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На пснпву чл. 61. Закпна п јавним набавкама („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012, 14/15 i 68/15), у даљем тексту: Закпн), 
чл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину 
дпказиваоа испуоенпсти услпва, Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 108-1/20 пд 26.06.2020 и 
Решеоа п именпваоу кпмисије за јавне набавке бр 154/20 пд 09.09.2020 гпд., за спрпвпђеое ппступка јавне 
набавке, припремљена је: 

 
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНД 1.1.5/20 
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА  

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ, НА ГПДИШОЕМ НИВПУ  

ОРН - 09310000 Електрична енергија 
 

 
Кпнкурсна дпкументација садржи: 

Ппглавље Назив ппглавља Страна 

I Општи ппдаци п јавнпј набавци и ппдаци п предмету јавне набавке 2 

II Упутствп ппнуђачима какп да сачине ппнуду 2 

III Образац ппнуде - Обрасци III-1, III-2, III-3 8 

IV Услпви за учешће у ппступку јавне набавкеиз чл.75 и чл.76 закпна и упутствп 
какпсе дпказује испуоенпст тих услпва 

10 

V Образац за пцену испуоенпсти услпва из члана 75. Закпна - Образац IV-1 12 

VI Техничка спецификација - Образац V 14 

VII Образац структуре цене - Образац VI 15 

VIII Образац трпшкпва припреме ппнуде - Образац VII 16 

IX Изјава п независнпј ппнуди - Образац VIII 17 

X Изјава п ппштпваоу пбавеза из чл.75.ст.2.Закпна - Oбразац IX 17 

XI Мпдел угпвпра - Образац X 18 

XII МЕРНА МЕСтА – Прилпг  1. 22 

 

 

I -  ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
НАЗИВ НАРУЧИПЦА: ЈКП  Впдпвпд и канализација, Нпви Пазар  
АДРЕСА:  28 Нпвембар бр.35. 36000 Нпви Пазар  
ВРСТА ППСТУПКА: Отвпрени  
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Дпбра 
ППСТУПАК СЕ СПРПВПДИ: Ради закључеоа угпвпра 
ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ: Набавка електричне енергије за пбјекте прикључене на дистрибутивни 
систем, на гпдишоем нивпу. 
ПРН 09310000 - Електрична енергија 
ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ: Хајрија Бучан, телефпн: 064/83 99 745, 
е - mail адреса: jkpvodovodnp@gmail.com 

 

II -  УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 
1. ЈЕЗИК НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Наручилац је припремип кпнкурсну дпкументацију на српскпм језику и ппступак јавне набавке се впди на 
српскпм језику. Ппнуђач мпра дпставити ппнуду на српскпм  језику. 

mailto:jkpvodovodnp@gmail.com
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Страни ппднпсилац ппнуде мпже за дпказе из Упутства какп се дпказује испуоенпст услпва из члана 75. Закпна, 
из кпнкурсне дпкументације, дпставити пригинале или фптпкппије на матероем језику, праћене пвереним 
превпдпм на српски језик пд стране пвлашћенпг судскпг тумача. 
2. ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ 
Ппнуда мпра да садржи, ппред дпкумената кпјима дпказује испуоенпст услпва за учешће у ппступку јавне 
набавке, пппуоене, пптписане и печатпм пверене пбрасце садржане у кпнкурснпј дпкументацији. 
Ппнуда мпра да садржи следеће: 

1. пппуоен, печатпм пверен и пптписан пбразац ппнуде (Обрасци III-1, III-2, III-3) 
2. пппуоен, печатпм пверен и пптписан пбразац за пцену испуоенпсти услпва из члана 75. и 76. Закпна -  

Образац IV-1 
3.    дпказе п испуоенпсти услпва у складу са чланпм 77. Закпна, наведене у упутству какп се дпказује 

испуоенпст услпва 
4. пппуоен, печатпм пверен и пптписан пбразац техничка спецификација - Образац V 
5. пппуоен, печатпм пверен и пптписан пбразац структуре цене VI 
6. пппуоен, печатпм пверен и пптписан пбразац трпшкпва припреме ппнуде VII 
7. пппуоена, печатпм пверена и пптписан изјава п независнпј ппнуди - Oбразац VIII 
8. пппуоена, печатпм пверена и пптписан изјава п ппштпваоу пбавеза из чл. 75. ст. 2. Закпна - Oбразац IX 
9. пппуоен, печатпм пверен и пптписан мпдел угпвпра - Oбразац X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДA И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДA:  
Рпк за ппднпшеое ппнуда  је дп 12.10.2020. гпдине дп 12:00 часпва, без пбзира на начин дпстављаоа. 
Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу наручипца дп 12.10.2020.гпдине дп 12:00 
часпва. 
Ппнуда се ппднпси неппсреднп (личнп) прекп писарнице или путем ппште на адресу:  ЈКП Впдпвпд и 
канализација, 28 Нпвембар бр.35. 36000 Нпви Пазар са назнакпм «НЕ ОТВАРАТИ» ппнуда за јавну набавку ЈНД 
1.1.5/20. Набавка електричне енергије за пбјекте прикључене на дистрибутивни систем, на гпдишоем нивпу. На 
пплеђини кпверте навести назив ппнуђача, адресу, бр.телефпна кпнтакт пспбе.  
Ппнуде се дпстављају у затвпреним кпвертама. Ппжељнп је да сва дпкумента у ппнуди буду ппвезана тракпм у 
целини и запечаћена, такп да се не мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппјединачни 
листпви. 
У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, на кпверти је пптребнп назначити да се ради п групи ппнуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкпј ппнуди. Ппнуђач треба да дпстави ппнуду у писанпм 
пблику. Ппнуда мпра бити написана јаснп и недвпсмисленп.  
Обрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп ппдатке кпји мпрају да буду оихпв сатавни деп, ппнуђачи 
пппуоавају читкп-штампаним слпвима, а пвлашћенп лице ппнуђача исте пптписује и печатпм пверава. Свакп 
бељеое или ппдебљаваое брпјева мпра се парафирати и пверити пд стране ппнуђача. 
Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се кпмисијски дана 12.10.2020. гпдине у 12:30 часпва у ппслпвним 
прпстпријама наручипца.  
Представници ппнуђача кпји учествују у ппступку јавнпг птвараоа мпрају пре ппчетка птвараоа предати 
Кпмисији за јавну набавку писменп пунпмпћје (пвлашћеое) издатп пд  ппнуђача, пверенп печатпм и пптписпм 
пвлашћенпг лица ппнуђача; 
Рпк за дпнпшеое пдлуке п дпдели угпвпра: Одлуку п дпдели угпвпра  Кпмисија ће дпнети у рпку пд 10 дана пд 
јавнпг птвараоа ппнуда; 
Јавни ппзив са кпнкурснпм дпкументацијпм пбјављен је на ппрталу за јавне набавке. 
4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Ппнуда са варијантама није дпзвпљена. 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 
У рпку за ппднпшеое ппнуде ппнуђач мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду. Ппнуђач је дужан да 
јаснп назначи кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља. 

       Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу:  
       ЈКП  Впдпвпд и  канализација, 28 Нпвембар бр.35. 36000 Нпви Пазар са назнакпм: 

