 52.816 41.914 10.902 
 

Април 1.542 954 588 

Мај 56.177 44.133 12.044 
 

Мај 1.233 736 497 

Јун 50.160 39.490 10.670 
 

Јун 1.359 877 482 

Јул 50.223 39.497 10.726 
 

Јул 1.499 959 540 

Август 52.320 40.880 11.440 
 

Август 1.851 1.253 598 

Септембар 47.600 38.080 9.520 
 

Септембар 1.355 790 565 

Октобар 48.960 39.280 9.680 
 

Октобар 1.816 1.222 594 

Новембар 47.680 37.680 10.000 
 

Новембар 3.133 2.196 937 

Децембар 50.800 39.760 11.040 
 

Децембар 5.209 3.789 1.420 

Укупно 613.679 481.877 131.802 
 

Укупно 32.226 21.664 10.562 

         СТАРА ПАЗОВА 
 

СТАРА ПАЗОВА 

Број места 

мерења: 
4011625652 

 
3 

 

Број места 

мерења: 
4014225213 

 
4 

Место мерења: 5590082058 
   

Место мерења: 5590130460 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

КАНЦЕЛАРИЈЕ 
    

СРЦ - БАЗЕНИ 
   

БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2 СТАРА ПАЗОВА 
  

КОРИДОР ПУТА М-22 
  

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 3.195 3.195 0 
 

Јануар 21.660 12.030 9.630 

Фебруар 3.735 3.735 0   Фебруар 18.717 10.350 8.367 

Март 3.360 3.360 0   Март 16.996 8.862 8.134 

Април 2.100 2.100 0   Април 10.565 4.730 5.835 

Мај 2.310 2.310 0   Мај 10.347 4.665 5.682 

Јун 2.415 2.415 0   Јун 41.119 26.064 15.055 

Јул 2.130 2.130 0   Јул 92.721 61.736 30.985 

Август 3.180 3.180 0   Август 79.684 54.088 25.596 

Септембар 2.310 2.310 0   Септембар 40.479 24.687 15.792 

Октобар 2.415 2.415 0 
 

Октобар 13.712 7.236 6.476 

Новембар 3.270 3.270 0 
 

Новембар 15.039 8.604 6.435 

Децембар 2.955 2.955 0 
 

Децембар 17.477 9.928 7.549 

Укупно 33.375 33.375 0 
 

Укупно 378.516 232.980 145.536 
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         БЕЛЕГИШ 
 

БЕЛЕГИШ 

Број места 

мерења: 
4011625547 

 
5 

 

Број места 

мерења: 
4011625555 

 
6 

Место мерења: 5030037014 
   

Место мерења: 5030054938 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

     
БУНАРСКА ПУМПА 

  
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ББ БЕЛЕГИШ 

  
ВЕРЕ МИШЧЕВИЋ ББ БЕЛЕГИШ 

 

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 50 37 13 
 

Јануар 1.402 1.402 0 

Фебруар 131 119 12 
 

Фебруар 1.818 1.818 0 

Март 471 443 28 
 

Март 1.510 1.510 0 

Април 1.229 1.104 125 
 

Април 814 814 0 

Мај 2.045 1.795 250 
 

Мај 2.142 2.142 0 

Јун 1.247 1.077 170 
 

Јун 2.509 2.509 0 

Јул 1.976 1.832 144 
 

Јул 2.833 2.833 0 

Август 3.356 2.882 474 
 

Август 2.689 2.689 0 

Септембар 2.413 2.225 188 
 

Септембар 2.973 2.973 0 

Октобар 2.543 2.145 398 
 

Октобар 2.802 2.802 0 

Новембар 1.472 1.372 100 
 

Новембар 3.018 3.018 0 

Децембар 1.201 1.159 42 
 

Децембар 2.840 2.840 0 

Укупно 18.134 16.190 1.944 
 

Укупно 27.350 27.350 0 

         БЕЛЕГИШ 
 

БЕЛЕГИШ 

Број места 

мерења: 
4011625563 

 
7 

 

