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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-100/20 и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 01-772/20, припремљена је: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II Подаци о предмету набавке 3. 

III Техничка спецификација 3. – 5. 

V Техничка документација 5. 

V 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
5. – 8. 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 8. – 15. 

VII Образац понуде 16. – 20. 

VII Модел уговора 21. – 23. 

X Образац трошкова припреме понуде 24. 

X Образац изјаве о независној понуди 25. 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 26. 

Прилог 1. Списак електроенергетских објеката ЈКП „Водовод“ Шид 27. 

Прилог 2. Просечна планирана потрошња електричне енергије 28. 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ВОДОВОД“ 
Светог Саве 40, 22240 Шид 

 

ШИД 

 Тек. рн.: 160-9702-70    ПИБ: 100928019 

Тел./Факс: 022/712-460 
Тех.служба: 022/711-755 
Централа: 022/714-115 

         
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за отворени поступак јавне набавке добара 
 

- Електрична енергија -  

ЈН - 12/20 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
 

Назив наручиоца:    ЈКП „Водовод“ Шид 

Адреса наручиоца:      Светог Саве бр. 40 

Интернет страница наручиоца:  http://www.vodovodsid.rs/ 

Радно време наручиоца:   07:00h – 14:30h 

 

2. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

 

3. Предмет јавне набавке:    Електрична енергија  

 

4. Циљ поступка:  
 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт:  Контакт за пружање свих информација у вези са јавном набавком, а у складу са 

Законом: Комисија за јавну набавку; e-mail: vodovodsid@mts.rs 
 

Радно време наручиоца је понедељак – петак, од 7:00 до 14:30 часова. Захтеви 

упућени електронском поштом ван радног времена биће примљени првог 

наредног радног дана 
 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 

Опис набавке:  Набавка електричне енергије за потребе ЈКП „Водовод“ Шид 
 

Назив набавке:  ЈН-12/20 – Електрична енергија 
 

Ознака из општег речника набавке:    09310000 – Електрична енергија 
 

 

 

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

 
1. Врста добара: Електрична енергија са потпуним снабдевањем. Количина електричне 

енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на местима 

примопредаје током периода снабдевања. Понуђач је балансно одговоран за место 

примопредаје наручиоцу. 
 

2. Врста продаје: гарантована и стална 
 

3. Техничке карактеристике: У складу са документом Правила о раду тржишта електричне 

енергије („Сл. гласник РС“, бр. 120/12, 120/14). 
 

4. Период испоруке: годину дана од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци (сваким 

даном од 00:00 до 24:00h), односно до ступања на снагу уговора о јавној набавци 

електричне енергије у 2021. години. 
 

5. Количина добара: Дефинисана табелом датој у прилогу 2. конкурсне документације. 

Количина потребне електричне енергије је одређена на основу остварене потрошње у 

ранијим периодима и представља оквирне потребе наручиоца за истом (у наставку је дат 

сумиран преглед потреба за електричном енергијом по тарифним системима; комплетна 

табела дата је на страни 28, и иста се може посебно преузети са Портала јавних набавки и 

интернет странице наручиоца). 

http://www.vodovodsid.rs/
mailto:vodovodsid@
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Опис 
Јед. 

мере 
Тарифни систем 

Просечна 

планирана 

потрошња 

Електрична  

енергија 
kWh 

Двотарифни  2.185.400 

Једнотарифни 297.890 

СВЕГА:  2.483.290 

 

Пронуђач прихвата да су потребне количине електричне енергије дате на основу процене 

и да, уколико потребе наручиоца то захтевају, могу бити увећане за до 5% укупне 

уговорене количине електричне енергије. У случају да је до истека уговора потрошено 

мање од уговореног, продужење периода испоруке се може регулисати накнадним 

анексом уговора, а по ценама и другим условима из понуде Понуђача. 
 

6. Квалитет добара: Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са 

Правилима о раду тржишта електричне енергије ("Сл.гласник РС,"бр. 120/2012, 120/2014), 

Правилима о раду преносног система ("Сл.гласник РС", бр. 91/2015), Правилима о раду 

дистрибутивног система ("Сл.гласник РС", бр. 42/2014)  и Уредбе о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом ("Сл.гласник РС", бр. 63/2013), односно у складу са 

важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 

енергије. 
 

