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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

Нови Сад, ул. Масарикова бр.17. www.vikns.rs  

2. Врста поступка: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама («Сл. 

гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

3. Предмет поступка јавне набавке: Набавка електричне енергије 

4. Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

5. Резервисана набавка: не 

6. Eлектронска лицитација: не 

7. Контакт: Предраг Нерић, адреса електронске поште: predrag.neric@vikns.rs 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  Набавка електричне 

енергије; назив из општег речника набавке -  електрична енергија и ознака - 09310000 

 

2. Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема 

 

3. Подаци о оквирном споразуму: нема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vikns.rs/
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца у погледу 

садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. 

Понуђач мора испуњавати све Законом  одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду 

у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом. У супротном, понуда се 

одбија. 

 

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику.  

 

Ако је неки доказ или документ на страном језику исти мора бити преведен на српски језик и оверен 

од стране овлашћеног преводиоца.   

 

3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У 

ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности 

и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а 

према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се 

доставља наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место 

начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  

 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као 

заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење 

за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.   

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који 

је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузева обрасца 2- 

и обрасца 6- које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 

 

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава понуђач, изузев 

образаца 2-и 6- које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.  

 

3.3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија): 
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3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена) 

тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично 

или поштом, на адресу:  

 

Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, 

21000 Нови Сад ул.Масарикова бр.17. 

 

са назнаком:  

 

„Понуда за јавну набавку електричне енергије 

Јавна набавка број  01/18-C 

НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив , адреса понуђача, телефон понуђача као и име и 

презиме овлашћеног лица за контакт.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача. 

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може 

поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 

у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само 

једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан 

групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог 

понуђача. 

 

3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени или повуче своју достављену понуду писменим обавештењем, најкасније до 

истека рока за подношење понуда.  

 

У року за подношење понуде понуђач може да опозове, измени или допуни већ поднету понуду, 

писменим путем на адресу Наручиоца, са назнаком "ОПОЗИВ“ или „ИЗМЕНА / ДОПУНА“ - Понуда 

за јавну набавку – Набавка електричне енергије“ – Јавна набавка број 01/18-C,– НЕ ОТВАРАТИ. 
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У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће 

разматрати, већ ће неотворена бити враћена понуђачу.  

 

Понуда не може бити опозвана, нити измењена после истека  рока за подношење исте. Уколико понуђач 

опозове или измени своју понуду по истеку рока за подношење понуда Наручилац је овлашћен да 

наплатити гаранцију за озбиљност понуде. 

 

3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране  Наручиоцу у року одређеном у позиву, 

односно која је достављена наручиоцу најкасније до 24.01.2018. године до 13,00 часова.  

 

Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац 

ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана 

24.01.2018. године са почетком у 13,30 часова.  

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка 

поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, 

издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

3.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ 

ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА ) 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор 

о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје 

обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет 

набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.  

 

Доказ наведеног може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
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6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза 

у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи 

на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 

истоврсан.  

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико 

утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.   

 

3.9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако наручилац у року предвиђеном за 

подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без одлагања те измене 

или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Све измене, објављене 

на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне 

документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној 

форми. 

 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

 

3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити 

споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према наручиоцу обавезују на 

заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона 

о јавним набавкама и то: 

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

заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

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

 неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцу у складу са 

Законом.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 

75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за 

учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услов из члана 

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

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Услове у вези капацитета, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на 

основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом. 

 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла  
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 попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све остале чланове 

групе понуђача 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који 

је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- 

и обрасца 6- које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 

 

3.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 

наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 

подизвођач ће бити наведен у уговору 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

подизвођача.  

 

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, 

наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор са 

сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико 

већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише 

одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи  и достави у оригиналу или 

овереној копији.  

 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без обзира 

на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да достави наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – Подаци о 

подизвођачу, за сваког подизвођача кога ангажује.  

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2- и 6- који попуњава, потписује и 

оверава подизвођач у своје име. 

 

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) 

и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. 

Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услов. 

 

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона понуђач доставља и за подизвођача за 

део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача. 

 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац 
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ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац 

претрпео знатну штету.  

 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача 

након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове 

одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

 

3.12 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности 

и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а 

према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се 

доставља наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику. 

 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 

76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној 

документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин одређен конкурсном документацијом. 

 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр.2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатноси која је на снази у време 

подношења понуде, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Модел уговора у складу са понудом,  

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 6. – Изјава о независној понуди 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 7. – Образац трошкова припреме понуде (по потреби ) 

 обрасце и доказе у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група понуђача подноси 

заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

 доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75.и 76. предвиђених чланом 77.- 

Закона и конкурсном документацијом. 

-            Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама – Фотокопију  

важеће дозволе за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Лиценца за трговину 

електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику и потврду 

Агенције да је та лиценца још увек важећа. 

 потписан и оверен Образац Техничке спецификације. 

 потписана и оверена Изјава на сопственом меморандуму у складу тачком 3.18. овог упутства 

 средство финансијског обезбеђења понуде у складу тачком 3.19. овог упутства 
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3.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ 

 

Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је неблаговремена. 

 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све 

неприхватљиве понуде. 

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5)понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама 

 

3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење понуда, са назнаком: „Појашњења – набавка електричне енергије, бр. 01/18-C. Захтев за 

појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу 

Наручиоца: ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова 17 или e mail:  

predrag.neric@vikns.rs, у радно време наручиоца од понедељка до петка од 07:00 - 15:00 часова. Захтев 

примљен после наведедног радног времена ће бити третиран као захтев који је примљен код 

Наручиоца првог следећег радног дана. 

 

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 
  
Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, свој одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и својој интернет страници.  
  
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона и 13-им начелним 

ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

3.15. ЦЕНА 

 

У Обрасцу понуде исказати укупну цену  дату на бази оквирних количина у динарима без ПДВ-а.  