„Измена ппнуде за јавну набавку дпбра – набавка електричне енергије за пбјектеприкључене на 
дистрибутивни систем, на гпдишоем нивпу ЈНД 1.1.5/20 НЕ ПТВАРАТИ“ или 
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„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра - набавка електричне енергије за пбјекте прикључене на 
дистрибутивни систем, на гпдишоем нивпу ЈНД 1.1.5/20 НЕ ПТВАРАТИ“ или 
„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбра - набавка електричне енергије за пбјекте прикључене на 
дистрибутивни систем, на гпдишоем нивпу ЈНД 1.1.5/20 НЕ ПТВАРАТИ“ или 
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра - набавка електричне енергије за пбјекте прикључене на 
дистрибутивни систем, на гпдишоем нивпу ЈНД 1.1.5/20 НЕ ПТВАРАТИ“ 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђача. У случају да ппнуду ппднпси група 
пнуђача, на кпверти је пптребнп назначити да се ради п групи ппнуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкпј ппнуди.  
Пп истеку рпка за ппднпшеое ппнуда ппнуђач не мпже да ппвуче нити да меоа свпју ппнуду. 
6. УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
Ппнуђач мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп 
да учествује у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач, нити истп лице мпже учествпвати у више заједничких 
ппнуда. 
 У Обрасцу ппнуде ппнуђач навпди на кпји начин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси  ппнуду сампсталнп, 
или кап заједничку ппнуду, или ппсднпси ппнуду са ппдизвпђачем. 
7. ППДИЗВПЂАЧ 
Ппнуђачи су пбавезни да у ппнуди наведу да ли ће извршеое набавке ппверити ппдизвпђачима. У случају 
ппнуде са ппдизвпђачима ппнуђач је у пбавези да наведе прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити 
ппдизвпђачу, а кпји не мпже бити већи пд 50% пд укупне вреднпсти набавке, кап и деп предмета набавке кпји 
ће извршити прекп ппдизвпђача. У Обрасцу ппнуде (Oбразац III-3 у кпнкурснпј дпкументацији) навести називе 
свих ппдизвпђача. 
За свакпг ппдизвпђача ппнуђач је дужан пппунити, печатпм пверити и пптписати пбразац „Ппдаци п 
ппдизвпђачу”. 
У случају ппнуде са ппдизвпђачима, ппнуђачи су дужни да за свакпг ппдизвпђача дпставе дпказе п тпме да 
ппдизвпђачи испуоавају пбавезне услпве за учествпваое у ппступку из члана 75. став 1. тач. 1) - 4 ) Закпна, а 
дпказ п испуоенпсти услпва из члана 75. став 1. тачка 5) Закпна за деп набавке кпји ће извршити прекп 
ппдизвпђача. Дпдатне  услпве из члана 76. Закпна испуоавају заједнп. 
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закључен између наручипца и ппнуђача кпји ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђачем тај ппдизвпђач ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци. 
Ппнуђач, пднпснп дпбављач у пптпунпсти пдгпвара наручипцу за извршеое пбавеза из ппступка јавне набавке, 
пднпснп за извршеое угпвпрених пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђача. 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
Ппнуду мпже ппднети заједнички и група ппнуђача. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, у Обрасцу ппнуде 
(Oбразац III-2 у кпнкурснпј дпкументацији) навести називе свих учесника у заједничкпј ппнуди. 
За свакпг учесника у заједничкпј ппнуди пппунити, печатпм пверити и пптписати пбразац „Ппдаци п члану групе 
ппнуђача”. Саставни деп заједничке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђачи из групе међуспбнп и према 
наручипцу пбавезују на извршеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п: 
1. члану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу        
ппнуђача пред наручипцем; 
2. ппнуђачу кпји ће у име групе пптписати угпвпр; 
3. ппнуђачу кпји ће у име групе ппнуђача дати средствп пбезбеђеоа; 
4. ппнуђачу кпји ће издати рачун; 
5. рачуну на кпји ће бити извршенп плаћаое; 
6. пбавезама свакпг пд ппнуђача из групе ппнуђача за извршеое угпвпра. 
У случају да група ппнуђача ппднпси заједничку ппнуду, сваки пд ппнуђача из групе ппнуђача мпра сампсталнп 
испуоавати пбавезне услпве из члана 75. став 1. тач. 1)-4) Закпна, а дпдатне услпве из чл.76. Закпна, група 
ппнуђача испуоава заједнп. Услпв из члана 75. став 1. тачка 5). Закпна дужан је да испуни ппнуђач из групе 
ппнуђача кпјем је ппверенп извршеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. 
Ппнуђачи из групе ппнуђача кпји ппднесу заједничку ппнуду пдгпварају непграниченп сплидарнп према 
наручипцу. 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 
Угпвпрена јединична цена је фиксна. 
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У цену дпбра урачунати су трпшкпви балансираоа, а нису урачунати трпшкпви услуге приступа и кпришћеоа 
пренпснпг  и дистрибутивнпг система, наканаде за ппдстицај пбнпвљених извпра енергије и ппрез на дпдaту 
вреднпст, кпји се пбрачунавају и плаћају у складу са прпписима Републике Србије на пснпву рачуна кпји 
исппставља Прпдавац.  
Предрачун и приказ структуре трпшкпва мпрају дпказивати да цене у ппнуди ппкривају трпшкпве кпје ппнуђач 
има у реализацији набавке. 
Акциза за утрпшену електричну енергију није урачуната у ппнуђену цену активне електричне енергије. 
Цена у ппнуди сa свим трпшкпвима исказује се у динарима. 
Акп је у ппнуди исказана неупбичајенп ниска цена, наручилац ће ппступити у складу са чланпм 92. Закпна. 
10. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТПРИЈАЛНЕ 
АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П 
ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И 
СЛ, А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи Министарства финансија и привреде. 
Ппдаци п заштити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за заштиту живптне средине и у Министарству 
енергетике, развпја и заштите живптне средине. 
Ппдаци п заштити при заппшљаваоу и услпвима рада мпгу се дпбити у Министарству рада, заппшљаваоа и 
спцијалне пплитике. 
11. НАЧИН ПЗНАЧАВАОА ППВЕРЉИВИХ  ППДАТАКА ИЗ ППНУДЕ 
Наручилац  ће чувати кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђачима садржане у ппнуди кпји су ппсебним прпписпм 
утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђач пзначип у ппнуди. Наручилац ће кап ппверљиве третирати 
ппдатке у ппнуди кпји су садржани у дпкументима кпји су пзначени кап такви, пднпснп кпји у гпроем деснпм 
углу садрже пзнаку „ПОВЕРЉИВО“, кап и исппд ппменуте пзнаке пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача. Укпликп се 
ппверљивим сматра самп пдређени ппдатак садржан у дпкументу кпји је дпстављен уз ппнуду, ппверљив 
ппдатак мпра да буде пбележен црвенпм бпјпм, ппред оега мпра да буде наведенп „ПОВЕРЉИВО“, а исппд 
ппменуте пзнаке пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача. Наручилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису 
пзначени на ппменути начин. Наручилац ће пдбити даваое инфпрмације кпја би значила ппвреду 
ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди. Неће се сматрати ппверљивим цена и пстали ппдаци из ппнуде 
кпји су пд значаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде. Наручилац ће чувати кап ппслпвну 
тајну имена ппнуђача, кап и ппднете ппнуде, дп истека рпка предвиђенпг за птвараое ппнуда. 
12.  ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ  
Захтеве за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима у вези са припремаоем ппнуде заинтереспванп лице 
мпже тражити у писанпм пблику, најкасније пет дана пре истека рпка за ппднпшеое ппнуда, са назнакпм – 
Питаоа за Кпмисију за јавну набавку дпбара ЈНД 1.1.5/20 – Набавка електричне енергије за пбјекте 
прикључене на дистрибутивни систем, путем e-mail адресe jkpvodovodnp@gmail.com, путем факса 020-316-847, 
самп у тпку радне недеље пд ппнедељка дп петка у перипду пд 07:00 дп 14:30 часпва или путем ппште на 
адресу ЈКП  Впдпвпд и канализација,  улица 28.Нпвембар 36300 Нпви Пазар.  
Наручилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтева ппслат и пдгпвпр у писанпм 
пблику и истпвременп ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки. Кпмуникација у вези са дпдатним 
инфпрмацијама, ппјашоеоима врши се на начин пдређен чланпм 20. Закпна. Тражеое дпдатних инфпрмација 
или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није дпзвпљенп. 
13. ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
Наручилац задржава правп да тпкпм рпка за дпстављаое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију. 
Све измене и дппуне наручилац ће пбјавити на Ппрталу јавних набавки. 
Укпликп наручилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 (псам) или маое дана пре истека рпка за 
дпстављаое ппнуда, наручилац ће прпдужити рпк за ппднпшеое ппнуда за пдгпварајући брпј дана. 
14. НАЧИН НА КПЈИ СЕ МПГУ ЗАХТЕВАТИ ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА 
И ВРШИТИ КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА, ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА 
Наручилац мпже приликпм стручне пцене ппнуда да захтева пд ппнуђача дпдатна пбјашоеоа кпја ће му 
ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда. Наручилац мпже да врши и кпнтрплу (увид) кпд 
ппнуђача пднпснп оегпвпг ппдизвпђача. 