Број места 

мерења: 
4011625644 

 
8 

Место мерења: 5030076079 
   

Место мерења: 5030132516 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

ДОРОШКИ ЈОЦА - БУНАР 
   

БУНАР Б5 
   

ПЕРЕ РАДИНОВИЋА 47 БЕЛЕГИШ 
  

КАРАЂОРЂЕВА ББ 

БЕЛЕГИШ   

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 0 0 0 
 

Јануар 3.820 2.459 1.361 

Фебруар 0 0 0 
 

Фебруар 895 599 296 

Март 0 0 0 
 

Март 1.111 814 297 

Април 0 0 0 
 

Април 3.008 2.076 932 

Мај 0 0 0 
 

Мај 4.837 3.116 1.721 

Јун 0 0 0 
 

Јун 3.967 2.576 1.391 

Јул 0 0 0 
 

Јул 4.199 2.677 1.522 

Август 0 0 0 
 

Август 4.278 2.704 1.574 

Септембар 0 0 0 
 

Септембар 4.050 2.584 1.466 

Октобар 0 0 0 
 

Октобар 4.127 2.619 1.508 

Новембар 0 0 0 
 

Новембар 4.859 3.231 1.628 

Децембар 0 0 0 
 

Децембар 4.285 2.793 1.492 

Укупно 0 0 0 
 

Укупно 43.436 28.248 15.188 
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         БЕЛЕГИШ 
 

НОВА ПАЗОВА 

Број места 

мерења: 
4011625695 

 
9 

 

Број места 

мерења: 
4011625628 

 
10 

Место мерења: 5030036980 
   

Место мерења: 5390036300 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

БУНАР Б3 - Б4 
        

КАРАЂОРЂЕВА ББ 

БЕЛЕГИШ    
МИЛОША ОБИЛИЋА ББ БЕЛЕГИШ 

 

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 3.263 2.821 442 
 

Јануар 21.900 15.510 6.390 

Фебруар 4.683 3.388 1.295 
 

Фебруар 21.510 15.030 6.480 

Март 4.248 3.216 1.032 
 

Март 25.350 17.640 7.710 

Април 4.149 3.446 703 
 

Април 22.890 16.200 6.690 

Мај 5.105 4.054 1.051 
 

Мај 17.610 12.690 4.920 

Јун 4.425 3.567 858 
 

Јун 17.550 13.260 4.290 

Јул 4.392 3.287 1.105 
 

Јул 20.040 14.550 5.490 

Август 4.070 2.844 1.226 
 

Август 18.540 13.620 4.920 

Септембар 3.019 2.243 776 
 

Септембар 14.610 10.860 3.750 

Октобар 2.676 2.001 675 
 

Октобар 15.000 11.550 3.450 

Новембар 2.556 2.106 450 
 

Новембар 13.440 10.530 2.910 

Децембар 2.688 2.250 438 
 

Децембар 12.990 9.690 3.300 

Укупно 45.274 35.223 10.051 
 

Укупно 221.430 161.130 60.300 

         НОВА ПАЗОВА 
 

НОВА ПАЗОВА 

Број места 

мерења: 
4011625660 

 
11 

 

Број места 

мерења: 
4011625601 

 
12 

Место мерења: 5390054650 
   

Место мерења: 5390106767 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

ЕКОНОМИЈА 
    

СТАНИЦА ЗА ДЕХЛОР.ВОДЕ "ПНЕУМАТИКА" 

БЕЗ УЛИЦЕ ББ НОВА ПАЗОВА 
  

КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ К84 НОВА 

ПАЗОВА  

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 350 350 0 
 

Јануар 873 873 0 

Фебруар 290 280 10 
 

Фебруар 878 878 0 

Март 460 430 30 
 

Март 302 302 0 

Април 770 720 50 
 

Април 0 0 0 

Мај 1.180 1.090 90 
 

Мај 0 0 0 

Јун 970 900 70 
 

Јун 0 0 0 

Јул 1.990 1.820 170 
 

Јул 0 0 0 

Август 1.530 1.380 150 
 

Август 0 0 0 

Септембар 660 580 80 
 

Септембар 0 0 0 

Октобар 1.030 990 40 
 

Октобар 0 0 0 

Новембар 1.040 1.010 30 
 

Новембар 0 0 0 

Децембар 230 230 0 
 

Децембар 927 927 0 

Укупно 10.500 9.780 720 
 

Укупно 2.980 2.980 0 
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         НОВА ПАЗОВА 
 

НОВА ПАЗОВА 

Број места 

мерења: 
4011625482 

 
13 

 