 

У Обрасцу структуре исказати јединичне цене без ПДВ-а, укупну цену за сваку ставку у динарима без 

пдв-а  као и укупну цену дату на бази оквирних количина без пдв-а , укупну цену дату на бази оквирних 

количина са пдв-ом , и износ пдв-а. 

Цене морају бити јасно и читко уписане.  
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Понуђенe јединичне цене су фиксне. 

 

Примена валутне клаузуле није предвиђена. 

 

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све 

трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 

Како се ради о добрима  чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

Конкурсном документацијом је одређено да су количине из Техничке спецификације оквирне и 

служe само за вредновање – оцену  понуда, док ће се стварна количина реализовати по 

јединичним ценама из Обрасца структуре цена у мери које дефинишу стварне потребе 

Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.  Наручилац је у Моделу уговора  унапред 

дефинисао да се  уговор закључује на процењену вредност предметне јавне набавке односно на 

износ од 150.000.000,00 динара без пдв-а. 
 

Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност оквирних количина по 

јединичним ценама,који износ је дефинисан једино у сврху оцене понуда применом критеријума 

за доделу уговора ,,најнижа понуђена цена“. Јединичне цене по којима ће добра у мери стварних 

потреба Наручиоца бити набављена јесу цене по којима ће се вршити фактурисање испоручених 

добара али највише до укупне уговорене вредности коју чини процењена вредност јавне набавке 

тј. у конкретном случају максималну вредност која може бити исплаћена за реализацију добара 

која су предмет јавне набавке представља управо износ процењене вредности предметне јавне 

набавке односно 150.000.000,00 динара без пдв-а. 
 

3.16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Рок плаћања је до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за 

испоручене количине електричне енергије, који испоставља понуђач на основу документа којим 

Наручилац и понуђач (односно Купац и Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне 

енергије.  

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (Снабдевача). 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

3.17.   РОК И МЕСТА ИСПОРУКЕ 

 

Место испоруке су мерна места Наручиоца (Купца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на средњем и ниском напону, у свему према техничким спецификација датим у конкурсној 

документацији. 

 

Период испоруке: 12 месеци од дана завршетка законске процедуре одабира снабдевача  у периоду од 

00:00 до 24:00.“ 
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3.18.  ДОДАТНИ ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ОБАВЕЗЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА У СМИСЛУ 

ЧЛАНА 188. СТАВ 3. ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ  
 

Чланом 188. став 3. Закона о енергетици је прописано: 

 

„Када је закључен уговор из става 1 овог члана,снадбевач је дужан да пре отпочињања снадбевања 

закључи :: 

 

1) уговор којим је уредио своју балансну одговорност ,а којим су обухваћени и  места 

примопредаје тог  крајњег купца.“ 

 

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

прикључен; 

 

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

одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен 

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

енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

 

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

прикључен; 

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

 

3.19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

 

Меница 

 

Понуђач је дужан да у понуди достави једну бланко соло меницу са пратећим меничним овлашћењем 

за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на име гаранције за озбиљност 

понуде, у висини од 10% вредности понуде, без ПДВ-а. 

 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11, 

80/15,76/16 и 82/17) Народне Банке Србије. Понуђач у понуди доставља потврду да су меница и 

менично овлашћење регистровани у Регистру меница и овлашћења. 

 

Меница је саставни део понуде. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

Меница за озбиљност понуде мора трајати најмање 90 дана од дана отварања понуда.  

 

Меница за озбиљност понуде ће бити наплаћена: 

 ако понуђач измени или опозове своју понуду коју је наручилац прихватио 

 ако понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране 

наручиоца као најповољнија, одбије да потпише уговор сходно условима из своје понуде, 
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Понуђачима са којима није закључен уговор, вратиће се меница, одмах по закључењу уговора 

са изабраним понуђачем на њихов писмени захтев.  

 

3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА   

                     

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума «најнижа понуђена цена“.  

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће 

изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку 

о додели уговора , наручилац ће уговор  доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  

 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 

извлачење путем жреба.  

 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, и исти рок 

важења понуде. 

 

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 

понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 

провидну кутију одакле ће извући само један папир.  

 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 

присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба. 

 

Како се ради о добрима  чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

Конкурсном документацијом је одређено да су количине из Техничке спецификације оквирне и 

служe само за вредновање – оцену  понуда, док ће се стварна количина реализовати по 

јединичним ценама из Обрасца структуре цена у мери које дефинишу стварне потребе 

Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.  Наручилац је у Моделу уговора  унапред 

дефинисао да се  уговор закључује на процењену вредност предметне јавне набавке односно на 

износ од 150.000.000,00 динара без пдв-а. 
 

Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност оквирних количина по 

јединичним ценама,који износ је дефинисан једино у сврху оцене понуда применом критеријума 

за доделу уговора ,,најнижа понуђена цена“. Јединичне цене по којима ће добра у мери стварних 

потреба Наручиоца бити набављена јесу цене по којима ће се вршити фактурисање испоручених 

добара али највише до укупне уговорене вредности коју чини процењена вредност јавне набавке 

тј. у конкретном случају максималну вредност која може бити исплаћена за реализацију добара 

која су предмет јавне набавке представља управо износ процењене вредности предметне јавне 

набавке односно 150.000.000,00 динара без пдв-а. 
 

Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у складу 

са стварном потрошњом Наручиоца. 
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3.21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, додатна 

објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу 

(увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона. 

  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

3.22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

3.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана 

од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не потпише 

уговор у наведеном року, Наручилац  ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 

 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити позван 

да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

3.24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са 

Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, 

као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 

3.25. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или 

означени као поверљиви.  
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Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди.  

 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан 

јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима 

означени као поверљиви. 

 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима 

имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.Ако се као 

поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача 

да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке 

поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.Ако понуђач у року који 

одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду 

без поверљивих података.  

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде 

који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

 

3.26. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

 

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

накнаду трошкова.  

 

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

 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако 

су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства 

обезбеђења. 

  

3.27. МОДЕЛ УГОВОРА          

 

Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да прихвата елементе модела уговора.  

