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ЈКП „Пијаца“ Краљево 

Београдска 42Е 

36000 Краљево, Србија 

ПИБ: 100264270, Матични број: 07195591 

Контакт центар: 036-316-530 

e-mail:pijacakv@mts.rs   
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Набавка електричне енергије за објекте прикључене на  

дистрибутивни систем, на годишњем нивоу  

(09310000 Електрична енергија) 

 

 

ПОСТУПАК: ОТВОРЕНИ 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН бр. 6/19 

 

 

Рок за подношење понуда 

 
27.11.2019. године до 12 часова 

Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан (субота или недеља) 

или на дан државног празника, рок за достављање понуда истиче 
првог следећег радног дана у 12 часова 

Место, време и начин отварања понуда:   

 

Јавно отварање понуда обавиће се последњег, 

тј. 30 (тридесетог) дана за подношење понуда 

у просторијама ЈКП „Пијаца“ Краљево,  

Београдска 42Е, 36000 Краљево, са почетком 

у 12:05 часова, то јест 27.11.2019. године у 

12:05 часова. 
Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан 

(субота или недеља) или на дан државног празника, јавно отварање 
понуда обавиће се првог следећег радног дана у 12:05 часова. 

 

 

Краљево, октобар 2019. год. 

 

mailto:info@bvk.rs
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На основу члана 61.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015, 

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

поступцима јавних набавки („Сл.гласник РС“ бр.29 /13), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке (бр. 02-66 од 24.10.2019. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

(бр. 02-67 од 24.10.2019. године) припремљена је конкурсна документација  

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј  
 

 

 

 

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

2. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

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

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

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

6. Техничка спецификација - Образац V 

7. Образац структуре цене - Образац VI 

8. Образац трошкова припреме понуде - Образац VII 

9. Изјава о независној понуди - Образац VIII 

10. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст.2.Закона - Oбразац IX 

11. Модел уговора - Образац X 

12. Прилог број 1: Планирана потрошња за 2019. годину по мерном месту 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈКП „Пијаца“ Краљево 

 

АДРЕСА: Београдска 42Е 

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www. pijacakv.rs 

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће – локална самоуправа 

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени  

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра 

 

ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ: Ради закључења уговора 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ: Набавка електричне енергије за објекте прикључене на 

дистрибутивни систем, на годишњем нивоу. 

Назив и ознака из општег речника набавке:  09310000 Електрична енергија 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Ружица Јовановић, факс: 036-316-530, mail: pijacakv@mts.rs 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ: 

Редни 
број 

Име и презиме Потпис 

1. Ружица Јовановић 

дипл.инг.машинства  

 

Заменик Драгутин Јефтовић, инж. 

пољопривреде 

 

2. Бојан Бркић,информатичар  

Заменик Зоран Бешевић, дипл.економиста  

3. Александар Илић,дипл.правник  

Заменик Рајко Игрутиновић 

дипл.инг.машинства 
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II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и поступак јавне 

набавке се води на српском језику. Понуђач мора доставити понуду на српском  језику. 

Страни подносилац понуде може за доказе из Упутства како се доказује испуњеност 

услова из члана 75. Закона, из конкурсне документације, доставити оригинале или 

фотокопије на матерњем језику, праћене овереним преводом на српски језик од стране 

овлашћеног судског тумача. 

 

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

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

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

конкурсној документацији. 

Понуда мора да садржи следеће: 

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

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

75. и 76. Закона - Образац IV-1 

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

како се доказује испуњеност услова 

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

5. попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене VI 

6. попуњен, печатом оверен и потписан образац трошкова припреме понуде VII 

7. попуњена, печатом оверена и потписан изјава о независној понуди - Oбразац VIII 

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

Закона - Oбразац IX 

9. попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора - Oбразац X 

 

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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

„Пијаца“ Краљево, Београдска 42Е, 36000 Краљево,  са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ» 

понуда за јавну набавку бр. 6/19 Набавка електричне енергије за објекте прикључене на 

дистрибутивни систем, на годишњем нивоу. На полеђини коверте навести назив понуђача, 

адресу, бр.телефона контакт особе, email и бр.факса. Понуде се достављају у затвореним 

ковертама. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и 

запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуђач 

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

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

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

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

мора се парафирати и оверити од стране понуђача. 
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу  ЈКП „Пијаца“ Краљево,   

београдска 42Е, 36000 Краљево, са назнаком: 

      „Измена понуде за јавну набавку добра – набавка електричне енергије за објекте  

прикључене на дистрибутивни систем, на годишњем нивоу ЈН бр. 6/19  НЕ ОТВАРАТИ“ 

или 

      „Допуна понуде за јавну набавку добра - набавка електричне енергије за објекте  

прикључене на дистрибутивни систем, на годишњем нивоу ЈН бр. 6/19  НЕ ОТВАРАТИ“ 

или 

       „Опозив понуде за јавну набавку добра - набавка електричне енергије за објекте  

прикључене на дистрибутивни систем, на годишњем нивоу ЈН бр. 6/19  НЕ ОТВАРАТИ“ 

или 

      „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра - набавка електричне енергије  

       за објекте прикључене на дистрибутивни систем, на годишњем нивоу ЈН бр. 6/19  НЕ 

ОТВАРАТИ“ . 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

  

6. УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

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

лице може учествовати у више заједничких понуда. 