7. Место испоруке добара: мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи.  
 

Понуђач прихвата да током реализације предметне набавке може да дође до повећања 

броја мерних места, о чему ће га Наручилац благовремено обавестити. На односна мерна 

места сходно ће се примењивати одредбе предметног Уговора о јавној набавци, а посебно 

у погледу јединичне цене, рокова и квалитета предмета набавке. 
 

8. Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од 

стране одговорног лица понуђача, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен 

уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 188. став 3. 

Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр 145/2014, 95/2018), односно да ће одмах 

по потписивању уговора закључити: 
 

(a) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен; и 
 

(b) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје тог крајњег купца. 
 

9. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранција квалитета: У складу са 

одредбама подзаконских аката из тачке 6. овог поглавља конкурсне документације. 
 

10. Предност за понуђаче који нуде добра домаћег порекла: у складу са чланом 86. став 4. 

Закона, у случају 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, наручилац мора изабрати понуду 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.  
 

Наведена предност се не односи на понуђаче и добра из држава чланица Европске уније 

као и на понуђаче и добра из држава потписница Споразума о слободној трговини у 

централној Европи (ЦЕФТА).  
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Имајући у виду горе наведено, Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану 

изјаву (у слободној форми, на свом меморандуму) да ли нуди добра домаћег порекла, и 

у случају да нуди добра домаћег порекла дужан је приложити доказ, док у случају да нуди 

добра страног порекла дужан је у оквиру поменуте изјаве навести из које/их државе/а 

потичу понуђена добра, као и да ли су односне државе чланице Европске уније односно 

потписнице ЦЕФТА Споразума. 

 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

Списак електроенергетских објеката ЈКП „Водовод“ Шид дат је у прилогу 1 (страна 27.). 
  

Табела планиране потрошње по мерним местима и категорији потрошње за период трајања 

испоруке дата је у прилогу 2. (страна 28.) конкурсне документације, а иста се може засебно 

преузети у Excel формату са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца 

(http://www.vodovodsid.rs/). 
 

 

V 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. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 
 

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 
 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 
 

4. Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке – Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту 

електричне енергије, издату од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та 

лиценца још увек важећа (лиценца мора бити важећа на дан отварања понуда), или 

адекватан документ предвиђен прописима државе у којој понуђач има седиште. 
 

5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито неведе да је поштовао обевезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забрана обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуда. 
 

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

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

 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 јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију, што се 

доказује Потврдом (уверењем) Оператера преносног система. 

http://www.vodovodsid.rs/
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У случају подношења понуде са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 3. Закона и услов из члана 

75. став 1. тачка 4. 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 (дефинисане горе наведеним тачкама 1. до 3, док додатне услове испуњавају 

заједно. Услов дефинисан тачком 4. мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке Понуђач доказује на 

следећи начин: 
 

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:  
 

a. Правна лица:   
 

i. Извод из казнене евиденције, односно уверење 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;  
 

ii. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, коим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  
 

iii. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицајске 

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. 
 

b. Предузетници и физичка лица:  
 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицајске 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 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; 
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4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: 
 

Лиценца за снабдевање електричном енергијом (коју издаје Агенција за 

енергетику Републике Србије; Теразије 5, Београд) и Потврда Агенције за 

енергетику да је лиценца још увек важећа, коју понуђач доставља у виду 

неоверене копије, или адекватан документ који је предвиђен прописима државе 

у којој понуђач има седиште. 
 

Лиценца мора бити важећа на дан отварања понуда. 
 

5. Услов из члана 75. ст. 2. Закона – Доказ:  
 

Потписан и оверен Образац изјаве (поглавље XI). Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача.  
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
 

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, односно да 

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 јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију, доказује се достављањем 

Потврде (уверења) Оператера преносног система у виду неоверене фотокопије. Овај доказ 

доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно. Ако понуђач наступа са 

подизвођачем овај услов испуњавају кумулативно. 

 

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 3), а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 4) 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 3) Закона, а доказ из члана 

75. став 1. тач. 4) 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. 
 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, које је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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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. 
 