 

У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем у Моделу уговора морају бити 

наведени сви чланови групе понуђача, односно подизвођачи. 

 

Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

 

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној 

набавци. 
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3.28. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ  

 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона и правилником. 

 

3.29. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

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

својине трећих лица сноси понуђач 

 

3.30. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од доделе 

уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 

 

3.31. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, 

осим ако Законом није другачије одређено. 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 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 се подноси Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр. 01/18-С” 

 

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд. 

 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

7) потпис подносиоца.  
 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 

7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке 

и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

 

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

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
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После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 

заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

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

са одредбама члана 150. Закона.  

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, 

које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 

права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да 

зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-

30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 01/18-С, сврха уплате: ЗЗП, ЈКП «Водовод и 

канализација» Нови Сад,  јн. бр. 01/18-С, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу и то: 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива 

за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге радње 

Наручиоца предузете пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара; 

 уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете после истека 

рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о јавној набавци, висина таксе се 

одређује према процењеној вредности јавне набавке и износи 120.000,00 динара; 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној набавци, 

висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен уговор, па ако та 

цена не прелази 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, а ако та цена прелази 

120.000.000,00 динара, такса износи 0,1% понуђене цене понуђача коме је додељен уговор. 

  

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-

takse.html 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Понуђачи морају испуњавати  следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке 

и то:     

  

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и као доказ за 

правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за привредне регистре Републике 

Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 

 

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као доказ за правно лице 

је потребно доставити извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко 

од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ 

СУДА које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење 

основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 

да понуђач /правно лице/ није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита); 

 извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 

Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист 

СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то 

лице рођено), али и према месту пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене евиденције. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверења Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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5.- да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и као доказ за правно 

лице је потребно доставити Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне 

енергије издату од Агенције за енергетику и потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа. 
 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 

понуђач, доказује достављањем: 

 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра; 

 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно 

члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - 

орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), 

али и према месту пребивалишта 

 (доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода; 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

5)- да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и као доказ за правно 

лице је потребно доставити Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне 

енергије издату од Агенције за енергетику и потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа. 

 

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова 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; 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно 

члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - 

орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), 

али и према месту пребивалишта. 

(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда) 

 

2) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
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уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

5) Лиценце за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције 

за енергетику и потврде Агенције да је та лиценца још увек важећа. 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне 

набавке и то:     

 
1.-да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

 

а) да има пословне приходе у износу од најмање 150.000.000,00 динара у 2016. години за коју постоје 

финансијски извештаји  

 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

 

 Извештај о бонитету – образац БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне  регистре или 

Биланс стања и Биланс успеха, за наведену обрачунску годину, са мишљењем овлашћеног  

ревизора (односи се на правна лица за која је законом прописана обавеза прибављања 

мишљења)   

односно за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства  

 Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на 

приход од самосталне делатности за наведену обрачунску годину (пореска пријава мора бити 

оверена од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање 

делатности) и 

 Потврда пословне банке о оствареном укупном промету на пословном - текућем рачуну за 

наведену обрачунску годину 

односно за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања – 

паушалци 

 Потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем рачуну за 

претходне три обрачунске године  

односно за установе и организације које своје финансијске извештаје предају Министарству финансија 

Републике Србије – Управа за трезор и које су укључене у Списак директних и индиректних корисника 

средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисника средстава организација 

за обавезно социјално осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у Систем 

консолидованог рачуна трезора 

 Биланс стања и Биланс успеха (биланс прихода и расхода) за наведену обрачунску годину 
 

б) да је у последњих 6 месеци  пре објављивања позива (рачунајући и дан објаве позива на Порталу јавних 

набавки) био ликвидан, односно да му у наведеном периоду рачун није био у блокади дуже од укупно 3  дана. 

 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

- Потврду Народне банке Србије - Одсек принудне наплате, односно Потврда пословне банке да 

привредни субјект није био у блокади дуже од укупно 3 дана у наведеном периоду (за привредне 

субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства и за привредне субјекте који нису 

у обавези да утврђују финансијски резултат пословања - паушалци). 
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2.- да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

а) 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 за ову јавну набавку, обавио минимално једну трансакцију;  

 

Испуњенст наведеног  додатног услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач, доказује 

достављањем следећег доказа: 

 

а). потребно је доставити Потврду (уверење) Оператора дистрибутивног система о броју трансакција 

у датом периоду 

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4 Закона, што доказује 

достављањем доказа наведеним у овом одељку. Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 

5. Закона понуђач доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

Услове капацитета из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање 

подизвођача.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 

75. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услов 

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

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Услове капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених 

доказа у складу oвим одељком конкурсне документације.  

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 

 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- конкурсне 

документације. 

 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје 

име. 

 

Начин достављања доказа:   
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије 

за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 
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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. став 1. тачка 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који 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 пријави интернет страницу на којој су подаци који су тражени 

у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност 

обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

 

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 из члана 77. став 1. тачка 1, 2. 

и 4. Закона, 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. 

 

У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право провере на основу 

релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да 

су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена. 

  

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. 

 

 

ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

Комисија за јавну набавку 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- 

   

                                            

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
1.- Пун назив понуђача:          

 

2.- Седиште:     адреса:    пошт.бр.    

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

_______________________________________________ 

 

6.- Шифра делатности:     

 

7.- Бројеви телефона:           

 

8.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

9.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:       

 

             

Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за 

привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави овлашћење за заступање, односно 

потписивање уговора. 

     

10.- Особа за контакт:           

 

11.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

 

                                           а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац посла из групе понуђача 

    в.- са подизвођачем 

   (заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

  

Датум:     

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                  М.П. 

Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, као и 

Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду. 
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                                                                                                ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 

 
1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

_______________________________________________ 

 

6.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку 

понуду за сваког члана групе понуђача. 
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                                                                                                     ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- Б 

                                            

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 
1.- Пун назив подизвођача: ________________________________________________ 

 

2.- Седиште:     адреса:     

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

_______________________________________________ 

 

6.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача. 
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                                                                              ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.- 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У   

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у отвореном поступку јавне набавке 

број 01/18-С наручиоца – ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 

У ________________ дана ________.2018.г. 