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

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

 

7. ПОДИЗВОЂАЧ 

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

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

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

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

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

називе свих подизвођача. 

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

„Подаци о подизвођачу”. 

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

доказе о томе да подизвођачи испуњавају обавезне услове за учествовање у поступку из 
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члана 75. став 1. тач. 1) - 4 ) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 

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

члана 76. Закона испуњавају заједно. 

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

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

набавци. 

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

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

подизвођача. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

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

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

свих учесника у заједничкој понуди. 

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

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

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

који обавезно садржи податке о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

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

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

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

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

Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 

 

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

У ПОНУДИ 

Уговорена јединична цена је фиксна. 

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

приступа и коришћења преносног  и дистрибутивног система, наканаде за подстицај 

обновљених извора енергије и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у 

складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Продавац. 

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

трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

       Цена у понуди сa свим трошковима исказује се у еврима. 

Цена у понуди исказана у еврима, ради оцене понуда за прерачун у динаре користиће се 

одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан отварања понуда. 
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       Цена изражена у еврима платива је у динарској противвредности по одговарајућем 

средњем девизном курсу НБС на дан  очитавања, док ће се плаћање страним правним 

лицима вршити према Закону Републике Србије који регулише девизно пословање. 

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

чланом 92. Закона. 

 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

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

и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

11. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ  ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 

понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 

ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 

њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 

лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на 

поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, 

до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Захтеве за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде 

заинтересовано лице може тражити у писаном облику, најкасније пет дана пре истека рока 

за подношење понуда, са назнаком – Питања за Комисију за јавну набавку добара    – 

Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем, на 

годишњем нивоу, путем факса 036-316-530 или мејла pijacakv@mts.rs , само у току радне 

недеље од понедељка до петка у периоду од 08:00 до 14:00 часова или путем поште на 

адресу ЈКП „Пијаца“ Краљево, Београдска 42E, 36000 Краљево. Наручилац ће 

заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева послати одговор у 

писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 

mailto:pijacakv@mts.rs
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Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима врши се на начин 

одређен чланом 20. Закона. Тражење додатних информација или појашњења у вези са 

припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

 

13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

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

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

набавки. 

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

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

за одговарајући број дана. 

 

14. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД 

ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 

објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

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

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. 

Наручилац нарочито проверава испуњење обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да 

понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

15. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

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

припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач 

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

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

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

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 

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

својој понуди. 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

17. KOРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
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Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда. 

 

19. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се вршити у року од 20 дана од дана пријема 

исправног рачуна на писарници ЈКП „Пијаца“ Краљево, Београдска 42Е Краљево, под 

условима утврђеним моделом уговора. 

 

20. ВРСТА ПРОДАЈЕ И ПЕРИОД ИСПОРУКЕ: стална и гарантована, са периодом 

испоруке годину дана од дана ступања на снагу уговора (уговор ступа на снагу даном 

завршетка законске процедуре промене снабдевача-очитавања стања на бројилу), од 

00:00h - 24:00h. 

 

21. МЕСТО ИСПОРУКЕ: сва мерна места ЈКП „Пијаца“Краљево за објекте прикључене на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем напону, на ниском напону и 

широкој потрошњи (списак објеката је  у прилогу 1.који је саставни део конкурсне 

документације). 

 

22. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

       Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена. 

 

23. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ    

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 

СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

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

       биће  изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

 

 

 

24. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

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

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

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

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

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10%, од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 

од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 

рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 

посла мора да се продужи. 

 

25. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
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Овим упутством прописује се садржај обрасца структуре цене као документа из поступка 

предметне јавне набавке, када је наручилац ЈКП „Пијаца” Краљево, као и упутство за 

његово попуњавање. 

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као 

СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације. 

Образац структуре цене се саставља на Обрасцу VI - табела I и II, који чини саставни део 

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

Структуру цене исказати номинално и процентуално: номинално (табела I) и 

процентуално (табела II). 

Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача; 

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

испоруци добара. 

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

приликом подношења понуде. 

Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у 

обрасцу понуде (Образац III-1). 

 

26. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

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

8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

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

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

Закона.  

 

 

 

 

 

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

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

или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно на писарници ЈКП «Пијаца»Краљево, 

Београдска 42Е, у току радног времена од 07:00 до 14:30 часова, или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

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

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока.  