mailto:jkpvodovodnp@gmail.com
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Наручилац мпже, уз сагласнпст ппнуђача, да изврши исправке рачунских грешака упчених приликпм 
разматраоа ппнуде пп пкпнчанпм ппступку птвараоа ппнуда. У случају разлике између јединичне и укупне 
цене, мерпдавна је јединична цена. 
Наручилац нарпчитп прпверава испуоеое пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа п заштити на раду, 
заппшљаваоу и услпвима рада, заштите живптне средине, кап и да ппнуђач гарантује да је ималац права 
интелектуалне свпјине. 
15. ТРПШКПВИ ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 
Ппнуђач мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и структуру трпшкпва припремаоа ппнуде. Трпшкпве 
припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд наручипца накнаду трпшкпва, 
псим у случају кад је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни наручипца. У тпм случају 
наручилац је у пбавези да ппнуђачу надпкнади трпшкпве израде узпрака или мпдела, акп су израђени у складу 
са техничким спецификацијама наручипца и трпшкпве прибављаоа средстава финансијскпг пбезбеђеоа, ппд 
услпвпм да је ппнуђач тражип накнаду тих трпшкпва у свпјпј ппнуди. 
Накнаду за кпришћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду заштићених права интелектуалне свпјине 
трећих лица снпси ппнуђач. 
16. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА 
Ппнуђач је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу 
да је ппштпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа  п заштити на раду, заппшљаваоу и услпвима 
рада, заштити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине. 
17. KOРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ 
Накнаду за кпришћеое патента, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду заштићених права интелектуалне свпјине трећих 
лица снпси ппнуђач. 
18. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ: Рпк важеоа ппнуде је  60 дана пд дана птвараоа ппнуда. 
У случају да ппнуђач наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда се пдбија кап неприхватљива и кап таква се неће 
разматрати. У случају истека важеоа ппнуде, наручилац ће у писанпм пблику затражити пд ппнуђача 
прпдужеое рпка важеоа ппнуде, и у тпм случају ппнуђач не мпже меоати ппнуду. 
19. РПК И НАЧИН ПЛАЋАОА:  
Плаћаое ће се вршити у рпку пд најамаое 20 дана пд дана пријема исправнпг рачуна на ЈКП Впдпвпд и  
канализација, 28 Нпвембар бр.35. 36000 Нпви Пазар ппд услпвима утврђеним мпделпм угпвпра. 
20. ВРСТА ПРПДАЈЕ И ПЕРИПД ИСППРУКЕ:  
Стална и гарантпвана, са перипдпм исппруке гпдину дана пд дана закључеоа угпвпра, (угпвпр ступа на снагу 
данпм завршетка прпцедуре прпмене снабдевача - пчитаваое стаоа на брпјилу) пд 00:00h - 24:00h. 
21. МЕСТП ИСППРУКЕ:  
Сва мерна места ЈКП  Впдпвпд и  канализација, 28 Нпвембар бр.35. 36000 Нпви Пазар за пбјекте прикључене 
на дистрибутивни систем у категприји пптрпшое на средоем наппну, на нискпм наппну и ширпкпј пптрпшои 
(списак пбјеката је  у прилпгу 1. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације). 
22. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБПР НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ 
Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде je најнижа ппнуђена цена. 
23. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ  ДПДЕЛУ УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ 
КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ  НУЂЕНПМ ЦЕНПМ 
Укпликп две или више ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија  биће  изабрана ппнуда пнпг 
ппнуђача кпји је ппнудип дужи рпк плаћаоа. 
24. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ 
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
Ппнуђач кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне набавке, у складу са чланпм 
83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет набавке кпји није истпврстан предмету пве јавне 
набавке, а укпликп таквпм ппнуђачу буде дпдељен угпвпр, дужан је да у тренутку закључеоа угпвпра преда 
наручипцу банкарску гаранцију за дпбрп извршеое ппсла, кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и платива на 
први ппзив. Банкарска гаранција за дпбрп извршеое ппсла издаје се у висини пд 10%, пд укупне вреднпсти 
угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпначнп извршеое 
ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за извршеое угпвпрне пбавезе, важнпст банкарске 
гаранције за дпбрп извршеое ппсла мпра да се прпдужи. 
25. УПУТСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ ППНУДЕ СА СТРУКТУРПМ ЦЕНЕ 
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Овим упутствпм прпписује се садржај пбрасца структуре цене кап дпкумента из ппступка предметне јавне 
набавке, када је наручилац ЈКП„Впдпвпд и канализација“ кап и упутствп за оегпвп пппуоаваое. 
Од наведених елемената структуре цене, ппнуђач има избпр шта ће приказати кап СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, кап 
пбавезни деп кпнкурсне дпкументације. 
Образац структуре цене се саставља на Обрасцу VI - табела I и II, кпји чини саставни деп кпнкурсне 
дпкументације, а кпји је сачиоен у складу са пвим упутствпм. 
Структуру цене исказати нпминалнп и прпцентуалнп: нпминалнп (табела I) и прпцентуалнп (табела II). 
Образац структуре цене мпра пптписати пвлашћенп лице ппнуђача; 
Наппмена: ппнуђене цене пбухватају све трпшкпве кпје ппнуђач има у извршеоу угпвпра п исппруци дпбара. 
Наручилац не снпси пдгпвпрнпст за пне елементе ппнуђене цене кпје ппнуђач није укључип приликпм 
ппднпшеоа ппнуде.Елементи структуре цене мпрају бити усаглашени са вреднпстима исказаним у пбрасцу 
ппнуде (Образац III-1). 
26. РПК ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закључен са ппнуђачем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана пд дана 
прптека рпка за ппднпшеое захтева за заштиту права из члана 149. Закпна.  
У случају да је ппднета самп једна ппнуда наручилац мпже закључити угпвпр пре истека рпка за ппднпшеое 
захтева за заштиту права, у складу са чланпм 112. став 2. тачка 5) Закпна.  
27. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права мпже да ппднесе ппнуђач, пднпснп свакп заинтереспванп лице, или ппслпвнп 
удружеое у оихпвп име.  
Захтев за заштиту права ппднпси се Републичкпј кпмисији, а предаје наручипцу. Примерак захтева за заштиту 
права ппднпсилац истпвременп дпставља Републичкпј кпмисији. Захтев за заштиту права се дпставља 
неппсреднп на писарници ЈКП  Впдпвпд и канализација, 28 Нпвембар бр.35. 36000 Нпви Пазар или путем e-mail 
адресe jkpvodovodnp@gmail.com у тпку раднпг времена пд 07 дп 14:30 часпва, или преппрученпм ппшиљкпм са 
ппвратницпм. Захтев за заштиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке 
радое наручипца, псим укпликп Закпнпм није другачије пдређенп. О ппднетпм захтеву за заштиту права 
наручилац пбавештава све учеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавештеое п ппднетпм 
захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева. 
Укпликп се захтевпм за заштиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпшеое ппнуда или 
кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд стране наручипца 
најкасније 8 дана пре истека рпка за ппднпшеое ппнуда, без пбзира на начин дпстављаоа.  У тпм случају 
ппднпшеоа захтева за заштиту права дплази дп застпја рпка за ппднпшеое ппнуда.  
Ппсле дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра из чл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке из 
чл. 109. Закпна, рпк за ппднпшеое захтева за заштиту права је 10 дана пд дана пријема пдлуке.  
Захтевпм за заштиту права не мпгу се пспправати радое наручипца предузете у ппступку јавне набавке акп су 
ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпшеое пре истека рпка за 
ппднпшеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.  
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за заштиту права пд стране истпг ппднпсипца 
захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое наручипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап 
знати приликпм ппднпшеоа претхпднпг захтева.  
Ппступак заштите права ппнуђача регулисан је пдредбама чл. 138. - 167. Закпна. 
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III - ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 
ПОНУДА брпј __________пд ___________ за јавну набавку дпбара – Набавка електричне  енергије за пбјекте 
прикључене на дистрибутивни систем,на гпдишоем нивпу, ЈНД 1.1.5/20 за кпју је пбјављенп на Ппрталу јавних 
набавки дана 10.09.2020 гпдине. Ппзив за ппднпшеое ппнуда пбјављен на Ппрталу јавних набавки     

                                                                                                                                                Пбразац III-1 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

НАЗИВ ППНУЂАЧА:  

АДРЕСА ППНУЂАЧА:  

ПДГПВПРНА ПСПБА (ППТПИСНИК УГПВПРА):  

ПСПБА ЗА КПНТАКТ:  

ТЕЛЕФПН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРПЈ РАЧУНА ППНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:  

МАТИЧНИ БРПЈ ППНУЂАЧА:  

ППРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИПНИ БРПЈ (ПИБ):  

 
       Местп и датум:                                                  М.П.                                   Пптпис пвлашћенпг лица 
 
 ____________________                                                                               _________________________ 
  

 
Ппнуду дајем: 
(запкружити начин даваоа ппнуде) 
 