 

 

 

 

М.П.              

                                                                                             Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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            ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

БР. ЈН 01/18-C  

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште________________________________________ 

 матични број____________________________________ 

 шифра делатности_______________________________ 

 ПИБ___________________________________________ 

 овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

 пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

 особа за контакт_________________________________  

                                                         (име, презиме 

 тел/факс______________е-маил_______________  

 лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                              (име, презиме и функција)  

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште________________________________________ 

 матични број____________________________________ 

 ПИБ___________________________________________ 

 особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

 тел/факс______________е-маил_______________  

 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште________________________________________ 

 матични број____________________________________ 

 ПИБ___________________________________________ 

 особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

 тел/факс______________е-маил_______________  

 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште________________________________________ 

 матични број____________________________________ 

 ПИБ___________________________________________ 

 особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 
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- тел/факс______________е-маил_______________ 

На основу позива за јавну набавку велике вредности добара – набавка електричне енергије, објављеног 

дана ___________. године на Порталу јавних набавки, дајемо понуду како следи: 

 

 

 Укупна понуђена цена дата на бази оквирних количина износи: _____________________ 

(словима ___________________________________)  динара без пдв-а 

 Рок и начин плаћања: Рок плаћања је до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по 

пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије, који испоставља 

понуђач на основу документа којим Наручилац и понуђач (односно Купац и Снабдевач) 

потврђују испоручене количине електричне енергије. Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача (Снабдевача).  

 Период испоруке: 12 месецџи од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача 

(очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 24:00.“ 

 

 Место и начин испоруке: сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем и ниском напону у складу са 

постојећим ознакама ЕД у техничким спецификација датим у конкурсној документацији. 

 

 Рок важења понуде: ___________ дана рачунајући од дана отварања понуда . 

 

 Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 

_______________________________________________________  

                                                                    

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

  

 

Место и датум  ___________________   

  

      

                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача                                                             

                          М.П.                                          

                                                                         ________________________________   
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.- 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

 

1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене потрошње Купца. 

 

     

Бр.по
з. 

Опис предмета набавке са 
техничким карактеристикама 

Јед. 
мере 

Оквирна 
количина 

Јединична цена  
( дин. без пдв-а ) 

Укупна цена  
( дин. без пдв-а ) 

1 

Набавити и  испоручити 
електричну енергију, 
узимајући у обзир обрачунски 
елемент: 
Виши дневни тарифни став-
активна енергија 

kWh 14.000.000,00 

  

2 

Набавити и  испоручити 
електричну енергију, 
узимајући у обзир  обрачунски 
елемент: 
Нижи дневни тарифни став-
активна енергија 

kWh 6.000.000,00 

  

УКУПНА ЦЕНА ДАТА НА БАЗИ ОКВИРНИХ КОЛИЧИНА [ ДИНАРА ]  

ЗА ПОЗИЦИЈЕ 1-2 БЕЗ ПДВ 

 

УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а [ ДИНАРА ]  ЗА ПОЗИЦИЈЕ 1-2  
 

УКУПАН ЦЕНА ДАТА НА БАЗИ ОКВИРНИХ КОЛИЧИНА [ ДИНАРА ]  

ЗА ПОЗИЦИЈЕ 1-2 СА ПДВ-ОМ 

 

 

 

 

2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије 

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

електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која 

је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

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

енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из 

надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику 

Републике Србије и које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
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4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије 

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије. 

 

Јединична цена обухвата цену електричне енергије, која ће бити набављена и испоручена, а са 

балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).  

У понуђену цену нису урачунати трошкови које понуђач  има везано за реализацију предметне 

јавне  набавке - трошкови  услуге приступа  и коришћења преносног и дистрибутивног 

системе, трошкови накнаде за подстицај  повлашћених  потрошача, пдв, који се обрачунавају и 

плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу 

 

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. до 4. овог обрасца, верификује 

понуђач. 
 

Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако да УКУПНА 

ЦЕНА ДАТА НА БАЗИ ОКВИРНИХ КОЛИЧИНА [ ДИНАРА ]  ЗА ПОЗИЦИЈЕ 1-2 БЕЗ ПДВ-А  
искаже укупну понуђену цену дату на Обрасцу број 3.- Дата структура цене доказује да цена покрива 

сав трошак који ће понуђач имати у реализацији набавке.  

     

 

 

Структуру цене  дао: 

 

___________________________________ 

                                                                                             потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                           М.П                    
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 .- 

                                                                                                                           

        Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити закључен са 

најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном Понудом и у том 

смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени услови из 

позива за подношење понуде и Конкурсне документације. 

 

М О Д Е Л          У  Г  О  В  О  Р  А 

 О КУПОПРОДАЈИ 

Закључен између: 

1.- Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,Нови Сад ул.Масарикова бр.17., рачун бр.105-32308-08 код 

АИК банке а.д. Нови Сад пиб: 100237118,а кога заступа в.д.директора  Гвозден Перковић  као 

Наручилац (у даљем тексту купац) и 

2. ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

     као Понуђач ( у даљем тексту Снабдевач) са 

 подизвођачем:  ________________________________________________________________________  

 

на следећи начин:              

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Ч л а н   1. 

 

Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати 

електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у свему у складу са 

свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

 

Ч л а н 2. 

 

Уговор се закључује на период од 12 месеци у периоду од 00:00 до 24:00 ч. Као датум закључења 

уговора, уговара се дан завршетка законске процедуре одабиром снабдевача. 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Ч л а н 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије изврше на следећи начин: 

- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу 
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- Јединична обрачунска вредност: јединична цена у дин. /кWh 

- Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца 

- Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на средњем и ниском напону у складу са постојећим ознакама ЕД из Табела 

у техничкој спецификацији, која је саставни део овог уговора. 