Број места 

мерења: 
4011625466 

 
14 

Место мерења: 5390107402 
   

Место мерења: 5390103482 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

Ц С-2 ЦРПНА СТАНИЦА 
   

БУНАРИ ЗА ВОДУ Б13-Б14 
  

ИНДУСТРИЈСКА ОНА ББ НОВА ПАЗОВА 
  

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ НОВА ПАЗОВА 
 

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 9.756 6.481 3.275 
 

Јануар 5.625 5.205 420 

Фебруар 11.257 7.521 3.736 
 

Фебруар 6.375 5.805 570 

Март 14.521 9.701 4.820 
 

Март 7.020 6.510 510 

Април 7.168 4.729 2.439 
 

Април 5.220 4.755 465 

Мај 6.866 4.586 2.280 
 

Мај 5.130 4.590 540 

Јун 9.667 6.177 3.490 
 

Јун 6.060 4.500 1.560 

Јул 15.272 10.425 4.847 
 

Јул 8.715 6.720 1.995 

Август 14.601 9.778 4.823 
 

Август 10.035 7.875 2.160 

Септембар 9.569 6.337 3.232 
 

Септембар 9.165 7.350 1.815 

Октобар 6.911 4.663 2.248 
 

Октобар 5.565 3.780 1.785 

Новембар 10.560 7.060 3.500 
 

Новембар 5.445 3.705 1.740 

Децембар 14.460 9.640 4.820 
 

Децембар 9.990 7.935 2.055 

Укупно 130.608 87.098 43.510 
 

Укупно 84.345 68.730 15.615 

         НОВА ПАЗОВА 
 

НОВА ПАЗОВА 

Број места 

мерења: 
4011625474 

 
15 

 

Број места 

мерења: 
4011625458 

 
16 

Место мерења: 5390035699 
   

Место мерења: 5390054723 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

РЕГИОНАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
  

ВОДОВОД Б-3 ТС ВОЈВОДИНА 
 

КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ББ НОВА ПАЗОВА   БЕЗ УЛИЦЕ ББ НОВА ПАЗОВА  

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 13.620 9.300 4.320 
 

Јануар 3.310 3.090 220 

Фебруар 14.280 10.140 4.140 
 

Фебруар 2.860 2.550 310 

Март 16.260 10.800 5.460 
 

Март 3.390 2.900 490 

Април 13.980 9.840 4.140 
 

Април 3.660 3.050 610 

Мај 11.520 7.800 3.720 
 

Мај 4.390 3.670 720 

Јун 14.520 10.620 3.900 
 

Јун 3.790 3.190 600 

Јул 14.160 9.720 4.440 
 

Јул 5.360 4.350 1.010 

Август 13.680 9.420 4.260 
 

Август 3.000 2.900 100 

Септембар 10.620 7.320 3.300 
 

Септембар 2.640 2.030 610 

Октобар 6.390 6.120 270 
 

Октобар 3.570 3.020 550 

Новембар 9.480 6.480 3.000 
 

Новембар 3.610 3.210 400 

Децембар 10.200 7.020 3.180 
 

Децембар 1.530 1.460 70 

Укупно 148.710 104.580 44.130 
 

Укупно 41.110 35.420 5.690 
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НОВИ БАНОВЦИ 
 

НОВИ БАНОВЦИ 

Број места 

мерења: 
4011625636 

 
17 

 

Број места 

мерења: 
4011625504 

 
18 

Место мерења: 5400043104 
   

Место мерења: 5400076339 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

     
ХИДРОФОР 

   
ЗЕМУНСКА ББ НОВИ БАНОВЦИ 

  
ЗЕМУНСКА 2 НОВИ БАНОВЦИ 

 

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 5.700 980 4.720 
 

Јануар 43 43 0 

Фебруар 13.320 9.030 4.290 
 

Фебруар 19 19 0 

Март 13.570 9.080 4.490 
 

Март 636 636 0 

Април 8.020 5.380 2.640 
 

Април 4.174 4.174 0 

Мај 12.450 8.340 4.110 
 

Мај 2.473 2.473 0 

Јун 11.470 7.670 3.800 
 

Јун 3.731 3.731 0 

Јул 11.120 7.420 3.700 
 

Јул 4.605 4.605 0 

Август 11.340 7.840 3.500 
 

Август 5.497 5.497 0 

Септембар 10.210 7.430 2.780 
 

Септембар 4.258 4.258 0 

Октобар 10.140 7.270 2.870 
 

Октобар 4.568 4.568 0 

Новембар 9.320 6.770 2.550 
 

Новембар 4.516 4.516 0 

Децембар 9.720 7.110 2.610 
 

Децембар 5.169 5.169 0 

Укупно 126.380 84.320 42.060 
 

Укупно 39.689 39.689 0 

         НОВИ БАНОВЦИ 
 

НОВИ БАНОВЦИ 

Број места 

мерења: 
4011625512 

 
19 

 