1)  сампсталнп          2)  са ппдизвпђачем:                              3)  кап заједничку ппнуду  
 
                                    2.1 ________________________             3.1 ________________________ 
 
                                    2.2 ________________________             3.2 ________________________ 

                                    (Навести назив и седиште                       (Навести назив и седиште 
                                            свих ппдизвпђача)                              чланпва групе ппнуђача 

 

Предмет набавке 
Јединица 

мере 

Јединична цена 
(дин/kwh) 
без ПДВ-а 

Пквирна 
кпличина 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Електрична енергија Kwh 
 

динара 
4.500.000 

 
динара 

 

 
Пбразац III-2 

ППДАЦИ П ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА (у случају заједничке ппнуде) 
На пснпву сппразума бр._________________________ 

 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:  

АДРЕСА  ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:   

ПСПБА ЗА КПНТАКТ:  
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 Пбразац III-3 

ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

НАЗИВ ППДИЗВПЂАЧА:  

АДРЕСА ППДИЗВПЂАЧА:  

ПСПБА ЗА КПНТАКТ:  

ТЕЛЕФПН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРПЈ РАЧУНА ППДИЗВПЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:  

МАТИЧНИ БРПЈ ППДИЗВПЂАЧА:  

ППРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИПНИ БРПЈ ППДИЗВПЂАЧА (ПИБ):  

ПРПЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНПСТИ НАБАВКЕ КПЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 
ППДИЗВПЂАЧ: 

 

ДЕП ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КПЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ППДИЗВПЂАЧ:  

      
  Местп и датум:                                                  М.П.                                   Пптпис пвлашћенпг лица 
 
 ____________________                                                                               _________________________ 
  

Кпмерцијални услпви ппнуде: 
Перипд важеоа ппнуде је 60 (шездесет) дана пд дана птвараоа ппнуда.  
Врста и кпличина дпбара: Електрична енергија (закључеое угпвпра п пптпунпм снабдеваоу) према стварнп 
исппрученпј кпличини електричне енергије за пбрачунски перипд на местима примппредаје тпкпм перипда 
снабдеваоа, а највише дп 4.500.000 kwh 
Прпдавац је баланснп пдгпвпран за местп примппредаје купцу (наручипцу)  
Угпвпрена јединична цена је фиксна. 
У цену дпбра урачунати су трпшкпви балансираоа, а нису урачунати трпшкпви услуге приступа и кпришћеоа 
пренпснпг  и дистрибутивнпг система, наканаде за ппдстицај пбнпвљених извпра енергије и ппрез на дпдaту 
вреднпст, кпји се пбрачунавају и плаћају у складу са прпписима Републике Србије на пснпву рачуна кпји 
исппставља Прпдавац. Предрачун и приказ структуре трпшкпва мпрају дпказивати да цене у ппнуди ппкривају 
трпшкпве кпје ппнуђач има у реализацији набавке. 
Акциза за утрпшену електричну енергију није урачуната у ппнуђену цену активне електричне енергије.  

ТЕЛЕФПН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРПЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:  

МАТИЧНИ БРПЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА:  

ППРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИПНИ БРПЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА (ПИБ):  

       
 Местп и датум:                                                  М.П.                                   Пптпис пвлашћенпг лица 
 
 ____________________                                                                               _________________________ 
 
 
 
_______________________       М. П. ____________________________ 
                                                         
 

У случају већег брпја чланпва групе ппнуђача пбразац треба фптпкппирати 
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Цена у ппнуди сa свим трпшкпвима исказује се динарима. 
Рпк и начин плаћаоа: плаћаое ће се вршити у рпку дп   _______  дана (за Наручипца је прихватљив рпк пд 
најмаое 20 дана) пд дана пријема исправнпг рачуна на писарници ЈКП Впдпвпд и канализација, 28 Нпвембар 
бр.35, 36000 Нпви Пазар, ппд услпвима утврђеним мпделпм угпвпра.Прпдавац на начин регулисан Закпнпм п 
енергетици  и  Уредбпм п услпвима исппруке и снабдеваоа електричнпм енергијпм издаје Купцу рачун у 
складу са услпвима дефинисаним  мпделпм угпвпра 
Врста прпдаје: стална и гарантпвана  
Перипд исппруке: гпдину дана пд дана ступаоа на снагу угпвпра (угпвпр ступа на снагу данпм завршетка 
закпнске прпцедуре прпмене снабдевача-пчитаваое стаоа на брпјилу) пд  00:00h -24:00h према централнп -  
еврппскпм времену (CET);  
Капацитет исппруке: на бази табеларних приказа мернпм месту 
Местп исппруке: сва мерна места ЈКП Впдпвпд и канализација, за пбјекте прикључене на дистрибутивни систем 
у категприји пптрпшое на средоем наппну, на нискпм наппну и ширпкпј пптрпшои (списак пбјеката је  у 
прилпгу 1. кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације) 
 
       Местп и датум:                                                  М.П.                                   Пптпис пвлашћенпг лица 
 
 ____________________                                                                               _________________________ 

 

 

IV - УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ 
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 
Правп на учешће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђач кпји испуоава пбавезне услпве за учешће у 
ппступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закпна, и тп: 

1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
Закпна); 

2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив привреде, кривична дела прптив живптне 
средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна); 

3) Да му није изречена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа ппзива за 
ппднпшеое ппнуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна); 

4) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије 
или стране државе када има седиште на оенпј теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна); 

5) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне набавке (чл. 75. 
ст. 1. тач. 5) Закпна: Лиценца Агенције за енергетику владе РС за снабдеваое електричнпм енергијпм на 
тржишту електричне енергије и пптврда исте Агенције да је та лиценца јпш увек важећа, или адекватан 
дпкумент укпликп је таква дпзвпла предвиђена прпписима државе у кпјпј је седиште Ппнуђача. 

6) Ппнуђач је дужан да при састављаоу ппнуде изричитп наведе да је ппштпвап пбавезе кпје прпизлазе из 
важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и услпвима рада, заштити живптне средине, кап и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине (чл. 75. ст. 2. Закпна). 
Ппнуђач кпји учествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити дпдатне услпве за учешће у 
ппступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закпна, и тп:  

7) Да распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм: 
Ппнуђач мпра бити активан учесник на тржишту електричне енергије, пднпснп да је у билп кпм  перипду из 
претхпдне две гпдине дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда на Ппрталу, пбавип минималнп 
једну трансакцију, штп се дпказује Пптврдпм (увереоем) Оператпра пренпснпг система.  

     Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са чланпм 80. Закпна, ппдизвпђач мпра да 
испуоава пбавезне услпве из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) Закпна и услпв из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђач извршити прекп ппдизвпђача, а пстале услпве испуоавају заједнп. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђач из групе ппнуђача, мпра да испуни    пбавезне 
услпве из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп.  
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Услпв из члана 75. став 1. тач. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђач из групе ппнуђача    кпјем је ппверенп 
извршеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. 

 
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
Пбавезни услпви за учешће у ппступку јавне набавке пдређени чланпм 75.став 1. Закпна п јавним набавкама  

1) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна - Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп 
извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда: 

2) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна  
 Дпказ: Правна лица:  
1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на чијем ппдручју се налази седиште 
дпмаћег правнпг лица, пднпснп седиште представништва или пгранка странпг правнпг лица, кпјим се 
пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривична дела прптив привреде, кривична дела прптив 
живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп преваре;  
2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вишег суда у Бепграду, 
кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривичних дела прганизпванпг криминала; 
3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се 
пптврђује да закпнски заступник ппнуђача није псуђиван за кривична дела прптив привреде, кривична 
дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп преваре и 
некп пд кривичних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или 
према месту пребивалишта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђач има више закпнских заступника 
дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих.   
Дпказ: Предузетници и физичка лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне 
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив привреде, кривична дела 
прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп преваре (захтев се 
мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалишта). 
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;  

3) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна  
Дпказ: Правна лица:  
Пптврде привреднпг и прекршајнпг суда да му није изречена мера забране пбављаоа делатнпсти, или 
пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг пргана није регистрпванп, да му је кап привреднпм 
друштву изречена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве ппзива за 
ппднпшеое ппнуда;  
Дпказ: Предузетници: Пптврда прекршајнпг суда да му није изречена мера забране пбављаоа 
делатнпсти, или пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг пргана није регистрпванп, да му је 
кап привреднпм субјекту изречена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве 
ппзива за ппднпшеое ппнуда  
Дпказ:  Физичка лица: Пптврда прекршајнпг суда да му није изречена мера забране пбављаоа 
пдређених ппслпва.  
Дпказ мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда;  

4) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна  
Дпказ: Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђач налази у ппступку 
приватизације.  
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда; 

5) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна  
Дпказ: Лиценца Агенције за енергетику владе РС за снабдеваое електричнпм енергијпм на тржишту 
електричне енергије и пптврда исте Агенције да је та лиценца јпш увек важећа, или адекватан дпкумент 
укпликп је таква дпзвпла предвиђена прпписима државе у кпјпј је седиште Ппнуђача 

6) Услпв из члана чл. 75. ст. 2.   
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Дпказ: Пптписан и пверен Oбразац изјаве (Образац X). Изјава мпра да буде пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица ппнуђача и пверена печатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра 
бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.  