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха 

уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи 

(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 

динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 

динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако 

је та вредност већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 

радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 

обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне 

набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању 

понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности 

јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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Образац III-1 

III. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

ПОНУДА број _______ од __________ за јавну набавку добара – Набавка електричне 

енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем, на годишњем нивоу, јавна 

набавка број ЈН бр. 6/19  . 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

ОДГОВОРНА ОСОБА  

(ПОТПИСНИК УГОВОРА): 
 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И 

НАЗИВ БАНКЕ: 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ (ПИБ): 
 

 

       Место и датум:                                       Печат:                     Потпис овлашћеног лица 

 ____________________                                                                      ___________________ 

 

Понуду дајем: 

(заокружити начин давања понуде) 

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

                                    2.1 ________________________             3.1 ________________________ 

                                    2.2 ________________________             3.2 ________________________ 

                                    (Навести назив и седиште                       (Навести назив и седиште 

                                            свих подизвођача)                              чланова групе понуђача
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Редни 

број 
Опис Јед.мере 

Јед. цена 

(€/MWh) 

без ПДВ-а 

1. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

MWh 

 

 

 

 

 

 

Комерцијални услови понуде: 

 Период важења понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.  

 Врста и количина добара: Електрична енергија (закључење уговора о потпуном 

снабдевању) према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски 

период на местима примопредаје током периода снабдевања, а највише до  602 MWh 

 Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу)  

 Уговорена јединична цена је фиксна. 

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

приступа и коришћења преносног  и дистрибутивног система, наканаде за подстицај 

обновљених извора енергије и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у 

складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Продавац. 

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

трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Цена у понуди сa свим трошковима исказује се у еврима. 

Цена у понуди исказана у еврима, ради оцене понуда за прерачун у динаре користиће се 

одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан отварања понуда. 

Цена изражена у еврима платива је у динарској противвредности по одговарајућем 

средњем девизном курсу НБС на дан  очитавања, док ће се плаћање страним правним 

лицима вршити према Закону Републике Србије који регулише девизно пословање. 

 Рок и начин плаћања: плаћање ће се вршити у року до  20 дана (за Наручиоца је 

прихватљив рок од најмање 20 дана) од дана пријема исправног рачуна на писарници ЈКП 

„Пијаца“ Краљево, Београдска 42Е, Краљево, под условима утврђеним моделом уговора. 

 Продавац на начин регулисан Законом о енергетици  и  Уредбом о условима испоруке 

и снабдевања електричном енергијом издаје Купцу рачун у складу са условима 

дефинисаним  моделом уговора 

 Врста продаје: стална и гарантована  

 Период испоруке: годину дана од дана ступања на снагу уговора (уговор ступа на 

снагу даном завршетка законске промене снабдевача-очитавање стања на бројилу), 

од  00:00h -24:00h према централно - европском времену (CET); 

 Капацитет испоруке: на бази табеларних приказа по мерном месту 
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Место испоруке: сва мерна места ЈКП „Пијаца“ Краљево за објекте прикључене на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем напону, на ниском напону и 

широкој потрошњи (списак објеката је  у прилогу 1.који је саставни део конкурсне 

документације). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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  Образац III-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде) 

 

На основу споразума бр._________________________ 

 

 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА: 
 

АДРЕСА  ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА:  
 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 

ПОРЕСКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(ПИБ): 

 

 

 

 

 

       Место и датум:                                       Печат:                                 Потпис овлашћеног лица 

  ___________________                                                                             _________________________ 

 

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

 

 

                                                      ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:  

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

Е-mail:  

БРОЈ РАЧУНА ПОДИЗВОЂАЧА 

И НАЗИВ БАНКЕ: 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 

ПОДИЗВОЂАЧА: 
 

ПОРЕСКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 

ПОДИЗВОЂАЧА (ПИБ): 

 

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

 

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ: 

 

 

 

       Место и датум:                                            Печат:                          Потпис овлашћеног лица 

 

  ____________________                                                                                   ___________________ 

 

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

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

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

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

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

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона: Лиценца Агенције за енергетику владе РС за 

снабдевање електричном енергијом на тржишту електричне енергије и потврда исте 

Агенције да је та лиценца још увек важећа, или адекватан документ уколико је таква 

дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште Понуђача. 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 

2. Закона). 

 

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

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

 

7) Да располаже неопходним пословним капацитетом: 
Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком 

периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу, 

обавио минимално једну трансакцију, што се доказује Потврдом (уверењем) Оператора преносног 

система.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. 

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

услове испуњавају заједно. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

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

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

 

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

јавним набавкама  

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

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

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 

да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 

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

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

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 

Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за 

привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном 

субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца Агенције за енергетику владе РС 

за снабдевање електричном енергијом на тржишту електричне енергије и потврда исте 

Агенције да је та лиценца још увек важећа, или адекватан документ уколико је таква 

дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште Понуђача 

 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац X). 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

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

достављањем следећих доказа: 

 
7)  Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било 

ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу, обавио минимално једну трансакцију. 

 

Доказ:  Потврда (уверење) Оператора преносног система.  

 

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

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

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

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

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

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

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

 

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

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

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

или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

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

као неприхватљиву. 

 

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

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

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 понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

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

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

електронском облику. 

 

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

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

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

органом те државе. 

 

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

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

државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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Образац IV-1 

 

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

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Ред.  

бр. 

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

ове конкурсне документације 

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

документа) и ове конкурсне документације 

Испуњеност 

услова 

(заокружити) 

1. 