 

Снабдевач се обавезује да квалитет испоручене електричне енегије буде у складу са Правилима о 

раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник 

РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год). 

 

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта 

електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о раду преносног 

система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 

18.01.2012 год), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке 

електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који 

регулишу испоруку електричне енергије. 

ЦЕНА 

                                                                        Ч л а н 4. 

 

Уговор се закључује на износ од 150.000.000,00 динара без ПДВ-а који износ представља 

уговорену/процењену вредност до које наручилац може набављати електричну енергију , по 

јединичним ценама из обрасца Структуре цене. Протеком времена на који је уговор закључен или 

утрошком расположивих средстава Купца овај уговор престаје да важи, о чему ће Купац обавестити 

Снабдевача.  

Купац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у складу 

са стварном потрошњом Купца. 

 

Снабдевач је дужан да купцу фактурише потрошњу електричне енергије по јединичним ценама из 

обрасца Структуре цене  која чини саставни део Уговора. 

Цена је фиксна за уговорени период испоруке. 

 

У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за 

пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије.  

 

Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког 

месеца, на основу обрачунских величина за места припопредаје Купца, уз примену ценовника за 

приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систем за дистрибуцију 

електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у "Сл.гласник 

РС". 

 

     Купац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим      

     предмета Уговора максимално до 5% од укупне вредности из претходног става овог члана Уговора,  

     у складу са чланом 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама. 
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МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Ч л а н 5. 

 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем 

у категорији потрошње на средњем и ниском напону у складу са ознакама ЕД из Табела у техничкој 

спецификацији, која је саставни део овог уговора. Снабдевач сноси све ризике, као и све 

припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места 

испоруке. 

Снабдевач је сагласан да пре испоруке закључи : 

- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца 

наведена у конкурсној документацији. 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца. 

 

ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Ч л а н 6. 

 

Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од 07:00 

часова првог календарског дана  у месецу и траје до 07:00 часова  првог календарског дана у 

наредном месецу. 

Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о очитавању 

обрачунских мерних места добијених од стране Оператора система.  

На основу месечних извештаја о очитавању мерних уређаја, Снабдевач издаје Купцу рачун за 

испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски 

период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. 

Закона о енергетици. Снабдевач рачун доставља поштом. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Ч л а н 7. 

 

Купац је дужан да плати рачун до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре 

(рачуна) за испоручене количине електричне енергије, који испоставља Снабдевач на основу 

документа којим Купац и Снабдевач потврђују испоручене количине електричне енергије. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

У случају да Купац не плати рачун у року из става 1, дужан је да Снабдевачу, за период доцње 

плати и затезну камату прописану законом, коју је Снабдевач дужан да образложи и изда каматни 

лист, као посебан докуменат. 

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама 

назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 

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

преузету електричну енергију. 
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ПРАВО КУПЦА НА ПРИГОВОР НА РАЧУН 

Члан 8. 

 

На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана добијања 

рачуна. 

 

Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају 

да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их Купцу 

у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.  

 

У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити 

Купца уз образложење одлуке о приговору. 

 

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

Ч л а н 9. 

 

Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату вредност 

(“Службени гласник РС” број 93/12). 

 

ОБАВЕЗЕ СНАБДЕВАЧА 

Ч л а н 10. 

 

Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, Снабдевач дужан да: 

- не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења права на 

промену снабдевача, нити се може наметати додатне финансијске обавезе по том основу. 

- купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у складу 

са Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача. 

 - пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије 

због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, купца претходно 

упозори да у року прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно постигне споразум о 

извршавању обавезе. 

- се придржава чланова 37. и 38. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом 

(''Службени гасник РС'', број 63/13), због специфичности објеката купца. 

 

 

НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О ПРОМЕНИ ЦЕНА И ДРУГИХ УСЛОВА 

СНАБДЕВАЊА ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ 

 

Ч л а н 11. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења Уговора. Цена се може мењати само 

уколико дође до промене цена електричне енергије, на коју је дата сагласност од стране Агенције 

за енергетику Републике Србије . 
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О промени цена, снабдевач је обавезан да непосредно обавести купца, најкасније петнаест дана пре 

примене измењених цена.  

 

У случају из става 2. овог члана, купац има право на раскид, односно отказ уговора о продаји ако 

не прихвата измењене цене. 

 

 

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ 

 

Ч л а н 12. 

 

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192. и 193. Закона 

о енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014) 

 

ВИША СИЛА 

 

Ч л а н 13. 

 

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне 

енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају 

значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности 

који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а 

које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају 

се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са 

правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског 

система. 

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 

уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне 

активности ради ублажавања последица више силе. 

Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени 

пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних 

ставова овог члана уговора. 

 

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА 

 

Ч л а н 14. 

 

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може изменити, допунити и раскинути споразумно, 

писменим путем у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Ч л а н 15. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да 

реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. 

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за 

решавање спора надлежан је стварно надлежан суд у Новом Саду. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Ч л а н 16. 

 

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

облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет 

овог уговора. 

Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за 

размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Снабдевач задржава по 2 (два) 

примерка.  

 

 

 

ЗА СНАБДЕВАЧА:        ЗА КУПЦА: 

___________________________ М.П.                   ______________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.-     

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) дајемо 

следећу 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду у отвореном поступку број 01/18-C, наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ 

Нови Сад, подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништаван. 

