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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС“, бр. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-33/2018 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-33/2018-1, Јавно предузеће „Путеви 
Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року 
предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну 
набавку у отвореном поступку: 

 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
Број јавне набавке: 4/2018 

 

 
 
У поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, мењају се у целости тачке 4. и 5. тако 
да сада гласе: 

 
 

4.  КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 
 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 
Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања. 

Оквирни обим испоруке за период 01.03.2018. – 28.02.2019. године, на местима 
испоруке – прикључна места из табеле која је саставни део конкурсне документације као 
Прилог 1, по категоријама потрошње укупно: средњи напон (ВТ) – 13.200.000kWh, ниски 
напон (НТ) – 11.040.000kWh, јавно осветљење – 4.920.000kWh и јединствена тарифа – 
444.000kWh. 

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје 
Наручиоцу. 

 
 

5.  РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 

За свако појединачно мерно место од дана завршетка процедуре промене 
снабдевача (очитавање стања на бројилу) утврђене Правилима о промени снабдевача 
донетим од стране Агенције за енергетику Републике Србије на основу члана 51. став 1. 
тачка 1) Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014) до 28. фебруара 2019. године 
од 00:00h до 24:00h. 

 
 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, мења се у 

целости тачка 16. тако да сада гласи: 
 
 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена укупна цена без ПДВ-а за процењене количине“, који подразумева рангирање 
понуда према збирном износу понуђених укупних цена за процењене количине kWh и 
то за електричну енергију ВТ + електричну енергију НТ + електричну енергију јавног 
осветљења + електричну енергију јединствене тарифе, без пореза на додату вредност 
(износ „УКУПНО“ у колони 6 табеле у Обрасцу понде – „Укупна цена без ПДВ-а за 
процењене количине.“). 
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У поглављу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, у тачки 5) мења се табела за понуду тако да сада 
гласи: 

 

Предмет 
набавке 

Јед. 
мере 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Јединична 
цена  

са ПДВ-ом 

Процењене 
количине  

Укупна цена 
без ПДВ-а  

за процењене 
количине 

Укупна цена са 
ПДВ-ом за 
процењене 
количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3х5) 7. (4х5) 
Електрична 
енергија ВТ 

kWh   13.200.000   

Електрична 
енергија НТ 

kWh   11.040.000   

Јединствена 
тарифа 

kWh   444.000   

Електрична 
енергија јавно 

осветљење 
kWh   4.920.000   

 
УКУПНО: 

  

 
 
У _______________ дана _________ 2018.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 

М.П. 
 
 

 
Поглавље VII  МОДЕЛ УГОВОРА, мења се у целости тако да сада гласи: 

 
 
 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
       

Београд, Булевар краља Александра 282 

VI Број: 

Датум: 

 
У Г О В О Р 

О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

 
Закључен између уговорних страна: 
 

1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра 
број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код 
„АИК БАНКЕ“ Београд, телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран 
Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац) и    

 
2. ________________________________, _______________, Улица 

________________ број ____, матични број _____________, ПИБ 
_________________, број рачуна _________________, отворен код 
______________________, које заступа  ______________________________ (у 
даљем тексту: Добављач) 

 
Чланови групе понуђача: 
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 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Подизвођачи: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење 
понуда за набавку добара – електрична енергија, спровео отворени поступак јавне 
набавке добара; 

 да је Добављач дана ___________ 2018. године, доставио понуду број 
_________________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 
Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од 
_______________2018. године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  
набавци. 

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за 
потребе Наручиоца, за свако појединачно мерно место у периоду од дана завршетка 
процедуре промене снабдевача (очитавање стања на бројилу) утврђене Правилима о 
промени снабдевача донетим од стране Агенције за енергетику Републике Србије на основу 
члана 51. став 1. тачка 1) Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014) до 28. 
фебруара 2019. године, и то:  

Предмет 
набавке 

Јед. 
мере 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Јединична 
цена  

са ПДВ-ом 

Процењене 
количине  

Укупна цена 
без ПДВ-а  

за процењене 
количине 

Укупна цена са 
ПДВ-ом за 
процењене 
количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3х5) 7. (4х5) 
Електрична 
енергија ВТ 

kWh   13.200.000   

Електрична 
енергија НТ 

kWh   11.040.000   

Јединствена 
тарифа 

kWh   444.000   

Електрична 
енергија јавно 

осветљење 
kWh   4.920.000   

 
УКУПНО: 

  

 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да плати Добављачу за један kWh електричне енергије цену, 
без ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 2. овог уговора. 