Услов: 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар. 

Докази:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда (фотокопија, без обзира на датум 

издавања извода),  

Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке 

поверава подизвођачу, и члан групе понуђача уколико понуду подноси 

група понуђача. 

или  

интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни 

 

 

 

 

да         не 

 

 

 

 

 

 

да         не 

2. 

Услов: 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре. 

Докази:  

За правна лица,  

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

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 

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

кривично дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

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

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

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

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

да         не 

 

 

 

 

 

да         не 

 

 

да         не 
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уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, 

члан групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача. 

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

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев 

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

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

или  

интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни 

 

 

 

да         не 

 

 

 

 

 

 

 

да         не 

3. 

Услов: 

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. 

Докази: 

Правна лица:  
Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном 

друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуда;  

Предузетници:  
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 

органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 

мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива 

за подношење понуда. 

Физичка лица:  

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 

понуда;  

или  

интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни 

 

 

 

 

 

да         не 

 

 

 

 

 

да         не 

 

 

 

 

 

да         не 

 

 

 

 

да         не 

4. 

Услов: 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији. 

Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

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

 

 

 

 

 

да         не 
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или  

интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни 

 

да         не 

5. 

Услов: 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона:  

Доказ: 

Лиценца Агенције за енергетику владе РС за снабдевање електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије и потврда исте Агенције да је 

та лиценца још увек важећа или адекватан документ уколико је таква 

дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште Понуђача  

или  

интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни 

 

 

 

 

да         не 

6. 

Додатни услов: 

да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, 

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

објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио минимално 

једну трансакцију. 

Доказ: 
Потврда (уверење) Оператора преносног система  

или  

интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни 

 

 

 

да         не 

 

Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду 

 

8. 

Образац понуде  

Доказ:  

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

да         не 

9. 

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

Доказ:  

попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-1; 

да         не 

10. 

Техничка спецификација 

Доказ:  

попуњен, печатом оверен и потписан Образац V - техничка 

спецификација; 

да         не 

11. 

Образац структуре цене у складу са формом 

Доказ:  

Попуњен, потписан,оверен Образац VI 

да         не 

12. 

Образац трошкова припреме понуде 

Доказ:  

Попуњен, потписан,оверен Образац VII 

 

да         не 

13. 

Образац изјаве о независној понуди 

Доказ:  

Попуњен, потписан,оверен Образац  VIII 

да         не 

14. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона да         не 
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Доказ:  

Попуњен, потписан,оверен Образац IX 

15. 

Модел уговора 

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

достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора – 

(Образац X) 

да         не 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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        Образац V 

 

V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 Врста и количина добара: Електрична енергија (закључење уговора о потпуном 

снабдевању) према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски 

период на местима примопредаје током периода снабдевања, а највише до  602 MWh 

 Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу)  

 Врста продаје: стална и гарантована; 

 Капацитет испоруке: на бази табеларних приказа по мерном месту;  

 Период испоруке: годину дана од дана ступања на снагу уговора (уговор ступа на снагу 

даном завршетка законске процедуре промене снабдевача-очитавање стања на бројилу), од  

00:00h -24:00h према централно - европском времену (CET); 

 Места примопредаје: сва мерна места ЈКП „Пијаца“ Краљево за објекте прикључене на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем напону, на ниском напону и 

широкој потрошњи. 

 

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

Купцу достави: 

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

прикључен; 

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

 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном 

који одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 

 

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

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13), достављамо 

вам за понуду бр. ____ од _________ 2019. год.      

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

ТАБЕЛА I     

Редни 

број 
Опис Јед.мере 

Јед. цена 

(€/MWh) 

без ПДВ-а 

1. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

MWh 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛА II 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ЦЕНИ (%) 

 

Добро 

 

 

 

Остало 

 

 

 

СВЕГА 

100% 

 

Aкциза за утрошену електричну енергију се не урачунава у понуђену цену активне електричне 

енергије. 
 

 

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки 

посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да 

износи 100%. 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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     Образац  VII 

 

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

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13), достављамо 

вам  

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE 

 

 

 

СТРУКТУРА ТРОШКОВА          ИЗНОС 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        УКУПАН ИЗНОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

Образац  VIII 

 

 

Назив понуђача:____________________________________________ 
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Седиште понуђача:__________________________________________ 

Улица и број:_______________________________________________ 

Телефон:___________________________________________________ 

Датум:_____________________________________________________ 

Број понуде:________________________________________________ 

 

 

И З Ј А В А 
 

 

 

Понуђач___________________________________________________________________                                           

(навести име понуђача) 

 

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

јавну набавку бр.______________ подносимо независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

  

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

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

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

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

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

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

 

 

 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

Образац IX 

 
 

Назив понуђача:____________________________________________ 
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Седиште понуђача:__________________________________________ 

Улица и број:_______________________________________________ 

Телефон:___________________________________________________ 

Датум:_____________________________________________________ 

Број понуде:________________________________________________ 

 
 

 

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

 
 
 

И З Ј А В У 

 