 

 У _______________________ дана ________.2018.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.-    

         

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) дајемо 

следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 

 

 

 

 

 

 У _______________________ дана ________.2018.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 

 

                                                           

 

Напомена:  

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у 

складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. 
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   ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

                         ПРЕДМЕР: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
 
 

Бр.поз. 
Опис предмета набавке са техничким 
карактеристикама 

Јед. 
мере 

Оквирна количина 

1 

Набавити и  испоручити електричну енергију, 
узимајући у обзир обрачунски елемент: 
Виши дневни тарифни став-активна енергија kWh 14.000.000,00 

2 

Набавити и  испоручити електричну енергију, 
узимајући у обзир  обрачунски елемент: 
Нижи дневни тарифни став-активна енергија kWh 6.000.000,00 

 
 

                     ПРИЛОЗИ: МЕРНА МЕСТА СЕКТОРА "ВОДОВОД" И  
                    "КАНАЛИЗАЦИЈА"   
 
 
                    МЕРНА МЕСТА СЕКТОРА "ВОДОВОД" 

 
 

r.br 
Mesto merenja  

(ED broj) 
Objekat Mesto Adresa 

1 1410159267 Adice Novi Sad Veterničko naselje 

2 1590081202 Čardak Sr. Kamenica Sonje Marinković bb 

3 1600222174 Doka Sr. Karlovci Čeratska bb 

4 1200095309 Futog 1 Futog 
Ugao Carice Milice i 

Proleterske 

5 1200095171 Futog 2 Futog 
Ugao Rada Kondića i 

Grmečke 

6 1290296143 
Kisač BS 

(Igor Pavlović) 
Kisač 13. oktobra bb 

7 1410023113 Klisa Novi Sad 
Sentandrejski put bb (pored 

sportske hale-desno) 

8 1300160220 Kovilj PS Budisava 
Raskrsnica na putu za 

Kovilj 

9 1320322473 
Ledinci P4 

(klisa) 
Stari Ledinci 

Prote Mateje Nenadovića 
bb-Klisa 

10 1320322481 
Ledinci PS1 

(srebro) 
Ledinci 

Dunavska bb (restoran 
„Srebro“) 

11 1320322490 Ledinci R5 Stari Ledinci Hopovska bb (kod 
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(bubanja) pravoslavnog groblja) 

12 1320322449 
Ledinci RPS1 
(lovački dom) 

Ledinci 
B. Radičevića bb-kod 

Lovačkog doma 

13 1320322384 
Ledinci RPS2 

(kod crkve) 
Stari Ledinci V. Karadžića-preko puta 99 

14 1410023687 Masarikova Novi Sad Masarikova 17 

15 1590278247 Mišeluk Sr. Kamenica Put za Rumu 

16 1410259741 
MM 3 

(Petrovaradin) 
Novi Sad Beogradski kej bb 

17 1410258133 
MM18 

(Rumenka) 
Novi Sad 

Iza Novog groblja, pored 
puta 

18 1200258168 MM19 (Futog) Futog 
Ugao Novosadske i Žarka 

Zrenjanina 

19 1550258152 MM21 (Kisač) Rumenka 
Partizanska-kod mosta za 

Kisač 

20 1110258171 
MM22 

(Budisava) 
Budisava Vojvođanska 1 

21 1410259733 
MM25 (pravac 

Čenej) 
Novi Sad Sentandrejski put 157 

22 1140389919 NHS Čenej Čenej V. Karađžića bb 

23 1550389303 NHS Rumenka Rumenka Kod benzinske stanice 

24 1410389904 
NHS Veternik 

(MM 4) 
Veternik 

Futoški put BB (preko puta 
GRAS-a) 

25 1410027674 Novo naselje Novi Sad Bate Brkića 12 

26 1410159097 
Petrovaradinska 

ada 
Petrovaradin Nasip pored Žeželja 

27 1590357716 
Popovica (kod 

pruge) 
Sr. Kamenica Fruškogorski put-kod pruge 

28 1590356914 
Popovica R1 

(M. Vila) 
Sr. Kamenica Fruškogorski put bb 

29 1590394093 Popovica R2 Sr. Kamenica Fruškogorski put bb 

30 1590396576 
Popovica R3 

(M. Vila) 
Sr. Kamenica 

Fruškogorski put  POTEZ 
POPOVICA 

31 1410158902 
Ratno ostrvo 

TS1 
Novi Sad 

Na obali između rafinerije i 
toplane 

32 1410158910 
Ratno ostrvo 

TS4 
Novi Sad 

između rafinerije i toplane-
rezervno napajanje 

33 0900001520 Stepanovićevo Stepanovićevo Vojvode Putnika bb 

34 1410159291 
Štrand ZTS 
Vodovod 2 

Novi Sad Sunčani kej bb 

35 1590266311 Tatarsko brdo Sr. Kamenica Majora Tepića bb 

36 1410159127 Trandžament Sr. Kamenica Kamenički put bb 

37 1410209205 Zatvaračnica Novi Sad Bulevar despota Stefana bb 

38 1480408424 MM (cevovod Petrovaradin ugao P.J.Šturma i 
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Petrovaradin 1) V.Gortana 

39 1590408418 
MM (cevovod 

Sr. Kamenica) 
Sr. Kamenica Dvor BB 

40 1480409480 
MM (cevovod 

Petrovaradin 2) 
Petrovaradin 

ugao Preradovićeve, 

Reljkovićeve i K.Juraja 

41 1600410361 
MM (cevovod 

Sr.Karlovci) 
Sr. Karlovci 

Mitropolita Stratimirovića 

BB 

42 1120410350 
MM (cevovod 

Bukovac) 
Bukovac Kralja Petra I      BB 

 
 

                       МЕРНА МЕСТА СЕКТОРА "КАНАЛИЗАЦИЈА" 
  