Број места 

мерења: 
4011625520 

 
20 

Место мерења: 5400125163 
   

Место мерења: 5400099169 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

"IKEA-YU" ДОО - БУНАР 
   

БУНАР Б-7 
   

АУТОПУТ Л-424 НОВИ БАНОВЦИ   
ФРУШКОГОРСКА ПРОДУЖЕТАК НОВИ БАНОВЦИ 

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 4.812 3.299 1.513 
 

Јануар 5.850 4.000 1.850 

Фебруар 4.850 3.327 1.523 
 

Фебруар 3.620 2.420 1.200 

Март 5.559 3.767 1.792 
 

Март 7.010 4.730 2.280 

Април 4.894 3.277 1.617 
 

Април 5.320 4.360 960 

Мај 6.601 4.436 2.165 
 

Мај 5.330 4.210 1.120 

Јун 4.495 3.064 1.431 
 

Јун 5.380 4.270 1.110 

Јул 3.368 2.486 882 
 

Јул 6.040 4.210 1.830 

Август 3.659 2.634 1.025 
 

Август 5.650 4.140 1.510 

Септембар 3.547 2.582 965 
 

Септембар 4.710 3.270 1.440 

Октобар 3.343 2.456 887 
 

Октобар 4.930 3.380 1.550 

Новембар 2.754 1.874 880 
 

Новембар 5.270 3.590 1.680 

Децембар 4.169 3.120 1.049 
 

Децембар 4.900 3.320 1.580 

Укупно 52.051 36.322 15.729 
 

Укупно 64.010 45.900 18.110 
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НОВИ БАНОВЦИ 
 

НОВИ БАНОВЦИ 

Број места 

мерења: 
4011625709 

 
21 

 

Број места 

мерења: 
4011625571 

 
22 

Место мерења: 5400058330 
   

Место мерења: 5400036345 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

БУНАР 
        

ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ НОВИ БАНОВЦИ 
  

ШКОЛСКА ББ НОВИ БАНОВЦИ 
 

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 423 423 0 
 

Јануар 2.319 1.549 770 

Фебруар 681 681 0 
 

Фебруар 1.658 1.100 558 

Март 1.172 1.172 0 
 

Март 249 228 21 

Април 478 478 0 
 

Април 4.312 3.729 583 

Мај 1.153 1.153 0 
 

Мај 4.703 3.853 850 

Јун 1.777 1.777 0 
 

Јун 5.217 3.727 1.490 

Јул 0 0 0 
 

Јул 5.849 3.902 1.947 

Август 1.626 1.626 0 
 

Август 5.894 3.920 1.974 

Септембар 412 412 0 
 

Септембар 5.692 3.782 1.910 

Октобар 159 159 0 
 

Октобар 5.881 3.906 1.975 

Новембар 143 143 0 
 

Новембар 5.664 3.760 1.904 

Децембар 11 11 0 
 

Децембар 5.837 3.875 1.962 

Укупно 8.035 8.035 0 
 

Укупно 53.275 37.331 15.944 

         НОВИ БАНОВЦИ 
 

ГОЛУБИНЦИ 

Број места 

мерења: 
4011625580 

 
23 

 

Број места 

мерења: 
4011625687 

 
24 

Место мерења: 5400085249 
   

Место мерења: 5140036032 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

БУНАР КОД ИГРАЛИШТА 
       

СПРОТСКА ББ НОВИ БАНОВЦИ 
  

БЕЗ УЛИЦЕ ББ ГОЛУБИНЦИ 
  

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 1.339 1.339 0 
 

Јануар 10.389 7.988 2.401 

Фебруар 1.091 1.091 0 
 

Фебруар 8.694 6.736 1.958 

Март 1.061 1.061 0 
 

Март 11.457 8.813 2.644 

Април 825 825 0 
 

Април 11.450 8.940 2.510 

Мај 979 979 0 
 

Мај 12.749 9.844 2.905 

Јун 1.083 1.083 0 
 

Јун 10.589 8.208 2.381 

Јул 272 272 0 
 

Јул 11.973 9.417 2.556 

Август 2.608 2.608 0 
 

Август 13.176 10.366 2.810 

Септембар 2.235 2.235 0 
 

Септембар 11.524 9.052 2.472 

Октобар 2.782 2.782 0 
 

Октобар 11.115 8.655 2.460 

Новембар 2.915 2.915 0 
 

Новембар 9.510 7.422 2.088 

Децембар 1.770 1.770 0 
 

Децембар 10.120 7.861 2.259 

Укупно 18.960 18.960 0 
 

Укупно 132.746 103.302 29.444 
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СТАРИ БАНОВЦИ 
 