Понуђач____________________ у поступку јавне набавке_____________________________ 

                                                                                                [навести предмет јавне набавке] 

бр. _______ [навести редни број јавне набавкe], поштовао је обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 
 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

Образац X 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

 

 

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

потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА  

као саставни део  конкурсне документације бр. ЈН бр. 6/19 

 

 

Закључен  између: 

1.ПРОДАВАЦ:    ______________________________________________________________ 
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    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 
                                 ( у даљем тексту Продавац ) 

 и 

2. КУПАЦ: ЈКП ''Пијаца'' Краљево, Краљево, Београдска 42Е,  матични број: 07195591, 

ПИБ: 100264270, текући рачун: 160-7264-12 отворен код Banka Intesa ад, Београд,                      

које заступа директор Драган Вулић, (у даљем тексту: Купац) 

 

у даљем тексту заједно названи: Уговорне стране 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Купац спровео отворени поступак (Јавна набавка број ЈН бр. 6/19, према конкурсној 

документацији (у даљем тексту: Конкурсна документација), која је саставни део овог Уговора, 

- да је Продавац доставио исправну понуду, заведену под бројем (попуњава Купац) од 

(попуњава Купац ) године (у даљем тексту: Понуда), евидентирану код Купца под бројем: 

________од ______ године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и Конкурсне 

документације, 

- да је Купац донео одлуку о избору Понуде Продавца  бр. (попуњава Купац) од (попуњава 

Купац), као најповољније. 

 

 

I   ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

 

Члан. 1 

Овим уговором Продавац и Купац уређују права, обавезе и одговорности у погледу продаје 

електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију овог 

уговора, под условима утврђеним конкурсном документацијом за јавну набавку спроведену 

код Купца под бројем ЈН бр. 02-68 од 28.10.2019.године, овим Уговором и законским 

прописима којима се уређују права и обавезе по основу продаје електричне енергије. 

Уговор је додељен по спроведеном отвореном поступку, по јавној набавци број ЈН бр. 6/19 – 

Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем, а на 

основу усвојене понуде Продавца бр. ___________ евидентирану код Купца под бројем: 

(попуњава Купац) од (попуњава Купац ) године, која је саставни део Уговора. 

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

електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен конкурсном документацијом 

за јавну набавку спроведену код Купца под бројем ЈН бр. 6/19, овим уговором и понудом 

Продавца бр. __________. 

Продавац је балансно одговоран за место примопредаје Купца. 

 

Количина и квалитет 

Члан 2. 

Уговорне стране обавезу продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије 

извршиће према следећем: 

 Врста продаје: стална и гарантована; 

 Капацитет испоруке: на бази табеларних приказа по мерном месту;  
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 Период испоруке:  

годину дана од дана ступања на снагу уговора (уговор ступа на снагу даном 

завршетка законске процедуре промене снабдевача-очитавање стања на бројилу), 

од  00:00h -24:00h према централно - европском времену (CET); 

 Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини електричне 

енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода 

снабдевања, а под условима утврђеним овим овим уговором, највише до  602 

MWh; 

 Места примопредаје: сва мерна места ЈКП „Пијаца“Краљево за објекте 

прикључене на дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем 

напону, на ниском напону и широкој потрошњи. 

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

Купцу достави: 

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

прикључен; 

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

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном који 

одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног система. 

 

Цена електричне енергије.  

Члан 3. 
Купац се обавезује да плати Продавцу, за један MWh испоручене електричне енергије износ од 

___________EUR.  

Цена из става 1 овог члана је фиксна. 

Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по 

наведеној јединичној цени из става 1 овог члана, а према стварно испорученој количини 

електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода 

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

од  602 МWh, од _________________________ ЕUR. (словима: 

............................................................................................. ЕUR). 

Купац ће Продавцу, платити испоручену електричну енергију заједно са трошковима 

балансирања по уговореној цени из става 1 овог члана, у динарској противвредности по 

званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан  очитавања, за домаћа правна лица, 

док ће се плаћање страним правним лицима вршити у ЕUR у складу са Законом РС који 

регулише девизно пословање. 

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

трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, трошкови 

услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и порез на додaту 

вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу 

рачуна који испоставља Продавац. 

Места примопредаје 

Члан 4. 

Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са припремом 

програма, преносом и испоруком електричне енергије до Места примопредаје, а Купац сноси 

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

електричне енергије од Места примопредаје. 
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Под програмом из става 1. овог члана подразумевају се радње неопходне да би Уговорна 

страна извршила своју обавезу у вези са продајом, односно преузимањем електричне енергије. 

 

Обрачун и начин плаћања 

Члан 5. 

У случају да Уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете енергије, 

као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система, и дати 

документ биће саставни део рачуна. 

 

Члан 6. 

Продавац, на основу прописа Републике Србије који се односе на трошкове приступа и 

коришћења преносног и дистрибутивног система и трошкове накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача, издаје Купцу рачун за обрачунски период. Продавац рачун 

доставља поштом. 