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ ОБЈЕКТА 
 МЕСТА МЕРЕЊА 

АДРЕСА ОБЈЕКТА МЕСТО МЕРЕЊА 
БРОЈ 

БРОЈИЛА 

1 ЦС "ГЛАВНА КЛИСА" 
ЖИВОЈИНА ЋУЛУМА 1, 

НОВИ САД 1410322427 10630745 

2 ЦС "ПОТОК" 
ТРГ КРАЉА ПЕТРА I / ББ, 

СРЕМСКА КАМЕНИЦА 1590324303 127889 

3 ЦС "ДЕЧИЈЕ СЕЛО" 
ДЕЧИЈЕ СЕЛО, 

СРЕМСКА КАМЕНИЦА 1590322394 28332 

4 ЦС "ВЕТЕРНИК" 
НОВОСАДСКИ ПУТ / ББ, 

ВЕТЕРНИК 1690160457 10610839 

5 ЦС "РОКОВ ПОТОК" 
РОКОВ ПОТОК, 

ПЕТРОВАРАДИН 1480322414 127902 

6 ЦС "РАТНО ОСТРВО" 
РАТНО ОСТРВО-ШАНГАЈ, 

НОВИ САД 1410267280 10610293 

7 ЦС "СЕВЕР 4" 
ШАНГАЈ-ИЗА ТОПЛАНЕ, 

НОВИ САД 1410298453 10610774 

8 ТС "СЕРВИС" 
ЂОРЂА ЗЛИЧИЋА 27, 

НОВИ САД 1410278207 10619658 

9 ЦС "ГЦ 1" 
КЕЈ ЖРТАВА РАЦИЈЕ ББ И 

РАДНИЧКЕ, НОВИ САД 1410159240 10610760 

10 ЦС "ГЦ 2" 
УГАО БЕОГРАДСКИ КЕЈ И 

МАРКА МИЉАНОВА, НОВИ 
САД 

1410159860 23649 

11 ЦС "КАЋ 1" 
НОВОСАДСКА / ББ, 

КАЋ 1270381399 16666 

12 ЦС "САЈЛОВО" 
ИНДУСТРИЈСКА ББ, 

НОВИ САД 1410273779 10611815 

13 ЦС "КАЋ 2" 
УГАО КРАЉА ПЕТРА I И 
НАРОДНЕ ВОЈСКЕ, КАЋ 1270387699 10612015 

14 ППОВ "КОВИЉ" 
ПУТ КОВИЉ-БУДИСАВА, 

КОВИЉ 1300409024 121054 

15 ППОВ 
КАТ.ПАРЦЕЛА 2274/2, 

СТЕПАНОВИЋЕВО 0900218034 166741 
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"СТЕПАНОВИЋЕВО" 

16 ППОВ "РУМЕНКА" 
КАНАЛСКА / ББ, 

РУМЕНКА 1550390107 166851 

17 ЦС "КИСАЧ" 
ЈАНКА ГОМБАРА 95, 

КИСАЧ 1290406933 166746 

18 ЦС "БУДИСАВА" 
ВОЈВОЂАНСКА ББ, 

БУДИСАВА 1110407380 147225 

19 ЦС "ВЕТЕРНИК 1" 
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 58, 

ВЕТЕРНИК 1690210721 16469 

20 ЦС "ФЕШТЕР" 
ДУНАВСКА ББ, 

ВЕТЕРНИК 1690291756 319506 

21 
ЦС "С. 

МАРИНКОВИЋ" 
С.МАРИНКОВИЋ ИСПРЕД 

БР.112, ВЕТЕРНИК 
1690230854 2589879 

22 ЦС "ФУТОГ 1" 
УГАО Б. РАДИЧЕВИЋА И 

Р. КОНДИЋА, ФУТОГ 1200227351 1793 

23 ЦС "ФУТОГ 2" 
ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ ББ, 

ФУТОГ 1200285742 211250 

24 ЦС "Р 1" 
УГАО УЛИЦА КОЗАРАЧКА И 

КОРДУНАШКА, ФУТОГ 1200336436 77904 

25 ЦС "Р 4" 
РАСКРСНИЦА ПОВРТАРСКЕ 

И ИНД.УЛИЦЕ, ФУТОГ 1200229400 1289637 

26 ЦС "Р 5" 
УГАО ЦАРА ЛАЗАРА И 
РУМЕНАЧКЕ, ФУТОГ 1200231774 172040 

27 ЦС "Р 6" 
БР.БОШЊАК 30, 

ФУТОГ 1200254642 25434 

28 ЦС "Р 7" 
УГАО УЛ.ПЕТРА ДРАПШИНА 
И ФРУШКОГОРСКЕ, ФУТОГ 1200271407 339777 

29 ЦС "Р 8" 
ФРУШКОГОРСКА 4, 

ФУТОГ 1200271385 324728 

30 ЦС "А 1" 
УГАО КОЗАРАЧКЕ И 
С.В.ЧИЧЕ, ФУТОГ 

1200238922 2930 

31 ЦС "РИБАРСКА" 
УГАО РИБАРСКЕ И ЦАРА 

ЛАЗАРА, ФУТОГ 
1200302396 35683 

32 ЦС "КАЋ 3" 
ЈУГОВИЋЕВА ББ, 

КАЋ 1270392285 109105 

33 ЦС "С. ВИТКОВИЋА" 
СЕКУЛЕ ВИТКОВИЋА 40, 

НОВИ САД 1410243470 769 

34 ЦС "КЛИСА 1" 
УГАО САВСКЕ-

МЕЂУНАРОДНИ ПУТ КОД 
БР.100, НОВИ САД 

1410023067 2981403 

35 ЦС "КЛИСА 2" 
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 60, 

НОВИ САД 1410216570 42001 

36 ЦС "К. СТАНКОВИЋА" 
КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА / 

ББ, НОВИ САД 
1410420062 50001372 

37 ЦС "АДИЦЕ 1" 
ЉУБИ.РАВАСИ ББ, 

НОВИ САД 1410347519 20780118646 

38 ЦС "АДИЦЕ" 
БРАНКА ЋОПИЋА 97, 

НОВИ САД 1410059290 3824045 

39 ЦС "ЛИМАН 4" 
ХЕРОЈА ПИНКИЈА / ББ, 

НОВИ САД 1410026988 30 

40 ЦС "ЈУЖНИ ТЕЛЕП" 
ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА 

ББ, НОВИ САД 1410254650 8694 

41 ЦС "ШАНГАЈ" 
VII УЛИЦА ПРЕМА ТОПЛАНИ- 

УЛ-К10, НОВИ САД 1410022540 021080214585 
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42 ЦС "КАМЕНИЦА 1" 
М.СТОЈАДИНОВИЋ 2/А, 
СРЕМСКА КАМЕНИЦА 1590306879 337532 