СТАРИ БАНОВЦИ 

Број места 

мерења: 
4012468828 

 
25 

 

Број места 

мерења: 
4012468798 

 
26 

Место мерења: 5600090690 
   

Место мерења: 5600100256 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

БУНАР 
    

БУНАР НА ЕКОНОМИЈИ 
  

ПЕРЕ ЧОДАНОВИЋА 28 СТАРИ БАНОВЦИ 
  

ЕКОНОМИЈА ББ СТАРИ БАНОВЦИ 
 

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 0 0 0 
 

Јануар 4.757 4.757 0 

Фебруар 0 0 0 
 

Фебруар 4.601 4.601 0 

Март 60 0 60 
 

Март 5.031 5.031 0 

Април 3.603 3.603 0 
 

Април 3.770 3.770 0 

Мај 4.473 4.473 0 
 

Мај 4.712 4.712 0 

Јун 5.178 5.178 0 
 

Јун 3.413 3.413 0 

Јул 5.739 5.739 0 
 

Јул 3.965 3.965 0 

Август 5.395 5.395 0 
 

Август 4.099 4.099 0 

Септембар 5.132 5.132 0 
 

Септембар 3.722 3.722 0 

Октобар 5.302 5.302 0 
 

Октобар 4.388 4.388 0 

Новембар 5.590 5.590 0 
 

Новембар 3.472 3.472 0 

Децембар 6.005 6.005 0 
 

Децембар 4.648 4.648 0 

Укупно 46.477 46.417 60 
 

Укупно 50.578 50.578 0 

         СТАРИ БАНОВЦИ 
 

СТАРИ БАНОВЦИ 

Број места 

мерења: 
4012468801 

 
27 

 

Број места 

мерења: 
4012468810 

 
28 

Место мерења: 5600103778 
   

Место мерења: 5600036849 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

БУНАР бр. 6 
    

БУНАР РАДЕ НИНКОВИЋА ББ 
 

СЛОБОДАНА ПЕНЕЗИЋА ББ СТАРИ БАНОВЦИ 
 

ГРЧКА 41 СТАРИ БАНОВЦИ 
  

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 5.505 4.475 1.030 
 

Јануар 8.188 5.708 2.480 

Фебруар 5.207 4.269 938 
 

Фебруар 7.558 5.283 2.275 

Март 6.156 4.928 1.228 
 

Март 10.244 7.628 2.616 

Април 5.085 4.221 864 
 

Април 11.087 8.294 2.793 

Мај 3.712 3.142 570 
 

Мај 12.864 9.463 3.401 

Јун 2.915 2.580 335 
 

Јун 11.706 8.548 3.158 

Јул 3.289 2.968 321 
 

Јул 12.201 8.945 3.256 

Август 3.640 3.194 446 
 

Август 12.780 9.272 3.508 

Септембар 3.014 2.641 373 
 

Септембар 11.934 8.790 3.144 

Октобар 2.645 2.418 227 
 

Октобар 12.393 9.097 3.296 

Новембар 2.811 2.640 171 
 

Новембар 12.083 8.908 3.175 

Децембар 2.440 2.308 132 
 

Децембар 10.910 7.615 3.295 

Укупно 46.419 39.784 6.635 
 

Укупно 133.948 97.551 36.397 
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СТАРИ БАНОВЦИ 
 

БАНОВЦИ-ДУНАВ 

Број места 

мерења: 
4012468836 

 
29 

 