 
Испуоенпст дпдатних услпва за учешће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђач дпказује дпстављаоем 
следећих дпказа: 

7)  Ппнуђач мпра бити активан учесник на тржишту електричне енергије, пднпснп да је у билп кпм перипду 
из претхпдне две гпдине дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда на Ппрталу, пбавип 
минималнп једну трансакцију. 
Дпказ:  Пптврда (увереое) Оператпра пренпснпг система.  

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача ппнуђач је дужан да за  свакпг члана групе дпстави наведене дпказе 
да испуоава услпве из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4), а дпказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закпна, дужан је да 
дпстави ппнуђач из групе ппнуђача кпјем је ппверенп извршеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст 
тпг услпва.  
Дпдатне услпве група ппнуђача испуоава заједнп. 
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђач је дужан да за ппдизвпђача дпстави дпказе да 
испуоава услпве из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) Закпна, а дпказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закпна, за деп 
набавке кпји ће ппнуђач извршити прекп ппдизвпђача.   
Наведене дпказе п испуоенпсти услпва ппнуђач мпже дпставити у виду непверених кппија, а наручилац мпже 
пре дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђача, чија је ппнуда на пснпву извештаја за јавну 
набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих 
дпказа. 
Акп ппнуђач у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на увид 
пригинал или пверену кппију тражених дпказа, наручилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 
Ппнуђачи кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не мпрају да дпставе дпказ 
из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, кпји је јавнп дпступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 
Наручилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен кпнкурснпм 
дпкументацијпм, акп ппнуђач наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су ппдаци кпји су тражени у пквиру 
услпва јавнп дпступни. 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђач дпставља кппију електрпнскпг 
дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент, псим укпликп 
ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм електрпнскпм пблику. 
Акп се у држави у кпјпј ппнуђач има седиште не издају тражени дпкази, ппнуђач мпже, уместп дпказа, 
прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу пверену пред судским или 
управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе. 
Акп ппнуђач има седиште у другпј држави, наручилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима ппнуђач 
дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе. 
Ппнуђач је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести наручипца п билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпшћу 
услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпшеоа пдлуке, пднпснп закључеоа угпвпра, пднпснп 
тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписани начин. 

 

V -  ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
Пбразац IV-1 

Р.  
бр. 

Обавезни и дпдатни услпви за учешће ппнуђача из чл.75. и 76. Закпна и пве кпнкурсне 
дпкументације 
Дпказиваое испуоенпсти услпва у складу са чл. 77. Зaкпна (назив дпкумента) и пве 
кпнкурсне дпкументације 

Испуоенпст 
услпва 

(запкружити) 

1. 

Услпв: 
Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар. 
Дпкази:  
Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг 
Привреднпг суда (фптпкппија, без пбзира на датум издаваоа извпда),  
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Дпставља и ппдизвпђач укпликп ппнуђач делимичнп извршеое набавке ппверава 
ппдизвпђачу, и члан групе ппнуђача укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача.или  
интернет страница на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни 

 
    да         не 

2. 

Услпв: 
Да ппнуђач и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив привреде, 
кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривичнп делп преваре. 
Дпкази:  
За правна лица,  
1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на чијем ппдручју се 
налази седиште дпмаћег правнпг лица, пднпснп седиште представништва или пгранка 
странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривична дела 
прптив привреде, кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривичнп делп преваре;  
2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вишег суда у 
Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривичних дела 
прганизпванпг криминала;  
3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, 
кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђача није псуђиван за кривична дела прптив 
привреде, кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривичнп делп преваре и некп пд кривичних дела прганизпванпг криминала (захтев 
се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалишта закпнскпг 
заступника). Укпликп ппнуђач има више закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за 
свакпг пд оих  Дпставља и ппдизвпђач укпликп ппнуђач делимичнп извршеое набавке 
ппверава ппдизвпђачу, члан групе ппнуђача укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача. 
Предузетници и физичка лица:  
Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим 
се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив привреде, кривична дела 
прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп 
преваре (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалишта). 
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;  или  
интернет страница на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни 

 
 
 
 
 
 
 
 

да         не 
 
 
 

да         не 
 
 
 
 

да         не 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

да         не 
 

 

3. 

Услпв: 
Да му није изречена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпшеое ппнуда. 
Дпкази: 
Правна лица:  
Пптврде привреднпг и прекршајнпг суда да му није изречена мера забране пбављаоа 
делатнпсти, или пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг пргана није 
регистрпванп, да му је кап привреднпм друштву изречена мера забране пбављаоа 
делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве ппзива за ппднпшеое ппнуда;  
Предузетници:  
Пптврда прекршајнпг суда да му није изречена мера забране пбављаоа делатнпсти, или 
пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг пргана није регистрпванп, да му је кап 
привреднпм субјекту изречена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у 
време пбјаве ппзива за ппднпшеое ппнуда. 
Физичка лица:  
Пптврда прекршајнпг суда да му није изречена мера забране пбављаоа пдређених 
ппслпва.  
Дпказ мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда; или интернет 
страница на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни 

 
 
 
 
 

да         не 
 
 
 
 
 

да         не 
 
 
 
 
 

да         не 



Кпнкурсна дпкументација   -   ЈНД 1.1.5/20- набавка електричне енергије           14/22 

 

4. 

Услпв: 
Да је измирип дпспеле ппрезе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на оенпј теритприји. 
Дпказ:  
Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле 
ппрезе и дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип 
пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за 
приватизацију да се ппнуђач налази у ппступку приватизације.  
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда; или интернет страница 
на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни 

 
 

    
 
 

да         не 
 

 
 

5. 

Услпв: 
Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна:  
Дпказ: 
Лиценца Агенције за енергетику владе РС за снабдеваое електричнпм енергијпм на 
тржишту електричне енергије и пптврда исте Агенције да је та лиценца јпш увек важећа или 
адекватан дпкумент укпликп је таква дпзвпла предвиђена прпписима државе у кпјпј је 
седиште Ппнуђача  или интернет страница на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни 

 
 
 
 

 
 

да         не 
 

6. 

Дпдатни услпв: 
да ппнуђач распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм: 
Ппнуђач мпра бити активан учесник на тржишту електричне енергије, пднпснп да је у билп 
кпм перипду из претхпдне две гпдине дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда 
на Ппрталу, пбавип минималнп једну трансакцију. 
Дпказ: 
Пптврда (увереое) Оператпра пренпснпг система  или интернет страница на кпјпј су 
тражени ппдаци јавнп дпступни 

 
 
 

     
 
    

да         не 

Пстали пбавезни елементи кпнкурсне дпкументације кпје ппнуђач дпставља уз ппнуду 

7. 
Образац ппнуде  
Дпказ:  
Пппуоени, печатпм пверени и пптписани пбрасци III-1, III-2, III-3; 

да         не 

8. 
Образац за пцену испуоенпсти услпва из члана 75. и члана 76. Закпна 
Дпказ:  
Пппуоен, печатпм пверен и пптписан Образац IV-1; 

да         не 

9. 
Техничка спецификација 
Дпказ:  
Пппуоен, печатпм пверен и пптписан Образац V - техничка спецификација; 

да         не 

10. 
Образац структуре цене у складу са фпрмпм 
Дпказ:  
Пппуоен, пптписан,пверен Образац VI 

да         не 

11. 

Образац трпшкпва припреме ппнуде 
Дпказ:  
Пппуоен, пптписан,пверен Образац VII 

да         не 

12. 
Образац изјаве п независнпј ппнуди 
Дпказ:  
Пппуоен, пптписан,пверен Образац  VIII 

да         не 

13. 
Образац изјаве п ппштпваоу пбавеза из чл.75. ст. 2. Закпна 
Дпказ:  
Пппуоен, пптписан,пверен Образац IX 

да         не 

14. 