43 
ЦС "СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ" 
БЕОГРАДСКА / ББ, 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 1600082937 8058527 

44 ЦС "БУКОВАЦ" 
КРАЉА ПЕТРА I ББ, 

БУКОВАЦ 1120336443 77905 

45 ЦС "САДОВИ" 
УГАО БРАНКА МИЉКОВИЋА 

И МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА, 
ПЕТРОВАРАДИН 

1480392730 111043 

46 УПСО "ШАНГАЈ" 
СТАРИ ПУТ Н.САД-КАЋ ББ 
( КОД HGP-А ), НОВИ САД 1270306435 118588 

47 
ЦС "ДРАГОСЛАВА 

СРЕЈОВИЋА" 
Д.СРЕЈОВИЋА 49, 

ВЕТЕРНИК 1690399018 111626 

48 
ЦС "ВЕТЕРНИЧКА 

РАМПА" 

УГАО МИЛИВОЈА 
ЖИВАНОВИЋА И 

БОРИСЛАВА ПЕКИЋА, 
НОВИ САД 

1410393740 111835 

49 

ЦС 
"СТЕПАНОВИЋЕВО 

1" 

Б.КЕСИЋА 50, 
СТЕПАНОВИЋЕВО 0900216910 165103 

50 

ЦС 
"СТЕПАНОВИЋЕВО 

2" 

СОЛУНСКИХ ДОБР. ББ, 
СТЕПАНОВИЋЕВО 0900216902 164713 

51 

ЦС 
"СТЕПАНОВИЋЕВО 

3" 

РАДНИЧКА ББ, 
СТЕПАНОВИЋЕВО 0900210840 128840 

52 ЦС "САЈЛОВО 1" 
 

РУМЕНАЧКИ ПУТ ББ, 
НОВИ САД 

1410393596 113211 

53 ЦС "САЈЛОВО 2" 
ГОРЊЕ САЈЛОВО ББ, 

НОВИ САД 1410393731 113213 

54 ЦС "САЈЛОВО 3" 
ГОРЊЕ САЈЛОВО И ДР. М. 

КРНЕ,  НОВИ САД 
1410407295 172491 

55 

ЦС "НОВО НАСЕЉЕ-
ПРИВРЕМЕНА 

ГЛАВНА" 

УГАО ДРАГОСЛАВА 
СРЕЈОВИЋА И БУЛ.КНЕЗА 

МИЛОША, НОВИ САД 
1410400703 110568 

56 ЦС "АДИЦЕ 2" 
УГАО СОКОЛСКЕ И СИМЕ 
МИЛУТИНОВИЋА, НОВИ 

САД 
1410399764 74362 

57 ЦС "ВЕТЕРНИК 10" 
РОДИНА И НОВА-104 БРОЈ 

ББ, ВЕТЕРНИК 
1690396965 51816 

58 ЦС " ВЕТЕРНИК 11" 
СВЕТИХ АРХАНЂЕЛА ББ 

ЈУЖНО ОД НОВОСАДСКОГ 
ПУТА, ВЕТЕРНИК 

1690396949 4966 

59 ЦС " ВЕТЕРНИК 12" 
ВАСЕ ЧАРАПИЋА И 

МИХАЈЛА ВИТКОВИЋА ББ, 
ВЕТЕРНИК 

1690396957 19268 

60 ЦС "РУМЕНКА 1" 
УГАО ЗМАЈ ЈОВИНА И 

ПАРТИЗАНСКА, РУМЕНКА 1550410698 481431 

61 ЦС "БЕГЕЧ 1" 
УГАО ОСЛОБОЂЕЊА И 

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА, 
1090394440 111620 
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БЕГЕЧ 

62 ЦС "БЕГЕЧ 2" 
УГАО К. ПЕТРА ПРВОГ И 

ЗМАЈ ЈОВИНА, БЕГЕЧ 1090394505 98978 

63 ЦС "БЕГЕЧ 3" 
УГАО Д. ОБРАДОВИЋА И 

ДУНАВСКЕ ИСПРЕД БР.59, 
БЕГЕЧ 

1090394491 111636 

64 ЦС "КОВИЉ 1" 
УГАО С. МАРИНКОВ. И Д. 

ВИЦКОВА, КОВИЉ 1300405290 167866 

65 ЦС "КОВИЉ 2" 
Б.РАДИЧЕВИЋА ББ ИСПРЕД 

БРОЈА 14, КОВИЉ 1300405363 167863 

66 ЦС "КОВИЉ 3" УКРАЈИНСКА ББ, КОВИЉ 1300406106 167856 

67 ЦС "КОВИЉ 4" 
УГАО Т.МАРКОВИЋА И П. 

ГАЋЕШЕ, КОВИЉ 1300405304 167850 

68 ЦС "КОВИЉ 5" 
ЗЕЛЕНЕ ГРЕДЕ ИСПРЕД 

БРОЈА 2, КОВИЉ 
1300405339 167851 

69 ЦС "КОВИЉ 6" 
ЛАЗЕ КОСТИЋА ББ ИСПРЕД 

БРОЈА 1, КОВИЉ 1300405355 167864 

70 ЦС "КОВИЉ 7" 
ЛАЗЕ КОСТИЋА 93-95, 

КОВИЉ 1300405592 167844 

71 ЦС "КОВИЉ 8" 
Б. РАДИЧЕВИЋА ББ КОД 

БРОЈА 49, КОВИЉ 1300405274 159045 

72 ЦС "КОВИЉ 9" 
УГАО Б. БАЈИЋА И ИВЕ 
ЛОЛЕ РИБАРА, КОВИЉ 1300405320 167858 

73 ЦС "ПРИМОРСКА" ПРИМОРСКА ББ, НОВИ САД 1410417380 519737 

74 ЦС "ПОВРТАРСКА" 
ПОВРТАРСКА ПРЕКО ПУТА 

БР.25, ФУТОГ 1200420976 30032239 

75 ЦС "ЛИР" 
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 
СЕВЕР IV, НОВИ САД 

141410334 10642184 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
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