Цене електричне енергије могу се мењати на основу одлука Добљача, у складу са 
одлуком  надлежног државног органа којом се регулишу цене електричне енергије. 
Испоручену електричну енергију Добављач ће фактурисати по цени која важи на дан 
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испоруке. Добављач се обавезује да у року од 24 часа од ступања на снагу наведене одлуке 
надлежног државног органа, достави Наручиоцу нови важећи ценовник. 

 
 

Члан 4. 

У цену из члана 2. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења 
система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије. 

Трошкови из претходног става овог члана Добављач ће, у оквиру рачуна, 
фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места 
примопредаје Наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне 
енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са 
важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној 
у Службеном гласнику Републике Србије, односно у складу са методологијом за одређивање 
цена објављених у Службеном гласнику Републике Србије.   

 

Члан 5. 

Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије извршиће према следећем: 

 врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 
одговорношћу, 

 период испоруке: за свако појединачно мерно место од дана завршетка процедуре 
промене снабдевача (очитавање стања на бројилу) утврђене Правилима о промени 
снабдевача донетим од стране Агенције за енергетику Републике Србије на основу 
члана 51. став 1. тачка 1) Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014) до 28. 
фебруара 2019. године од 00:00h до 24:00h,  

 количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца,  

 место испоруке: сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на 
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи, 
јавном осветљењу и јединственој тарифи у складу са постојећим ознакама ЕД из 
табеле која је саставни део овог уговора као Прилог 1. 

Добављач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије 
буде у складу са Правилима о раду преносног система од 25.12.2017. године (сагласност 
Агенције за енергетику РС објављена у „Сл. гласник РС“ бр. 114/2017). 

Добављач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о 
усвајању правила о раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“ број 120/2012), 
Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и 
Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 
63/2013), као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

Наручилац се обавезује да Добављачу изврши плаћање у року од ________ дана од 
дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, 
потврђене од стране Добављача.  

Члан 6. 

Добављач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до 
места испоруке Наручиоца. 

Добављач је дужан да након потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 
188. став 3. Закона о енергетици, („Сл. гласник РС“ број 145/2014), односно да пре 
отпочињања снабдевања закључи и Наручиоцу достави: 

 
1. Уговор којим уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје крајњег купца и 
2. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Наручиоца 

прикључен. 
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Члан 7. 

Оператор дистрибутивног система је задужен за доставу података о утрошеној 
електричној енергији у протеклом месецу, измерену и регистровану на местима 
примопредаје (мерна места) на темељу којих Добављач врши обрачун утрошене електричне 
енергије за предходни месец.  

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног 
система. 

На основу документа о очитавању утрошка, Добављач издаје Наручиоцу рачун за 
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски 
период, трошкове приступа систему по регулисаним тарифама, као и накнаде прописане 
законом, порезе и остале обавезе и информације у складу са одредбама Закона о 
енергетици. 

Члан 8. 

Добављач се обавезује да приликом закључивања овог уговора, на име средства 
финансијског обезбеђења испуњења својих уговорених обавеза, достави уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним 
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без пореза на додату 
вредност, са клаузулама „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, која 
ће важити 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених 
обавеза као и картон депонованих потписа.  

 
Члан 9. 

 
Добављач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу 

са овим уговором. 

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга 
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  

Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду уговора.  

Члан 10. 
 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 
Београду. 

Члан 11. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона 
о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише 
рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне 
енергије у Републици Србији.  

Члан 12. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 5 
(пет) примерака, а 3 (три) примерка припадају Добављачу.  

 
ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» 

в.д. директора: 
 
 
 

Д О Б А В Љ А Ч 
Директор: 

Зоран Дробњак, дипл.грађ. инж.                          
 