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
 

Понуда мора бити састављена на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 

страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 
 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 
 

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. 

 

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Водовод“ Шид, Светог Саве 40, са назнаком:  

 

„Понуда за јавну набавку добара – Електрична енергија,  

ЈН-12/20 – НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.10.2020. 

до 12:00 часова. 

 

Отварање понуда ће се извршити у просторијама Наручиоца 28.10.2020. у 12:30 часова. 
 

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 и неће се отварати у поступку отварања понуда, већ ће неотворене бити 

враћене Понуђачу са назнаком „неблаговремено“. 
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У складу са „Правилником о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова“ 

(„Сл. гласник РС“, бр. 41/19) употреба печата приликом сачињавања понуде није 

обавезна. 
 

Понуда мора да садржи: 
 

1) Попуњен и потписан образац понуде (стране 16. до 20.); 
 

2) Попуњен и потписан модел уговора (стране 21. до 23.); 
 

3) Попуњен и потписан образац изјаве о независној понуди (страна 25.); 
 

4) Попуњен и потписан образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

(страна 26.); 
 

5) Изјаву да ће понуђач, у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, закључити 

уговоре – дату на начин како је дефинисано у поглављу III тачка 7. конкурсне 

документације; 
 

6) У случају заједничке понуде, Споразум о заједничкој понуди; 
 

7) Уз понуду се прилажу и докази о испуњењу обавезних услова за учешће у поступку 

јавне набавке дефинисани у поглављу V конкурсне документације (односно наводи 

интернет адреса где су тражени докази јавно доступни); 
 

8) Уз понуду се прилаже и доказ о испуњењу додатног услова за учешће у поступку 

јавне набавке дефинисан у поглављу V конкурсне документације; 
 

9) Потписану изјаву (у слободној форми, на сопственом меморандуму), којом се 

Понуђач изјашњава да ли нуди добра домаћег порекла и уколико нуди таква добра, уз 

исту доставља и доказ. У случају да понуђач нуди добра страног порекла дужан је у 

оквиру поменуте изјаве навести из које/их државе/а потичу понуђена добра, као и да 

ли су односне државе чланице Европске уније односно потписнице ЦЕФТА 

Споразума. 
 

3. Понуда са варијантама 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвоњено. 
 

4. Начин измене, допуне и опозива понуде 
 

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. 
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Светог Саве 40, Шид, са 

назнаком: 
 

„Измена понуда за јавну набавку добара – Електрична енергија,  

ЈН-12/20 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 
 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Електрична енергија,  

ЈН-12/20 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 
 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Електрична енергија,  

ЈН-12/20 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 
 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Електрична енергија,  

ЈН-12/20 – НЕ ОТВАРАТИ“. 
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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. 
 

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 
 

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 (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 
 

6. Понуда са подизвођачем 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

се извршити преко подизвођача. 
 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 
 

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. 
 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени  у 

поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 
 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 
 

7. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач 1) и 2) Закона и то: 
 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, и 
 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 
 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговара о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

Понуђач у понуди одређује рок плаћања који не може бити краћи од 15 нити дужи од 

45 дана од дана пријема фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије 

за претходни месец. 
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

8.2. Захтев у погледу места и периода испоруке електричне енергије 
 

Место испоруке су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем. 

Списак мерних места дат је у прилогу 1 (страна 27.). 
 

Период испоруке је година дана од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци 

(сваким даном од 00:00 до 24:00h), односно до ступања на снагу уговора о јавној 

набавци електричне енергије у 2021. години. 
 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
 

 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

8.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у складу са чланом 188. став 

3. Закона о енергетици 

 

Члан 188. став 3. Закона о енергетици је прописује да када је закључен уговор о продаји са 

потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач је 

дужан да закључи: уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат 

крајњег купца прикључен и уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су 

обухваћена и места примопредаје тог крајњег купца.  
 

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од 

стране одговорног лица понуђача, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен 

уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 188. став 3. 

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

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

прикључен;  
 

(b) уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје тог крајњег купца. 
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9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
 

У цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система електричне енергије, 

трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача. 
 

Након закључење уговора цене су фиксне и не могу се мењати. 
 

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

чланом 92. Закона. 
 