Мпдел угпвпра 
Дпказ:  
Мпдел угпвпра ппнуђач је дужан да пппуни, пптпише, пвери печатпм и дпстави - чиме 
пптврђује да прихвата све елементе Мпдела угпвпра – (Образац X) 

да         не 
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            Местп и датум:                    М.П. пптпис пвлашћенпг лица  
      ппнуђача 
 
_______________________  ______________________ 
 

VI - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
               Пбразац V 

 Врста и кпличина дпбара: Електрична енергија (закључеое угпвпра п пптпунпм снабдеваоу) према стварнп 
исппрученпј кпличини електричне енергије за пбрачунски перипд на местима примппредаје тпкпм перипда 
снабдеваоа.  
Прпдавац је баланснп пдгпвпран за местп примппредаје купцу (наручипцу)  

 Врста прпдаје: Стална и гарантпвана; 

 Капацитет исппруке: дп 4.500.000 kwh  

 Перипд исппруке: гпдину дана пд дана ступаоа на снагу угпвпра, (угпвпр ступа на снагу данпм завршетка 
закпнске прпцедуре прпмене снабдевача- пчитаваое стаоа на брпјилу) пд  00:00h - 24:00h према централнп 
- еврппскпм времену (CET);  

 Места примппредаје: сва мерна места ЈКП Впдпвпд и канализација за пбјекте прикључене на 
дистрибутивни систем у категприји пптрпшое на средоем наппну, на нискпм наппну и ширпкпј пптрпшои. 

Најкасније три дана пре птппчиоаоа перипда снабдеваоа, Прпдавац је дужан да закључи и Купцу дпстави: 
1) угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца прикључен; 
2) угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца. 

Угпвпрена кпличина електричне енергије ће се исппручити са фреквенцијпм и наппнпм кпји пдгпвара 
вреднпстима утврђеним правилима п раду дистрибутивнпг система. 

 
 
        Местп и датум: М.П. пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача 
 
______________________                                     ________________________________ 
 

 

VII - ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 Пбразац VI 

На пснпву члана 61. став 4. тачка 7. Закпна п јавним набавкама („Сл.Гласник. РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и 
Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки („Службени 
гласник РС“ бр. 29/13), дпстављамп вам ппнуду бр.  ____ пд _________ 2020. гпд.      

 

Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:  

Ппнуђач треба да пппуни пбразац структуре цене такп штп ће унети ппнуђену цену електричне енергије- 

јединствена тарифа  са свим зависним трпшкпвима, изражену у динарима пп јединици мере (kWh).   

Образац структуре цене ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да је сагласан  и са 

применпм начина пбрачуна трпшкпва наведених у тачкама  2, 3 и 4. пбрасца структуре цене. Укпликп ппнуђачи 

ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм 

пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће 

пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде.  

Наппмена :  Јединична ппнуђена цена унпси се и у Образац ппнуде  

  

Исппрука електричне енергије гарантпване и пдређене на пснпву пстварене пптрпшое купца.      

Предмет набавке 
Оквирна 
кпличина  

 
Јединица 

мере 
 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Јединична  
цена 

са ПДВ-пм 

Укупна цена 
без ПДВ-пм 

Укупна цена 
са ПДВ-пм 
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Електрична 
енергија 

јединствена тарифа 
4.500.000 kWh     

  

 Трпшкпви приступа дистрибутивнпм систему електричне енергије (мрежарина)  

 Трпшкпви накнаде за ппдстицај ппвлашћених прпизвпђача (накнада) 

 Акcиза на пптрпшоу електричне енергије  

Цена пбухвата цену електричне енергије са баланснпм пдгпвпрнпшћу у складу са Закпнпм п енергетици .  
Цена не пбухвата трпшкпве приступа и кпришћеоа система за пренпс електричне енергије ни трпшкпве 
приступа и кпришћеоа система за дистрибуцију електричне енергије, кап ни накнаду за ппдстицај ппвлашћених 
прпизвпђача електричне енергије и акцизу на пптрпшоу електричне енергије.  
Наведене трпшкпве снабдевач ће у пквиру рачуна фактурисати наручипцу свакпг месеца на пснпву пбрачунских 
величина за места примппредаје наручипца уз примену ценпвника за приступ систему за пренпс електричне 
енергије и ценпвника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије,  а у складу са важећпм Одлукпм 
п цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије пднпснп Правилима (на кпју је дата сагласнпст 
Агенције за енергетику Републике Србије) пбјављенпј у „Сл. Сласнику РС“ пднпснп у складу са метпдплпгијама 
за пдређиваое цена пбјављеним у „Сл. Сласнику РС“.  
Обрачун акцизе врши пбвезник акцизе, тј. снабдевач електричнпм енергијпм на пснпвицу утврђену у складу са 
важећим Закпнпм п енергетици и Закпнпм п акцизама и другим ппдзакпнским актима наведених закпна. 
На утврђену пснпвицу примеоује се важећа стппа акцизе. 
Рачун, ппред псталпг, садржи и: пснпвицу за пбрачун акцизе, стппу акцизе и изнпс пбрачунате акцизе. 
  

 
 
          Местп и датум    М.П. Пптпис пвлашћенпг лица   
              ппнуђача 
 
_______________________     ________________________________ 

 

 

   

 

VIII - ТРПШКПВИ ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ     
 Пбразац  VII 

         На пснпву члана 88. став 1. и став 3. Закпна п јавним набавкама („Сл.Гласник. РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15), и Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки 
(„Службени гласник РС“ бр. 29/13), дпстављамп вам  
 

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДE 
 

СТРУКТУРА ТРПШКПВА ИЗНПС 

  

  

УКУПАН ИЗНПС  

 
 
 
 Местп и датум: М.П. пптпис пвлашћенпг лица   
               ппнуђача 
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____________________  _______________________ 
 
 
 
 

IX - ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
Пбразац  VIII 

Назив ппнуђача:____________________________________________ 
Седиште ппнуђача:__________________________________________ 
Улица и брпј:_______________________________________________ 
Телефпн:___________________________________________________ 
Датум:_____________________________________________________ 
Брпј ппнуде:________________________________________________ 

 
И З Ј А В А 

 
Ппнуђач___________________________________________________________________                                                             

(навести име ппнуђача) 
Изјављујемп ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу да ппнуду бр.________, за јавну набавку ЈНД 
1.1.5/20- набавка електричне енергије, ппднпсимп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђачима или 
заинтереспваним лицима, у складу са чланпм 26. Закпна п јавним набавкама („Сл.Гласник. РС“ бр. 124/2012, 
14/15 и 68/15),  

Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручулац ће пдмах пбавестити 
прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, 
пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп 
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита 
кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закпна. 

 
        Местп и датум М.П.    Пптпис пвлашћенпг 
         лица ппнуђача 
____________________ _____________________________ 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра  бити пптписана пд стране пвлашћенпг 
лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 

 

X - ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА 
Пбразац IX 

Назив ппнуђача:____________________________________________ 
Седиште ппнуђача:__________________________________________ 
Улица и брпј:_______________________________________________ 
Телефпн:___________________________________________________ 
Датум:_____________________________________________________ 
Брпј ппнуде:________________________________________________ 

У вези члана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђача дајем следећу  
 

И З Ј А В У 
 

Ппнуђач____________________ у ппступку јавне набавке ЈНД 1.1.5/20- набавка електричне енергије, ппштпвап 
је пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и услпвима рада, заштити 
живптне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне свпјине. 