Број места 

мерења: 
4011625610 

 
30 

Место мерења: 5600106084 
   

Место мерења: 5020087980 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

БУНАР Б-7 
        

ПАНОНСКА ББ СТАРИ БАНОВЦИ 
  

БАНОВЦИ ДУНАВ ББ 
  

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 155 155 0 
 

Јануар 3.720 3.720 0 

Фебруар 8 8 0 
 

Фебруар 2.000 2.000 0 

Март 15 15 0 
 

Март 1.920 1.920 0 

Април 457 457 0 
 

Април 2.520 2.520 0 

Мај 605 605 0 
 

Мај 560 560 0 

Јун 136 136 0 
 

Јун 2.040 2.040 0 

Јул 150 150 0 
 

Јул 3.520 3.520 0 

Август 334 334 0 
 

Август 4.000 4.000 0 

Септембар 145 145 0 
 

Септембар 3.120 3.120 0 

Октобар 75 75 0 
 

Октобар 4.280 4.280 0 

Новембар 69 69 0 
 

Новембар 4.680 4.680 0 

Децембар 105 105 0 
 

Децембар 4.000 4.000 0 

Укупно 2.254 2.254 0 
 

Укупно 36.360 36.360 0 

         БАНОВЦИ-ДУНАВ 
 

СУРДУК 

Број места 

мерења: 
4011625679 

 
31 

 

Број места 

мерења: 
4011625539 

 
32 

Место мерења: 5020130005 
   

Место мерења: 5640036910 
  

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 
 

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

БУНАР бр.3 
        

АВАЛСКА ББ БАНОВЦИ ДУНАВ 
  

ЦИНЦОРИЈА 17 СУРДУК 
  

Период 2018 
Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа  
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

    (kWh) (kWh) 
 

    (kWh) (kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 
 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 1.701 1.422 279 
 

Јануар 5.640 4.180 1.460 

Фебруар 2.828 2.462 366 
 

Фебруар 5.340 3.900 1.440 

Март 3.096 2.688 408 
 

Март 5.320 3.780 1.540 

Април 2.058 1.696 362 
 

Април 6.420 4.880 1.540 

Мај 3.869 3.192 677 
 

Мај 8.140 5.900 2.240 

Јун 3.517 2.772 745 
 

Јун 7.340 5.260 2.080 

Јул 4.712 3.550 1.162 
 

Јул 7.880 5.820 2.060 

Август 4.467 3.441 1.026 
 

Август 8.580 6.120 2.460 

Септембар 4.293 3.195 1.098 
 

Септембар 7.060 5.180 1.880 

Октобар 4.959 3.706 1.253 
 

Октобар 6.840 5.020 1.820 

Новембар 5.826 3.984 1.842 
 

Новембар 5.960 4.320 1.640 

Децембар 4.200 3.000 1.200 
 

Децембар 5.260 3.780 1.480 

Укупно 45.526 35.108 10.418 
 

Укупно 79.780 58.140 21.640 
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КРЊЕШЕВЦИ 

     Број места 

мерења: 
4011625490 

 
33 

     Место мерења: 5290072256 
  

     ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТ.ПАЗОВА 

     
    

     ПАРТИЗАНСКА ББ КРЊЕШЕВЦИ 
 

     
Период 2018 

Укупно 

(kWh) 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа      

    (kWh) (kWh) 
     

1 2 (3+4) 3 4 

     Јануар 3.149 3.149 0 

     Фебруар 2.914 2.914 0 

     Март 3.615 3.615 0 

     Април 3.432 3.432 0 

     Мај 3.544 3.544 0 

     Јун 3.324 3.324 0 

     Јул 3.430 3.430 0 

     Август 3.681 3.681 0 

     Септембар 2.990 2.990 0 

     Октобар 3.717 3.717 0 

     Новембар 4.132 4.132 0 

     Децембар 3.917 3.917 0 

     Укупно 41.845 41.845 0 
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Образац VI 
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКИМ ГАРАНЦИЈАМА 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношцу да ћу: 

 
Понуђач је обавезан да приликом подношења понуде достави бланко сопствену меницу 

и менично овлашћење за озбиљност понуде на износ у висини од 10% вредности понуде без 

ПДВ-а. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије, оверена печатом и потписом од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. Рок важења менице треба да је најмање 60 
дана од дана отварања понуде.  

Уколико понуђач, односно члан групе понуђача одређен споразумом о заједничком 

извршењу набавке не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.  

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу 

уговора са пону ачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а пону ачу са којим је 

закључен уговор у року од 8 дана од дана предаје Наручиоцу инструмента обезбе ења 
извршења уговорених обавеза који се зазахтева Уговором.  

Приликом потписивања уговора о јавној набавци добара: Набавка електричне енергије, 

број 1.1.7/2019 понуђач ће наручиоцу доставити бланко сопствену (соло) меницу за добро 

извршење посла са клаузулом „на први позив“ и „без протеста“, као и менично овлашћење 

потписано од стране овлашћеног лица за заступање на износ од 10% од вредности уговора 
јавне набавке без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју пону ач наводи у меничном овлашћењу-

писму. Меница и овлашћење се региструје код Народне банке Србије. Рок важења менице, као 

и меничног овлашћења, мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од рока важења уговора. 