10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној 

набавци 
 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, 

на адреси: Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs 
 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, на адреси: Немањина 22-26, Београд; интернет адреса: 

www.minpolj.gov.rs 
 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, на адреси: Немањина 22-24, Београд; интернет 

адреса: www.minrzs.gov.rs 
 

11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу: Светог Саве 40, 

електронске поште на е-mail: vodovodsid@mts.rs) тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде. 
 

Радно време Наручиоца је понедељак – петак, од 7:00 до 14:30 часова. Захтеви упућени  

електронском поштом ван радног времена биће примљени првог наредног радног дана. 
 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама  

или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН-12/20“. 
 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.minpolj.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
mailto:vodovodsid@mts.rs
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 
 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 
 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 
 

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача 
 

После отварања понуда наручилац може приликом стучне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона). 
 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
 

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. 
 

14. Додатно обезбеђење испуњења обавеза понуђача који се налазе на списку 

негативних референци 
 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет јавне 

набавке који није истоврсан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко соло 

меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: ,,без 

протеста" и ,,по виђењу", у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
 

15. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 

додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“, односно најповољнијом ће се сматрати понуда са најнижом укупном понуђеном 

вредношћу (без ПДВ-а). 
 

16. 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 
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Уколико две или више понуда имају исту укупну вредност понуде (без ПДВ-а) као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања за 

испоручену електричну енергију. 
 

Уколико две или више понуда имају исту укупну вредност понуде (без ПДВ-а) и исти рок 

плаћања за испоручену елекетричну енергију, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
 

17. 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 му није 

изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуда  

(поглавље XI). 
 

18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица 
 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
 

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

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  
 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

vodovodsid@mts.rs, 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 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року 

од 2 (два) 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 (седам) дана пре истека рока за 

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

складу са чл. 63. ст. 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 рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 

додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. 

Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки.  
 



  
15/28 

 
  

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. овог Закона. 
 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

 назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

 назив и адресу наручиоца; 

 податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

 повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

 чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

 потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

 потпис подносиоца. 
 

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

120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифру плаћања: 153 или 253, сврха: 

ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије). 
 

Детаљно упутство о уплати таксе може се преузети са интернет странице: 

www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 166. Закона. 
 

20. Рок у којем ће уговор бити закључен 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона. 
 

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. 
 

Ако Понуђач коме је додељен уговор одбије или пропусти рок да закључи уговор о јавној 

набавци, Наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

Понуда бр _____________________ од _____________ за јавну набавку електричне енергије, 

ЈН-12/20. 

 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 

ПОНУЂАЧА 

 

ПОРЕСКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ) 

 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА 

ПОНУЂАЧА (E-MAIL) 

 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС 
 

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И 

НАЗИВ БАНКЕ 

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА 

КОЈОЈ СУ ДОКАЗИ ИЗ ЧЛ. 75. 

СТ. 1. ТАЧ 1) ДО 4) ЗЈН ЈАВНО 

ДОСТУПНИ (уколико се не 

достављају уз понуду) 

 

 

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
(заокружити) 

 

 

1) САМОСТАЛНО 

 

2) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

3) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

 

1. Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Интернет страница на којој су докази 

из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН јавно 

доступни (уколико се не достављају уз 

понуду) 

 

 

 

 

2. Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Интернет страница на којој су докази 

из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН јавно 

доступни (уколико се не достављају уз 

понуду) 

 

 

 

Напомена: 

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 

сваког подизвођача. 
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

1. 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Интернет страница на којој су докази 

из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН јавно 

доступни (уколико се не достављају уз 

понуду) 

 

 

2. 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Интернет страница на којој су докази 

из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН јавно 

доступни (уколико се не достављају уз 

понуду) 

 

 

3. 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Интернет страница на којој су докази 

из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН јавно 

доступни (уколико се не достављају уз 

понуду) 

 

 

Напомена: 

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5. СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА  

        УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 

 

 

 

Опис 
Јед. 