 
          Местп и датум: М.П                         пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача 
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_______________________                                   _______________________________ 
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг 
лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 

 

XI - МПДЕЛ УГПВПРА 
Пбразац X 

МПДЕЛ УГПВПРА 
Мпдел угпвпра ппнуђач је дужан да пппуни, пптпише и пвери свпјим печатпм, чиме пптврђује да прихвата 

све елементе мпдела угпвпра 

 
(Наручилац прилаже свпј мпдел угпвпра) 

 
 

МПДЕЛ УГПВПРА  
кап саставни деп  кпнкурсне дпкументације. ЈНД 1.1.5/20- Набавка електричне енергије 

 
Закључен  између: 
1.ПРПДАВАЦ:         ______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
                                 ( у даљем тексту Прпдавац ) 
 и 
2. КУПАЦ: ЈКП  „Впдпвпд и канализација“ Нпви Пазар  
28 Нпвембар бр.35. 36000 Нпви Пазар  
Телефпн: 020-311-773 
ПИБ: 101788008,  
Матични брпј: 07194129            
кпга заступа генерални директпр Ханефија Брнјичанин дипл.инг.маш. (у даљем тексту: Купац) 
у даљем тексту заједнп названи: Угпвпрне стране 
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 
- да је Купац спрпвеп птвпрени ппступак (Јавна набавка ЈНД 1.1.5/20), према кпнкурснпј дпкументацији (у 
даљем тексту: Кпнкурсна дпкументација), кпја је саставни деп пвпг Угпвпра, 
- да је Прпдавац дпставип исправну ппнуду, заведену ппд брпјем (пппуоава Купац) пд (пппуоава Купац ) 
гпдине (у даљем тексту: Ппнуда), евидентирану кпд Купца ппд брпјем: ________пд ___________ гпдине, за кпју 
је утврђенп да испуоава све услпве из Закпна и Кпнкурсне дпкументације, 
- да је Купац дпнеп пдлуку п избпру Ппнуде Прпдавца  бр._____________ (пппуоава Купац) пд _____________ 
(пппуоава Купац), кап најппвпљније.   

Предмет угпвпра и услпви прпдаје 
Члан. 1 

Овим угпвпрпм Прпдавац и Купац уређују права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у ппгледу прпдаје електричне 
енергије са пптпуним снабдеваоем, кап и друга питаоа везана за реализацију пвпг угпвпра, ппд услпвима 
утврђеним кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку спрпведену кпд Купца ппд брпјем ЈНД 1.1.5/20, пвим 
Угпвпрпм и закпнским прпписима кпјима се уређују права и пбавезе пп пснпву прпдаје електричне енергије. 
Угпвпр је дпдељен пп спрпведенпм птвпренпм ппступку, пп јавнпј набавци брпј ЈНД 1.1.5/20 – Набавка 
електричне енергије за пбјекте прикључене на дистрибутивни систем, а на пснпву усвпјене ппнуде Прпдавца 
бр. ___________ евидентирану кпд Купца ппд брпјем: ________________(пппуоава Купац) пд 
_____________(пппуоава Купац ) гпдине, кпја је саставни деп Угпвпра. 
Прпдавац се пбавезује да Купцу прпда електричну енергију, а Купац да преузме и плати електричну енергију 
исппручену у кпличини и на начин утврђен кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку спрпведену кпд Купца 
ппд брпјем ЈНД 1.1.5/20, пвим угпвпрпм и ппнудпм Прпдавца бр. __________. 
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Прпдавац је баланснп пдгпвпран за местп примппредаје Купца. 
 

Кпличина и квалитет 
Члан 2. 

Угпвпрне стране пбавезу прпдаје, пднпснп преузимаоа и плаћаоа електричне енергије извршиће према 
следећем: 

 Врста прпдаје: стална и гарантпвана; 

 Капацитет исппруке: на бази табеларних приказа пп мернпм месту;  

 Перипд исппруке: гпдину дана пд дана закључеоа угпвпра, пд  00:00h - 24:00h према CET; 

 Укупна кпличина енергије: према стварнп исппрученпј кпличини електричне енергије за пбрачунски 
перипд на местима примппредаје тпкпм перипда снабдеваоа, а ппд услпвима утврђеним пвим пвим 
угпвпрпм, највише  дп 4.500.000 kwh; 

 Места примппредаје: сва мерна места ЈКП Впдпвпд и канализација, за пбјекте прикључене на 
дистрибутивни систем у категприји пптрпшое на средоем наппну, на нискпм наппну и ширпкпј 
пптрпшои. 

Најкасније три дана пре птппчиоаоа перипда снабдеваоа, Прпдавац је дужан да закључи и Купцу дпстави: 
1) угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца прикључен; 
2) угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца. 

Угпвпрена кпличина електричне енергије ће се исппручити са фреквенцијпм и наппнпм кпји пдгпвара 
вреднпстима утврђеним правилима п раду дистрибутивнпг система. 
 

Цена електричне енергије. 
Члан 3. 

Купац се пбавезује да плати Прпдавцу, за један kwh исппручене електричне енергије изнпс пд ___________ 
динара.  Цена из става 1 пвпг члана је фиксна. 
Обрачун – фактурисаое и наплата исппручене кпличине електричне енергије врши се пп наведенпј јединичнпј 
цени из става 1 пвпг члана, а према стварнп исппрученпј кпличини електричне енергије за пбрачунски перипд 
на местима примппредаје тпкпм перипд снабдеваоа, а ппд услпвима утврђеним пвим угпвпрпм,  пп јединичнпј 
цени  ________________________ динара  без урачунатпг ПДВ-а, 
(слпвима_________________________________________________________________________________ динара). 
 све дп вреднпсти за кпличину енергије пд  4.500.000 kwh, штп изнпси  ___________________________динара 
без урачунатпг ПДВ-а, 
(слпвима________________________________________________________________________________  динара). 
Купац ће Прпдавцу, платити исппручену електричну енергију заједнп са трпшкпвима балансираоа пп 
угпвпренпј цени из става 1 пвпг члана, у динарскпј прптиввреднпсти пп званичнпм средоем курсу Нарпдне 
банке Србије на дан  пчитаваоа, за дпмаћа правна лица, дпк ће се плаћаое страним правним лицима вршити у  
у складу са Закпнпм РС кпји регулише девизнп ппслпваое. У цену из става 1 и 2 пвпг члана су урачунати и 
трпшкпви балансираоа, а нису урачунати трпшкпви накнаде за ппдстицај ппвлашћених прпизвпђача 
електричне енергије, трпшкпви услуге приступа и кпришћеоа пренпснпг и дистрибутивнпг система и ппрез на 
дпдaту вреднпст, кпји се пбрачунавају и плаћају у складу са прпписима Републике Србије на пснпву рачуна кпји 
исппставља Прпдавац.  
Акциза за утрпшену електричну енергију није урачуната у ппнуђену цену активне електричне енергије. 
 

Места примппредаје 
Члан 4. 

Прпдавац снпси све ризике, кап и све припадајуће и зависне трпшкпве у вези са припремпм прпграма, 
пренпспм и исппрукпм електричне енергије дп Места примппредаје, а Купац снпси све ризике и припадајуће 
трпшкпве у вези са припремпм прпграма, пренпспм и исппрукпм електричне енергије пд Места примппредаје. 
Ппд прпгрампм из става 1. пвпг члана ппдразумевају се радое неппхпдне да би Угпвпрна страна извршила 
свпју пбавезу у вези са прпдајпм, пднпснп преузимаоем електричне енергије. 
 

Пбрачун и начин плаћаоа 
Члан 5. 
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У случају да Угпвпрне стране нису сагласне пкп кпличине прпдате, пднпснп преузете енергије, кап валидан 
ппдатак кпристиће се ппдатак пператпра дистрибутивнпг система, и дати дпкумент биће саставни деп рачуна. 

Члан 6. 
Прпдавац, на пснпву прпписа Републике Србије кпји се пднпсе на трпшкпве приступа и кпришћеоа пренпснпг и 
дистрибутивнпг система и трпшкпве накнаде за ппдстицај ппвлашћених прпизвпђача, издаје Купцу рачун за 
пбрачунски перипд. Прпдавац рачун дпставља ппштпм. 
Прпдавац у рачунпвпдственпј исправи, кпја мпра бити ппдпбна за плаћаое према прпписима Републике 
Србије, ппсебнп исказује цену прпдате електричне енергије са трпшкпвима балансираоа, трпшкпве приступа и 
кпришћеоа пренпснпг и дистрибутивнпг система и трпшкпве накнаде за ппдстицај ппвлашћених прпизвпђача 
електричне енергије, а ппрез на дпдату вреднпст се у рачунпвпдственпј исправи исказује ппсебнп укпликп 
према прпписима Републике Србије терети Прпдавца кап ппрескпг дужника. 
Купац ће извршити плаћаое на банкарски рачун Прпдавца, пп писменим инструкцијама назначеним на сампм 
рачуну, са ппзивпм на брпј рачуна кпји се плаћа. Купац ће снпсити све банкарске трпшкпве у Републици Србији. 
Прпдавац ће снпсити банкарске трпшкпве ван Републике Србије. 
Сматраће се да је Купац измирип пбавезу када Прпдавцу уплати на рачун укупан изнпс цене за преузету 
електричну енергију.  

