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 І ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1/2017 –  

Набавка добара - набавка и испорука електричне енергије 

 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 

14/2015 и 68/2015), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку добара – набавка и испорука 

електричне енергије бр. 1/2017 и то: 

 

 

 Измене 

 

На страни 9 конкурсне документације Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца на адреси ул.  

Дунавска обала бб Апатин, дана 27.01.2017. године са почетком у 12,30 часова,  

измена гласи: 

Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца на адреси ул.  Дунавска обала бб Апатин, дана 

11.09.2017. године са почетком у 12,30 часова.  

У Моделу Уговора, мења се члан 8 и брише се члан 9, тако да Модел Уговора сада изгледа овако: 

 

  

УГОВОР О НАБАВЦИ  

ДОБАРА – ЈНМВ бр. 1/2017 
Набавка и испорука електричне енергије са потпуним снабдевањем 

 

 Закључен дана _______ 2017. године у Апатину између 

 

1. ЈП Путничко пристаниште и марина “Апатин”,  на адреси Дунавска обала бб ПИБ - 107526195, коју 

заступа в.д. директор Љиљана Крец  (у даљем тексту: Наручилац), и 

 

2. __________________________________ из _______________, ул. ______________________, ПИБ - 

_________________________ , МБ - _________________, број текућег рачуна 

____________________ код пословне банке  _________________________ (у даљем тексту: 

Испоручилац) 

 Основ за закључење уговора за ЈН бр. 1/2017: 

 1. Одлука о додели уговора број: _______________од дана ________________; 

 2. Понуда изабраног понуђача бр. ______ од___________: 

 3. Табела бр. 1 – Мерна места. 

 
Члан 1. 

 

 Уговорне стране сагласно констатују (у случају да је дата заједничка понуда): 

- да је добављач носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови групе следећи: 

1.  _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 



2. _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 

3. _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 

Споразум групе понуђача бр. __________ од дана ______________ је саставни део овог уговора. 

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према наведеном моделу 

уговора) 

 

 Да је добављач делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има: 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________ активнсоти из 

набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% од укупне вредности 

понуде. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________ активнсоти из 

набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% од укупне вредности 

понуде. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________, активнсоти из 

набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% од укупне вредности 

понуде. 

(попуњава се само у случају  понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је поверено 

делимично извршење набавке). 

                                         

 

 Предмет уговора  

Члан 2. 

 

 Предмет овог уговора је набавка и испорука елекетричне енергије, са потпуним снабдевањем, за 

потребе ЈП Путничког пристаништа и марина “Апатин”, у  спроведеном поступку јавне набавке мале 

вредности, по Позиву за подношење понуда бр. 1/2017 објављеном дана 01.09.2017. године на Порталу јавних 

набаки, и понуди Испоручиоца  на начин како следи: 

Укупна вредност понуде 

у динарима без ПДВ-а: 

 

Укупна вредност понуде  

у динарима са ПДВ-ом: 

 

Рок и начин плаћања  

(у року од 45 дана од дана пријема рачуна за испоручене 

количине електричне енергије, за обрачунски период.) 

________________ 

дана 

Рок важења понуде 

(најмање 30 дана од дана отварања понуде): 

 

________________ 

дана од дана отварања понуде 

 

 
 Количина и квалитет електричне енергије  

 

Члан 3. 

 

 Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне 

енергије према следећем:  

 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом (100%) са балансном 

одговорношћу  

 Период испоруке: 12 месеци од дана закључења уговора о потпуном снабдевању –  од 00:00 до 



24:00  

 Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца  

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

категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД 

(прилог 1. који је саставни део овог Уговора).  

 Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са 

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

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

електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012 и 120/2014), Правилима о раду преносног ситема ("Сл. 

гласник РС", бр. 91/2015), 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 електричне енергије  

 

Члан 4. 

  

 Купац се обавезује да плати Снабдевачу за 1 kWh активне електричне енергије цену, без ПДВ – а, у 

зависности од категорије потрошње: 

 Ниски напон ТГ4/4 - Активна ВТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а; 

 Ниски напон ТГ4/4 - Активна НТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а; 

 Широка потрошња (активна енергија) за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а. 

 У цену из члана 1. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати 

трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења 

система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије и 

трошкови акцизе.  

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

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

систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а 

у складу са методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''. 

 Цене ел. енергије су фиксне и не могу се мењати за време периода важења уговора, сем из 

објективних разлога (повећање цене ел. енергије на основу одлука надлежних органа и држ. интервенције) 

 
 Место испоруке 

  

Члан 5. 

 

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

у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи. Снабдевач сноси све ризике, као и све 

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

 Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :  

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

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.  

 

 

 Обрачун утрошене електричне енергије  

 

Члан 6. 

 

 Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна 

места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.  



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

енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.  

 На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену 

електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену 

пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или 

информације у складу са законом. 
 Снабдевач рачун доставља поштом.  

 

 Услови и начин плаћања преузете електричне енергије  

 

Члан 7. 

 

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

назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа, у року од ________ дана од дана пријема 

рачуна.  

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

преузету електричну енергију.  

 

ОБАВЕЗЕ СНАБДЕВАЧА 

 

Члан  8. 