мере 

Тарифни 

систем 

Јединична 

цена у 

динарима 

(без ПДВ-а) 

Просечна 

планирана 

потрошња 

(kWh) 

Понуђена 

вредност у 

динарима 

(без ПДВ-а) 

Понуђена 

вредност у 

динарима 

(са ПДВ-ом) 

Електрична енергија 

са балансирањем, у 

складу са техничким 

спецификацијама 

kWh 

Двотарифни  

ВТ  1.495.700   

НТ  689.700   

Једнотарифни  297.890   

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ 

(двотарифни + једнотарифни систем) 
  

 

 

 

 

Датум        Понуђач 

М.П. 

_________________________                                            _________________________ 

 

 

 

 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТАБЕЛА: 
 

- у колону „Једнична цена у динарима (без ПДВ-а)“ унети понуђене цене за 1 kWh 

електричне енергије у оквиру високе и ниске тарифе и једнотарифног система. 
 

- у колону „Уговорена вредност у динарима (без ПДВ-а)“ унети производ једничне цене 

(без ПДВ-а) и просечне планиране потрошње (kWh) за сваки тарифни систем, 

респективно. На крају изразити Укупну уговорену вредност без ПДВ-а. 
 

- у колону „Уговорена вредност у динарима (са ПДВ-ом)“ унети производ једничне цене 

(са ПДВ-ом) и просечне планиране потрошње (kWh) за сваки тарифни систем, 

респективно. На крају изразити Укупну уговорену вредност са ПДВ-ом. 

 

 

 

Напомена: 
 

Понуђена цена не обухвата: 

 накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије; 

 трошкове приступа систему за пренос и дистрибуцију електричне енергије; 

 накнаду за унапређење енергетске ефиканости. 
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6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЈН-12/20 

 
- Електрична енергија - 

 

 

Опис предмета јавне набавке 

 

Уговор о потпуном снабдевању 

 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а 
 

(двотарифни + једнотарифни систем) 

 

 

 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом 
 

(двотарифни + једнотарифни систем) 

 

 

 

Услови плаћања 

 

Плаћање се врши једном месечно, за испоручену 

електричну енергију у претходном месецу. 

 

Рок за достављање рачуна 

 

До _______-ог дана у текућем месецу за испоручену 

електричну енергију у претходном месецу. 

 

Рок плаћања 

 

(минимум 15 – максимум 45 

календарских дана) 

 

_______ дана од дана пријема рачуна за испоручену 

електричну енергију у претходном месецу. 

 

Рок важења понуде 

 

(минимум 60 дана) 

 

_______ дана од дана отварања понуда. 

Период испоруке 

Годину дана од дана ступања на снагу уговора о 

јавној набавци (сваким даном од 00:00 до 24:00h), 

односно до ступања на снагу уговора о јавној 

набавци електричне енергије у 2021. години 

 

Датум        Понуђач 

М.П. 

_________________________                                            _________________________ 

 

 

Напомена: 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача који ће попунити и потписати образац понуде. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

У Г О В О Р  О  Н А Б А В Ц И  

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

  

Закључен дана __.__.2020. године између: 
  

1. ЈКП „Водовод“ Шид, Шид, Светог Саве 40, кога заступа Директор Александар Јовановић, 

мастер менаџ. (у даљем тексту: Наручилац), порески идентификациони број 100928019, 

матични број 08154929, број текућег рачуна 160-9702-70, телефон 022/714-115, с једне стране 

и  
 

2. _____________________________, са седиштем у ________________ ул. ________________  

бр._____, кога заступа _______________________ (у даљем тексту: Понуђач), порески 

идентификациони број: _____________________ матични број: _______________, број 

текућег рачуна ________________ телефон ______________, с друге стране. 
 

Уговорне стране су сагласне: 

 Да је Наручилац сходно одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке добара – 

електрична енергија, бр. ЈН-12/20. 

 Да је Понуђач доставио понуду број ________________ дана __.__.2020. године која у 

свему одговара захтевима конкурсне документације за предметну јавну набавку. 

 Да је Наручилац понуду Понуђача бр. ______________ изабрао као најповољнију и 

донео Одлуку о додели уговора. 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије за потребе Наручиоца, према условима 

и спецификацији дефинисаној конкурсном документацијом и понудом Понуђача. 

Карактеристике предмета јавне набавке дефинисане су спецификацијом Наручиоца и 

понудом Понуђача. 