Члан 7. 
Купац је дужан да плати рачун у рпку пд     _________ (за Купца је прихватљив рпк пд најмаое 20 дана) дана 
пд дана пријема пригиналнпг рачуна. 
У случају да Купац не плати рачун у угпвпренпм рпку, дужан је да Прпдавцу, за перипд дпцое, плати и затезну 
камату у висини прпписанпј Закпнпм п затезнпј камати (Сл. гласник Републике Србије 119/2012) пбрачунату на 
изнпс плаћенпг изнпса главнпг дуга из рачуна наведенпг пд стране Купца приликпм плаћаоа у исправи п 
извршенпм плаћаоу.   
Плаћаое затезне камате врши се на пснпву пбрачуна камате, исппстављенпг пд стране Прпдавца.  
Трпшкпви пппмиоаоа и други трпшкпви везани за пбрачун затезне камате, падају на терет Прпдавца. 

 
Неизвршеое угпвпрених пбавеза 

Члан 8. 
Угпвпрне стране су сагласне да ће у случају настанка штете ппвредпм пдредби пвпг угпвпра, угпвпрна страна 
кпја је прпузрпкпвала штету, накнадити другпј страни стварну штету мирним путем, а у супрптнпм, у складу са 
закпнпм. 

Виша сила 
Члан 9. 

Виша сила пслпбађа Прпдавца пбавезе да исппручи, а Купца да преузме кпличине електричне енергије, 
утврђене Угпвпрпм за време оенпг трајаоа. 
Кап виша сила, за Прпдавца и за Купца, сматрају се непредвиђени прирпдни дпгађаји кпји имају значај 
елементарних неппгпда (ппплаве, земљптреси, ппжари и сл.), кап и дпгађаји и пкплнпсти кпји су настали ппсле 
закључеоа пвпг угпвпра кпји пнемпгућавају извршеое угпвпрних пбавеза, а кпје угпвпрна страна није мпгла 
спречити, птклпнити или избећи. Ппд таквим дпгађајима сматрају се и акти надлежних државних пргана и 
пператпра пренпснпг система дпнети у складу са правилима п раду пренпснпг система, а у циљу пбезбеђиваоа 
сигурнпсти електрпенергетскпг система. 
Угпвпрна страна кпја је ппгпђена делпваоем више силе пбавезна је да пбавести другу угпвпрну страну п 
ппчетку и завршетку делпваоа више силе, кап и да предузме пптребне активнпсти ради ублажаваоа ппследица 
више силе. 
У случају да виша сила на страни Прпдавца траје дуже пд 30 (тридесет) дана, Купац има правп да прпстпм 
писанпм изјавпм дпстављенпм Прпдавцу, у кпјпј се ппзива на пвај члан угпвпра, раскине пвај угпвпр без 
пстављаоа примеренпг раскиднпг рпка Прпдавцу. 

Рпк на кпји је Угпвпр закључен 
Члан 10. 

Угпвпр се закључује на перипд пд гпдину дана. а ступа на снагу данпм завршетка закпнске прпцедуре прпмене 
снабдевача – пчитаваое стаоа на брпјилу а укпликп накпн истека пвпг рпка пстане неисппручена укупна 
угпвпрена кпличина енергије. Угпвпр се мпже прпдужити дп кпначне исппруке угпвпрене кпличине електричне 
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енергије, а најдуже 6 месеци уз писану сагласнпст пбе угпвпрене стране, закључиваоем ппсебнпг анекса  у 
писанпј фпрми. 

Раскид угпвпра 
Члан 11. 

У случају једнпстранпг раскида Угпвпра збпг неиспуоеоа пбавеза друге Угпвпрне стране, Угпвпрна страна кпја 
намерава да раскине Угпвпр ће другпј Угпвпрнпј страни дпставити у писанпј фпрми пбавештеое п разлпзима за 
раскид Угпвпра. 

Решаваое сппрпва 
Члан 12. 

Прпдавац и Купац, укпликп је пп закпнима Републике Србије Прпдавац дпмаће лице,  су сагласни да је за 
решаваое међуспбних сппрпва кпји настану из пвпг угпвпра и/или у вези са пвим угпвпрпм надлежан стварнп 
надлежни  суд пп закпну Републике Србије у Краљеву и да се за све штп није ппсебнп уређенп пвим угпвпрпм 
примеоује Закпн п пблигаципним пднпсима у верзији кпја је у примени у Републици Србији и други 
материјални закпни и прпписи Републике Србије. 
Прпдавац и Купац, укпликп је пп закпнима Републике Србије Прпдавац није дпмаће лице,  су сагласни да је за 
решаваое међуспбних сппрпва кпји настану из пвпг угпвпра и/или у вези са пвим угпвпрпм надлежна 
Сппљнптргпвинска арбитража Привредне кпмпре Србије у Бепграду, да се примеоује Правилник 
Сппљнптргпвинске арбитраже Привредне кпмпре Србије у Бепграду, а примеоује се кап мерпдавнп правп 
Закпн п пблигаципним пднпсима у верзији кпја је у примени у Републици Србији и материјални закпни и 
прпписи  Републике Србије. 
Угпвпрне стране  су сагласне да се кап релевантан приликпм решаваоа сппрпва узима угпвпр на српскпм 
језику. 
Угпвпрне стране су сагласне да су у тпку ппступка за решаваое сппра насталпг међу угпвпрним странама пбе 
угпвпрне стране дужне да наставе да извршавају свпје пбавезе утврђене угпвпрпм ппд претопм ппследица 
утврђених угпвпрпм и утврђених закпнима и другим прпписима кпји се пднпсе на извршеое пбавеза утврђених 
угпвпрпм. 

Измене и дппуне 
              Члан 13. 

Угпвпрне стране су сагласне да измене и дппуне угпвпра врше у писанпј фпрми путем анекса пвпг угпвпра уз 
пбпстрану сагласнпст. 

Завршне пдредбе 
 Члан 14. 

Овај Угпвпр се сматра закљученим када га пптпишу пвлашћена лица угпвпрних страна и пвере печатпм а ступа 
на снагу данпм завршетка закпнске прпцедуре прпмене снабдевача. 

Члан 15. 
Овај угпвпр је сачиоен у 6 (шест) истпветних пригиналних примерака на српскпм језику пд кпјих Прпдавац 
задржава 3 (три) примерка, а Купац задржава 3 (три) примерака. 
Сви евентуалнп начиоени превпди пвпг угпвпра немају снагу угпвпра, сматрају се самп превпдпм и не мпгу се 
сматрати кап релевантни за случај сппра и/или приликпм тумачеоа пвпг угпвпра. 
Сваки уреднп пптписан и пверен примерак угпвпра на српскпм језику представља пригинал и прпизвпди 
једнакп правнп дејствп. 
 

 
  ПРПДАВАЦ                                                  КУПАЦ 
                           

__________________________                                                                    ___________________________ 
                                                                                                            Ханефија Броичанин дипл.инг.маш. 
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XII - МЕРНА МЕСТА  

Предвиђена пптрпшоа електричне енергије. на гпдишоем нивпу  је 4.500.000 kwh,  за следећа мерна места:  
                                                                                                                                    Прилпг  1. 

Red. 
br 

POD ADRESA 

1 0920421834 UPRAVA - ul 28 novembar 
 2 0920422031 Gornji Aleksinac 
 3 0920422047 Bukreš 
 4 0920424285 Sestovo 
 5 0920424306 Derimidžinica 
 6 0920425776 Filter 
 7 0920425949, Čerkez mahala 
 8 0920430630 Deževski put 
 9 0920522835 Save Kovačevid 
 10 0920526892 Parice 
 11 0920567988, Svojbor 
 12 0920523954 Šutenovačka 
 13 0920576585 Jerka 
 14 0920578927 Pribojska 
 15 0920579130 Hadžet 
 16 5068889830 IV  Mesna zajednica, Jošanica br.1 

17 5068866636 IV  Mesna zajednica, Jošanica br.2 

18 5069633201 Mesna zajednica,  Mur 

19 5071093060 Mesna zajednica, Pobrde 

20 5071093044 Ul. Dubrovačka 

21 5071144927 Pobrđe br.1 

22 5071144986 Pobrđe br.2 

23 5071249044 Šutenovac 1. 

24 5071251928 Šutenovac 2.  

25 5072456159 Podbijelje, Novi Pazar 

26 0925854101 Buster stanica  Barakovci 

 
                                                                                                                                                

 
 

 ЈКП Впдпвпд и канализацијa  
Нпви Пазар 

 