 

- објекте Купца из предмета овог Уговора, током трајања уговорног односа континуирано снабдева 

електричном енергијом на начин и под условима утврђеним Прописима ; 

- Купцу обезбеди количину електричне енергије, коју одређује Купац на основу остварене потрошње на 

месту примопредаје; 

- редовно и уредно Купцу доставља рачуне ; 

- правовремено и уредно у своје пословне књиге евидентира и књижи уплате Купца по достављеним 

рачунима ; 

- Купцу који је стекао статус енергетски заштићеног купца обрачуна умањење у складу са Прописима ; 

- о приговору Купца на рачун одлучи у року од 8 дана од дана пријема приговора ; 

-  изврши исправку рачуна, у складу са прописима, уколико се утврди да је погрешно обрачуната 

вредност појединих елемената или да су подаци за обрачун погрешни ; 

- упозори Купца у писаној форми, да измири, односно закључи споразум о извршењу обавезе из овог 

Уговора у року од 15(петнаест) дана од дана пријема упозорења, у складу са прописима; 

- обавести ОДС да су отклоњени разлози за извршену обуставу 

испоруке електричне енергије ; 

- у писаној форми упозори Купца да су се стекли услови за раскид овог Уговора, у складу са Прописима; 

- путем средстава јавног информисања, своје интернет странице, службе за давање усмених обавештења 

и бесплатне телефонске линије обавештава Купца о променама свих прописа које су од 

значаја за уговорни однос, обавештава Купца о регулисаним ценама и објављује Опште услове снабдевања 

електричном енергијом ; 

- уз рачун или други пригодан начин Купцу обезбеди увид у податке о уделу сваког извора енергије у 

укупно продатој електричној енергији у претходној години као и у податке о предузетим мерама и 

ефектима мера за повећање енергетске ефикасности и за заштиту животне средине за производне капацитете из 

којих је набављена електрична енергија ;  

-  као претходни снабдевач, у складу са Прописима, Купцу који је измирио или регулисао доспеле 

обавезе о томе изда потврду, а за потребе вођења поступка промене снабдевача ; 

- одмах по испуњењу уговорних обавеза од стране Купца, захтева од ОДС-а да изврши прикључење 

Купца на ДЕЕС и 

-  извршава друге обавезе у складу са Прописима и овим Уговором. 

 

 Права, обавезе и заштита  Наручиоца 

 

Члан 9. 

 



 Наручилац ужива заштиту својих права у складу са Законом о енергетици, прописима донетим на 

основу тог закона, законом којим се уређује заштита потрошача и другим прописима. Ако је Законом о 

енергетици уређено питање које је другим законом уређено на другачији начин, примењују се одредбе закона о 

енергетици.  

 Наручилац има право да захтева у случају појаве техничких или других сметњи у испоруци 

енергије, чији узрок није на објекту крајњег купца, да се те сметње отклоне у примереном року. Као примерени 

рок у којем је оператор преносног, односно дистрибутивног система обавезан да отклони сметње у испоруци 

енергије крајњим купцима сматра се рок од 24 часа, а најдуже два дана од дана пријема обавештења о сметњи.  

 Сметњама у испоруци електричне енергије у смислу става 2. овог члана не сматрају се прекиди у 

испоруци електричне енергије настали због примене мера из члана 214. тач. 13) и 14) Закона о енергетици. 

 

 

Члан 10. 

 

 Наручилац је дужан да унутрашње електричне инсталације до места разграничења дистрибутивног 

система и инсталација објеката купца одржава у технички исправном стању у складу са важећим техничким 

прописима и да примењује мере прописане Правилима о раду система.  

 Наручилац је дужан да електричну енергију користи под условима, на начин и за намене утврђене 

одобрењем за прикључење и уговором о снабдевању, законом и другим релевантним прописима. 

 

 Рекламација 

 

Члан 11. 

 

 У случају утврђених недостатака у кавлитету и обиму испруке добара, као и неадекватном 

обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од дана пријема 

фактуре поднесе приговор понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи 

о истом. 

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

енергије, као валидан податак користиће се податак Оператера преносног система. 

 

 Резервно снабдевање 

Члан 12. 

 

 Наручилац – купац  има право на резервно снабдевање под условима и на начин предвиђен чланом 

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

 

 Виша сила  

 

Члан 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.  

 

 



 Раскид уговора  

 

Члан 14. 

 

 Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у случајевима 

предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.  

 

 

 Решавање спорова  

Члан 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 настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора решаваће 

Привредни суд у Сомбору.  

 

 Завршне одредбе  

Члан 16. 

 

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

односима и других релевантних прописа, ако и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је 

предмет овог уговора.  

 

 Период важења уговора  

 

Члан 17. 

 

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

печатом.  

 Уговор се закључује за период од 12 месеци рачунајући од дана закључења уговoра о потпуном 

снабдевању . 

 Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава Купца, овај 

уговор престаје да важи, о чему ће Купац обавестити Снабдевача.  

 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава 

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

 

Члан 18. 

 

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

размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.  

 

Члан 19. 

 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) оригиналних примерака, по 2 (два) примерка за сваку уговорну 

страну.  

 

  За КУПЦА За СНАБДЕВАЧА 

  ________________________ _________________________ 

  Љиљана Крец, в.д. директора 

 

НАПОМЕНА:  

 

• Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним 

изменама, јер ће у супротном иста бити одбиjена као неприхватљива 

  

Комисија за јавну набавку бр. 1/2017 