Меница и менично овлашћење морају имати клаузуле „на први позив“ и „без протеста“. 

Изабрани понуђач ће бити у обавези да након пријема одлуке о додели уговора и истека 

рока за жалбу на исту, а пре закључења уговора наручиоцу достави неопозиву и безусловну 

гаранцију за добро извршење посла како је описано. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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Образац VII 
 

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам за понуду бр. 

____ од _________ 2018. год. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 

Редни 

број 
Опис Јед.мере 

 

Количина 

 

 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

(РСД/КWh) 

без ПДВ-а 

1. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

KWh 

 

 

 

2.825.735 

 

 

 

 

 

Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије 

 

Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос 

електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике 

Србије и која је објављена у „Службеном гласнику РС“. 

 

Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

 

Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију 

електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију 

електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена 

сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном 

гласнику РС“. 

 

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије 

 

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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 Образац VIII 

 

На основу члана 88. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам  

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE 

 

 

СТРУКТУРА ТРОШКОВА ИЗНОС 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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Образац  IX 

 

Назив понуђача:____________________________________________ 

Седиште понуђача:__________________________________________ 

Улица и број:_______________________________________________ 

Телефон:___________________________________________________ 

Датум:_____________________________________________________ 

Број понуде:________________________________________________ 

 

 

И З Ј А В А 
 

 

 

Понуђач___________________________________________________________________                                           

(навести име понуђача) 

 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр.________, за 

јавну набавку бр. 1.1.7/2019 Електрична енергија, подносимо независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 

уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 

до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 

став 1. тачка 2. Закона. 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печат 
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Образац X 

 
 

Назив понуђача:____________________________________________ 

Седиште понуђача:__________________________________________ 

Улица и број:_______________________________________________ 

Телефон:___________________________________________________ 

Датум:_____________________________________________________ 

Број понуде:________________________________________________ 

 
 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15)., као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 

следећу:  

 
 
 

И З Ј А В У 

 

Понуђач____________________ у поступку јавне набавке Електрична енергија, бр. 

1.1.7/2019, поштовао је 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац XI  

 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

 

 

Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише и овери својим печатом, чиме 

потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Наручилац прилаже свој модел уговора) 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

за јавну набавку бр. 1.1.7/2019 

 

 

Закључен  између: 

 

1.__________________________________________________________________________ 
из ____________________________ ул.___________________________бр.______ 

мат.бр.____________________ ПИБ___________________тек.рач.бр. ________________ 

код ____________ банке, кога заступа директор __________________________________ 

 ( у даљем тексту: Продавац ) 

 и 

 

2. ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ j.п. Стара Пазова, ул. Бранка Радичевића бр. 2, 

мат.бр. 08591130, ПИБ 100536726, тек.рач.бр. 340-3889-97, кога заступа директор Милош 

Грковић (у даљем тексту: Купац)  

 

у даљем тексту заједно названи: Уговорне стране 

 

I   ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим уговором Продавац и Купац 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 конкурсном документацијом за јавну набавку спроведену 

код Купца под бројем 1.1.7/2019, овим Уговором и законским прописима којима се уређују 

права и обавезе по основу продаје електричне енергије. 

 

Продавац се обавезује да Купцу прода електричну енергију, а Купац да преузме и плати 

електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен конкурсном документацијом 

за јавну набавку спроведену код Купца под бројем 1.1.7/2019, овим уговором и понудом 

Продавца бр. _________ од _________ године, која је саставни део овог Уговора. 

 

Продавац је балансно одговоран за место примопредаје Купца. 

 

Количина и квалитет 

 

Члан 2. 

 

Уговорне стране обавезу продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије 

извршиће према следећем: 

 Врста продаје: стална и гарантована; 

 Период испоруке: од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању од 00:00h до 

24:00h 

 Капацитет испоруке: Према спецификацији на бази остварене потрошње у 

2018.години. 

 Количина енергије: 2.825.735 КWh; 
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 Места испоруке : Мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на средњем напону у свему према табели Техничке 

спецификације. 

 

Најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања, Продавац је дужан да закључи и 

Купцу достави: 

1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен; 

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 

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 КWh испоручене електричне енергије износ од 

__________________________ динара без ПДВ-а.  

Цена из става 1. овог члана је фиксна. 

Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине 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, 

а под условима утврђеним овим уговором, а све до вредности за количину енергије од 

2.825.735 КWh, од ____________________________ динара 

(словима:__________________________________________________________________) без 

ПДВ-а. 

У цену из става 1. и 2. овог члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати  

трошкови услуге приступа и коришћења преносног система, накнаде за подстицај обновљених 

извора енергије, акциза и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са 

прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Продавац. 

 

Место примопредаје 

 

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 примопредаје, а Купац сноси 

све ризике и припадајуће трошкове у вези са припремом програма, преносом и испоруком 

електричне енергије од Места примопредаје. 

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. 
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Обрачун и начин плаћања 

 

Члан 5. 

 

Продавац рачун доставља поштом. 

Продавац у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање према прописима 

Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије са трошковима 

балансирања, трошкове приступа и коришћења преносног система и трошкове накнаде за 

подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, акциза а порез на додату вредност 

се у рачуноводственој исправи исказује посебно уколико према прописима Републике Србије 

терети Продавца као пореског дужника. 

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 у Републици Србији. Продавац ће сносити банкарске трошкове ван 

Републике Србије. 

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ цене за 

преузету електричну енергију.  

 

Члан 6. 

 

Купац је дужан да плати рачун у року од  45 дана од дана пријема оригиналног рачуна за 

потрошњу у претходном месецу. 

У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Продавцу, за период доцње, 

плати и затезну камату у висини прописаној Законом о затезној камати (Сл. гласник Републике 

Србије 119/2012) обрачунату на износ плаћеног износа главног дуга из рачуна наведеног од 

стране Купца приликом плаћања у исправи о извршеном плаћању.   

Плаћање затезне камате врши се на основу обрачуна камате, испостављеног од стране 

Продавца.  

Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет 

Продавца. 

 

Гаранције 

 

Члан 7. 

 

Продавац се обавезује да на дан закључења Уговора достави Купцу бланко сопствену меницу 

за добро извршење посла своје пословне банке са клаузулом „ на први позив“ и „без протеста“ 

као менично овлашћење потписано од стране овлашћеног лица за заступање на износ од 10% 

од вредности уговора јавне набавке без ПДВ-а, са роком важности најмање 10 дана дужим од  

периода на који је закључен овај Уговор. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у 

меничном овлашћењу – писму. Меница и овлашћење се региструје код Народне банке Србије.  

 

 

 

 

 

 



Набавка електричне енергије, број јавне набавке 1.1.7/2019 

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова                                                      41 
 

 

Неизвршење уговорених обавеза 

 

Члан 8. 

 

Купац ће наплатити меницу из чл. 7 овог Уговора - 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. 

 

 

 

Виша сила 

 

Члан 9. 

 

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. 

У случају да виша сила на страни Продавца траје дуже од 30 (тридесет) дана, Купац има право 

да простом писаном изјавом достављеном Продавцу, у којој се позива на овај члан уговора, 

раскине овај уговор без остављања примереног раскидног рока Продавцу. 

 

 

Рок на који је Уговор закључен 

 

Члан 10. 

 

Уговор се закључује на период од 12 ( дванаест ) месеци односно до испоруке укупне 

количине електричне енергије утврђене у чл. 2 овог Уговора. 

 

Раскид уговора 
Члан 11. 

 

У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране, 

Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у 

писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора. 
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Решавање спорова 

 

Члан 12. 

 

За све што није посебно уређено овим уговором примењује се Закон о облигационим односима 

у верзији која је у примени у Републици Србији и други материјални закони и прописи 

Републике Србије. 

За све спорове из овог уговора или у вези са овим уговором надлежан је Привредни суд у 

Сремској Митровици. 

Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог међу 

уговорним странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе 

утврђене уговором под претњом последица утврђених уговором и утврђених законима и 

другим прописима који се односе на извршење обавеза утврђених уговором. 

 

 

Завршне одредбе   
  

Члан 13. 

 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере 

печатом а ступа на снагу 01.05.2019. године. 

 

Члан 14. 

 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних оригиналних примерака од којих Продавац 

задржава 2 (два) примерка, а Купац задржава 4 (четири) примерака. 

 

 

 

 

 

 

   ПРОДАВАЦ                        КУПАЦ 

                                      

 

        _____________________                                                   ________________________ 

              Милош Грковић, директор 