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

Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије са трошковима 

балансирања, трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и 

трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, а порез на 

додату вредност се у рачуноводственој исправи исказује посебно уколико према прописима 

Републике Србије терети Продавца као пореског дужника. 

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

назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. Купац ће сносити све 

банкарске трошкове у Републици Србији. Продавац ће сносити банкарске трошкове ван 

Републике Србије. 

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

преузету електричну енергију.  

 

Члан 7. 

Купац је дужан да плати рачун у року од __________ (за Купца је прихватљив рок од 

најмање 45 дана) дана од дана пријема оригиналног рачуна. 

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

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

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

наведеног од стране Купца приликом плаћања у исправи о извршеном плаћању.   

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

Продавца.  

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

Продавца. 

 

  

Неизвршење уговорених обавеза 

Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, 

уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету мирнин 

путем, а у супротном, у складу са законом. 
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Виша сила 

Члан 9. 

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

енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 

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

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

околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење 

уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под 

таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног 

система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања 

сигурности електроенергетског система. 

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

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

ради ублажавања последица више силе. 

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

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

раскине овај уговор без остављања примереног раскидног рока Продавцу. 

 

 

Рок на који је Уговор закључен 
Члан 10. 

Уговор се закључује на период од годину дана а ступа на снагу даном завршетка законске 

процедуре промене снабдевача – достављањем писмене потврде тренутног снабдевача којом 

се потврђује да је са купцем регулисао међусобне финансијске обавезе по основу снабдевања, 

доспеле на дан издавања потврде и очитавања стања на бројилу. Уколико након истека овог 

рока остане неиспоручена укупна уговорена количина енергије, уговор се може продужити до 

коначне испоруке уговорене количине електричне енергије, а најдуже још 6 месеци, уз писану 

сагласност обе уговорене стране, закључивањем посебног анекса у писаној форми. 

 

Раскид уговора 
Члан 11. 

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

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

писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора. 

 

 

 

 

Решавање спорова 

Члан 12. 

Продавац и Купац, уколико је по законима Републике Србије Продавац домаће лице,  су 

сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са 

овим уговором надлежан стварно надлежни  суд по закону Републике Србије у Краљеву и да 

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

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

Републике Србије. 
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Продавац и Купац, уколико је по законима Републике Србије Продавац није домаће лице,  су 

сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са 

овим уговором надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе Србије у Београду, 

да се примењује Правилник Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије у 

Београду, а примењује се као меродавно право Закон о облигационим односима у верзији која 

је у примени у Републици Србији и материјални закони и прописи  Републике Србије. 

Уговорне стране  су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова узима уговор 

на српском језику. 

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

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

утврђене уговором под претњом последица утврђених уговором и утврђених законима и 

другим прописима који се односе на извршење обавеза утврђених уговором. 

 

Измене и допуне 

Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној форми путем анекса 

овог уговора уз обострану сагласност. 

 

Завршне одредбе   
 Члан 14. 

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

печатом, а ступа на снагу даном завршетка законске процедуре промене снабдевача. 

 

 

Члан 15. 

Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних оригиналних примерака на српском језику од 

којих Продавац задржава 2 (два) примерка, а Купац задржава 6 (шест) примерака. 

Сви евентуално начињени преводи овог уговора немају снагу уговора, сматрају се само 

преводом и не могу се сматрати као релевантни за случај спора и/или приликом тумачења овог 

уговора. 

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику представља оригинал и 

производи једнако правно дејство. 

 

 

   ПРОДАВАЦ                        КУПАЦ 

                                    директор 

_____________________                                                   ____________________ 

                                                                                                    Драган Вулић 

Прилог број 1: Планирана потрошња за 2020. годину по мерном месту 

 

 

1. Мерно место ЕД _0511994852, одобрена снага 68,00 KW--- ООУР ПИЈАЦА 

 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 
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2. Мерно место ЕД _0511996247, одобрена снага 5,75 KW-ПИЈАЧНА УПРАВА-КАМП 

 

 

 

3. Мерно место ЕД _____0512003238____ одобрена снага __5,75__KW—ПРОДАВНИЦА 

БР.9 МАЛИ ПИЈАЦ 

 

1 2 3 4 

Јануар 11205 8985 2220 

Фебруар 10560 8565 1995 

Март 10140 8550 1590 

Април 5550 4815 735 

Мај 3225 2475 750 

Јуни 2670 2115 555 

Јули 3495 2790 705 

Август 3420 2655 765 

Септембар 3765  2910 855 

Октобар 6150 5310 840 

Новбембар 1914 729 1185 

Децембар 12720 10470 2250 

УКУПНО 74814 60369 14445 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 0 0 0 

Фебруар 0 0 0 

Март 0 0 0 

Април 0 0 0 

Мај 0 0 0 

Јуни 0 0 0 

Јули 0 0 0 

Август 0 0 0 

Септембар 0 0 0 

Октобар 0 0 0 

Новбембар 0 0 0 

Децембар 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 0 0 0 
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4. Мерно место ЕД ____0512003259____, одобрена снага __17,25__KW—ПИЈАЧНА 

УПРАВА –ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 

 