Саставни део овог Уговора је понуда Понуђача бр. _____________ од __.__.2020. године. 

Члан 2.  

Цена добара и услови плаћања дефинисани су Понудом Понуђача.  
 

Укупна понуђена вредност без ПДВ-а износи ________________________________________. 
 

Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом износи ________________________________________. 
 

Цена испоручене електричне енергије је фиксна и не може се мењати. 
 

У цену су урачунати сви трошкови које Понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

а нису урачунати: накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, 

трошкови приступа систему за пренос и дистрибуцију електричне енергије, накнада за 

унапређење енергетске ефикасности. 

Члан 3.  

Количина потребне електричне енергије је одређена на основу остварене потрошње у 

ранијим периодима и представља оквирне потребе наручиоца за истом. Оквирне количине 

електричне енергије током периода испоруке дефинисане су табелом датом у оквиру     

прилога 2. конкурсне документације. 
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Понуђач прихвата да су потребне количине електричне енергије дате на основу процене и да, 

уколико потребе наручиоца то захтевају, могу бити увећане за до 5% укупне уговорене 

количине електричне енергије.  
 

У случају да је до истека уговора потрошено мање од уговореног, продужење периода 

испоруке може се регулисати накнадним анексом уговора, а по ценама и другим условима из 

понуде Понуђача. 
 

Понуђач преузима обавезу потпуног снабдевања Наручиоца електричном енергијом и 

балансно је одговоран за места примопредаје електричне енергије Наручиоцу. 

Члан 4.  

Понуђач се обавезује да ће квалитет испоручене електричне енергије бити у складу са 

Правилима о раду тржишта електричне енергије ("Сл.гласник РС,"бр. 120/2012, 120/2014), 

Правилима о раду преносног система ("Сл.гласник РС", бр. 91/2015), Правилима о раду 

дистрибутивног система ("Сл.гласник РС", бр. 42/2014)  и Уредбе о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом ("Сл.гласник РС", бр. 63/2013), односно у складу са 

важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

Члан 5.  

Места испоруке добара су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи.  
 

Понуђач прихвата да током извршења овог уговора може да дође до повећања броја мерних 

места, о чему ће га Наручилац благовремено обавестити. На односна мерна места сходно ће 

се примењивати одредбе овог Уговора, а посебно у погледу јединичне цене, рокова и 

квалитета предмета набавке. 
 

Понуђач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и 

испоруком електричне енергије до места испоруке. 

Члан 6.  

Понуђач се обавезује да у периоду од годину дана од дана ступања на снагу уговора о јавној 

набавци (сваким даном од 00:00 до 24:00h), односно до ступања на снагу уговора о јавној 

набавци електричне енергије у 2021. години, испоручује уговорена добра, према условима из 

конкурсне документације и понуде Понуђача. 

Члан 7.  

Плаћање се врши једном месечно, за испоручену електричну енергију у претходном месецу. 

Рок за достављање рачуна је до _______-ог дана у текућем месецу за испоручену електричну 

енергију у претходном месецу. 

Рок плаћања је дефинисан понудом Понуђача и износи _______ дана од дана пријема рачуна 

за испоручену електричну енергију у претходном месецу. 

Обавезе које доспевају у наредној (2021.) буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Члан 8.  

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

обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од 
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дана пријема фактуре поднесе приговор Понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 8 (осам) 

дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца. 
 

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

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног 

система. 

Члан 9.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са члановима 192, 

193. и 194. Закона о енергетици („Службени Гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018). 

Члан 10.  

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним случајевима који су 

наступили независно од воље странака. 
 

Под појмом више силе 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, мимо воље и моћи уговорних страна, 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. Страна погођена 

вишом силом треба одмах телеграмом, телефаксом или електронском поштом, да обавести 

другу страну о настанку, о врсти и евентуалном трајању више силе односно других 

околности које спречавају извршење уговорних обавеза, као и да предузме потребне 

активности ради ублажавања последица више силе. 
 

У случају да виша сила на страни Понуђача траје дуже од 30 (тридесет) дана, Наручилац има 

право да простом писаном изјавом достављеном Понуђачу, у којој се позива на овај члан 

уговора, раскине овај уговор без остављања примереног раскидног рока Понуђачу. 