 

 

5. Мерно место ЕД ___0512003264____, одобрена снага __17,25__KW—ПИЈ.УПРАВА 

ПОСЛ..ПРОСТОР 

 

Фебруар 0 0 0 

Март 0 0 0 

Април 0 0 0 

Мај 0 0 0 

Јуни 0 0 0 

Јули 0 0 0 

Август 0 0 0 

Септембар 0 0 0 

Октобар 0 0 0 

Новбембар 0 0 0 

Децембар 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 920 920 0 

Фебруар 800 800 0 

Март 890 890 0 

Април 650 650 0 

Мај 440 440 0 

Јуни 400 400 0 

Јули 320 320 0 

Август 310 310 0 

Септембар 500 500 0 

Октобар 630 630 0 

Новбембар 550 550 0 

Децембар 500 500 0 

УКУПНО 6910 6910 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 976 976 0 

Фебруар 862 862 0 
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6. Мерно место ЕД _____0512010586___, одобрена снага __5,75__KW—ПИЈАЧНА 

УПРАВА 

 

 

 

7. Мерно место ЕД ____0512010591____, одобрена снага __5,75__KW—ПИЈАЧНА УПР. 

ЈАВНИ ВЦ 

 

Март 708 708 0 

Април 270 270 0 

Мај 135 135 0 

Јуни 148 148 0 

Јули 139 139 0 

Август 132 132 0 

Септембар 126 126 0 

Октобар 172 172 0 

Новбембар 393 393 0 

Децембар 661 661 0 

УКУПНО 4722 4722 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 2332 2332 0 

Фебруар 4482 4482 0 

Март 3206 3206 0 

Април 3578 3578 0 

Мај 4111 4111 0 

Јуни 4129 4129 0 

Јули 4926 4926 0 

Август 0 0 0 

Септембар 10037 10037 0 

Октобар 3871 3871 0 

Новбембар 3419 3419 0 

Децембар 3677 3677 0 

УКУПНО 43639 43639 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 1917 1917 0 

Фебруар 1994 1994 0 

Март 1909 1909 0 
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8. Мерно место ЕД ____0512345507___, одобрена снага __17,25__KW—РО ПИЈАЦА ДО 

ВАГЕ 

 

 

 

9. Мерно место ЕД __05123459274__, одобрена снага __11,04__KW—ЈКП ПИЈАЦА 

БЕОГРАДСКА ЛАМЕЛА1 

 

Април 1376 1376 0 

Мај 911 911 0 

Јуни 1046 1046 0 

Јули 1074 1074 0 

Август 1208 1208 0 

Септембар 1019 1019 0 

Октобар 1442 1442 0 

Новбембар 1567 1567 0 

Децембар 2963 2963 0 

УКУПНО 19426 19426 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 936 936 0 

Фебруар 1098 1098 0 

Март 1125 1125 0 

Април 1091 1091 0 

Мај 1186 1186 0 

Јуни 1303 1303 0 

Јули 1123 1123 0 

Август 0 0 0 

Септембар 2118 2118 0 

Октобар 1559 1559 0 

Новбембар 1311 1311 0 

Децембар 1605 1605 0 

УКУПНО 14455 14455 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 0 0 0 

Фебруар 0 0 0 

Март 0 0 0 

Април 0 0 0 
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10. Мерно место ЕД __0512398928__, одобрена снага __98,60__KW—СТОВАРИШТЕ ДОО 

СТРУМИЦА 

 

 

 

 

11. Мерно место ЕД ___0512398949___, одобрена снага __11,04__KW—ЈКП ПИЈАЦА“ 

БОНИГ“ ДОО 

 

Мај 0 0 0 

Јуни 0 0 0 

Јули 0 0 0 

Август 0 0 0 

Септембар 0 0 0 

Октобар 0 0 0 

Новбембар 0 0 0 

Децембар 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 28620 21420 7200 

Фебруар 27900 21060 6840 

Март 28980 21540 7440 

Април 22440 16080 6360 

Мај 18660 12660 6000 

Јуни 17220 11700 5520 

Јули 19680 13620 6060 

Август 19500 13440 6060 

Септембар 20520 14040 6480 

Октобар 22740 16140 6600 

Новбембар 28080 20820 7260 

Децембар 32220 24420 7800 

УКУПНО 286560 206940 79620 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 393 393 0 

Фебруар 411 411 0 

Март 395 395 0 

Април 245 245 0 
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12. Мерно место ЕД _____0512428912__, одобрена снага __17,25__KW—ЈКП ПИЈАЦА 

КРАЉЕВО 

 

 

 

 

13. Мерно место ЕД ___0512432505__, одобрена снага __5,75__KW—ЈКП ПИЈАЦА 

 

Мај 134 134 0 

Јуни 151 151 0 

Јули 148 148 0 

Август 149 149 0 

Септембар 146 146 0 

Октобар 239 239 0 

Новбембар 337 337 0 

Децембар 475 475 0 

УКУПНО 3223 3223  

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 1892 1892 0 

Фебруар 2275 2275 00 

Март 1995 1995 0 

Април 1361 1361 0 

Мај 1076 1076 0 

Јуни 1233 1233 0 

Јули 0 0 0 

Август 0 0 0 

Септембар 4213 4213 0 

Октобар 1590 1590 0 

Новбембар 1849 1894 0 

Децембар 2707 2707 0 

УКУПНО 20236 20236 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 0 0 0 

Фебруар 0 0 0 

Март 0 0 0 

Април 0 0 0 

Мај 0 0 0 

Јуни 0 0 0 
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14. Мерно место ЕД ___0512435265___, одобрена снага __17,25__KW—ЈКП ПИЈАЦА 

ЖИТНИ МАГАЦИН 

 

 

 

 

15. Мерно место ЕД ____0512438051___, одобрена снага __5,75__KW—ЈКП ПИЈАЦА 

КРАЉЕВО 

 

Јули 0 0 0 

Август 0 0 0 

Септембар 0 0 0 

Октобар 499 499 0 

Новбембар 0 0 0 

Децембар 0 0 0 

УКУПНО 499 499 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 1165 1165 0 

Фебруар 1338 1338 0 

Март 1206 1206 0 

Април 680 680 0 

Мај 456 456 0 

Јуни 529 529 0 

Јули 474 474 0 

Август 0 0 0 

Септембар 939 939 0 

Октобар 808 808 0 

Новбембар 1055 1055 0 

Децембар 1488 1488 0 

УКУПНО 10138 10138 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 0 0 0 

Фебруар 0 0 0 

Март 747 747 0 

Април 0 0 0 

Мај 0 0 0 

Јуни 446 446 0 
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Мерно место ЕД __0512450169___, одобрена снага __13,80__KW—ЈКП ПИЈАЦА 

РЕСТОРАН БРЕЗА 

 

16. Мерно место ЕД ___0512502890___, одобрена снага __5,75__KW—ЈКП ПИЈАЦА  

 

Јули 0 0 0 

Август 0 0 0 

Септембар 0 0 0 

Октобар 372 372 0 

Новбембар 54 54 0 

Децембар 0 0 0 

УКУПНО 1619 1619 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 0 0 0 

Фебруар 1089 950 139 

Март 1038 1026 12 

Април 826 774 52 

Мај 882 824 58 

Јуни 1031 944 87 

Јули 1142 1018 124 

Август 1149 1014 135 

Септембар 879 788 91 

Октобар 747 692 55 

Новбембар 1066 919 147 

Децембар 1355 1114 241 

УКУПНО 11204 10063 1141 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 0 0 0 

Фебруар 89 89 0 

Март 0 0 0 

Април 0 0 0 

Мај 159 159 0 

Јуни 55 55 0 

Јули 53 53 0 

Август 0 0 0 

Септембар 111 111 0 

Октобар 60 60 0 

Новбембар 81 81 0 
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17. Мерно место ЕД ____0512531850___, одобрена снага __5,75__KW—ЈКП ПИЈАЦА 

КРАЉЕВО 

 

 

 

18. Мерно место ЕД ___0512536245___, одобрена снага __5,75__KW—ЈКП ПИЈАЦА 

,МАГАЦИН БИВШИ ЈУГОПЛОД 

 

Децембар 79 79 0 

УКУПНО 687 687 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 478 478 0 

Фебруар 327 327 0 

Март 301 301 0 

Април 125 125 0 

Мај 136 136 0 

Јуни 187 187 0 

Јули 199 199 0 

Август 195 195 0 

Септембар 161 161 0 

Октобар 141 141 0 

Новбембар 228 228 0 

Децембар 506 506 0 

УКУПНО 2984 2984 0 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 26 26 0 

Фебруар 32 32 0 

Март 26 26 0 

Април 8 8 0 

Мај 3 3 0 

Јуни 30 30 0 

Јули 68 68 0 

Август 32 32 0 

Септембар 100 100 0 

Октобар 82 82 0 

Новбембар 75 75 0 

Децембар 0 0 0 

УКУПНО 482 482 0 
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19. Мерно место ЕД ____0512542668____, одобрена снага __17,25__KW—ЈКП ПИЈАЦА 

КРАЉЕВО 

 

 

 

 

 

 

Табеле дате као планирана потрошња за 2020 годину су изведене на основу потршње из 

2018/19 године која је укуно износила 519.189  KWh , то јест    519   МWh. 

 

 

 

 

Место и датум                           Директор 

________________________                      _______________________ 

 

 

 

 

Период  Укупно  (Kwh/kVArh) 

 

Виша тарифа 

(Kwh/kVArh) 

Нижа тарифа 

(Kwh/kVArh) 

 

1 2 3 4 

Јануар 3138 1401 1737 

Фебруар 1958 1224 734 

Март 99 70 29 

Април 1101 870 231 

Мај 1515 1230 285 

Јуни 1593 1191 402 

Јули 1644 1186 458 

Август 1908 1341 567 

Септембар 1364 966 398 

Октобар 1134 834 300 

Новбембар 851 636 215 

Децембар 1286 988 298 

УКУПНО 17591 11937 5654 