Члан 11.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, 

уговара се надлежност стварно надлежног суда у Сремској Митровици. 
 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршила. 
 

Раскид уговора се захтева писменим путем са раскидним роком од 15 (петнаест) дана. 

Члан 12.  

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних прописа. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни 

припадају по 3 (три) примерка. 

 

Понуђач        Наручилац 

М.П. 

_________________________                                            _________________________ 

 

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата 

елементе модела уговора. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________, доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена:  достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум        Понуђач 

М.П. 

_________________________                                            _________________________ 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач  __________________________________, даје: 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

О     Н Е З А В И С Н О Ј     П О Н У Д И 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном 

поступку јавне набавке електричне енергије, ЈН-12/20, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум        Понуђач 

М.П. 

_________________________                                            _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

наручилац ће одмах обавестити огранизацију 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. 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ  

ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

Понуђач _____________________________ у отвореном поступку јавне набавке електричне 

енергије, бр. ЈН-12/20, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера 

забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 

 

 

 

 

 

Датум        Понуђач 

М.П. 

_________________________                                            _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ПРИЛОГ 1.  –  Списак електроенергетских објеката ЈКП „Водовод“ Шид 

 

Адреса мерног места 
Мерно место        

ЕД број 

Број 

бројила 

Напонски 

ниво 

Одобрена 

снага KW 

Потисна станица Кузмин, 

Непозната улица, 22223 Кузмин 

ПС Кузмин 

7180075539 
197391 ниски напон 50 

МБТС 20/0.4 КВ ПОТИСНА 

СТАНИЦА У ШИДУ, Вељка 

Пауновића 23, 22240 Шид 

ПС Шид 

7400075738 
5945 

Средњи 

напон  

ТГ3/4 

200 

Извориште Батровци 7030075745 1999 
средњи  

напон ТГ3/4 
200 

ЦС Илинци, Илинци, Сремска бб, 

22250 Илинци 

ЦС Илинци 

7150075691 
717868 

широка 

потрошња 
17,250 

ЦС Моровић, Вука Караџића бб, 

22245 Моровић 

ЦС Моровић 

7280075702 
6121993 

широка 

потрошња 
17,250 

Водовод Јамена, Непозната улица,  

22248 Јамена 

Водовод  

Јамена  

7160075718 

3797333 
широка 

потрошња 
17,250 

Бунар Б2,  Новосадска бб, 22248 

Јамена 

Бунарска кућица са 

бунаром  

7160077591 

159381 
широка 

потрошња 
17,250 

Пумпа бунара, Босутска бб, 22246 

Вишњићево 

Пумпа бунара 

7450075676 
10658605 

широка 

потрошња 
11,040 

Пумпа бунара, Филипа Вишњића 

бб, 22246 Вишњићево 

Пумпа бунара 

7450075650 
10670908 

широка 

потрошња 
11,040 

ЦС Вишњићево, Босутска бб, 

22246 Вишњићево 

ЦС Вишњићево 

7450075668 
259901 

широка 

потрошња 
17,250 

ХП Батровци, Матије Гупца 4, 

22251 Батровци 

ХП Батровци 

7030075630 
248600 

широка 

потрошња 
17,250 

Водовод Адашевци, Бранка 

Радичевића бб, 22244 Адашевци 

Водовод 

 Адашевци 

7010075622 

6000034 
широка 

потрошња 
17,250 

Потисна станица, Фрушкогорска 

бб, 22240 Шид 

ПС Шид-2   

7400075606                    
41869 

широка 

потрошња 
17,250 

Црпна станица, Партизанска бб, 

22242 Беркасово 

ПС Шид-3  

7040075642                     
327039 

широка 

потрошња 
11,040 

Хлорна станица, Карађорђева бб, 

22258 Гибарац 

ХС Гибарац 

7130075684 
14467 

широка 

потрошња 
11,040 

Дирекција Водовода, Светог Саве 

40, 22240  Шид 

Дирекција  

ЈКП Водовод Шид 

7400075614 

5410468 
широка 

потрошња 
17,250 

УКУПНА ОДОБРЕНА СНАГА: 649,410 
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