
 

 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Влада АП Војводине 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
Комисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 2100826 F: +381 21 2100831 
office.uprava@vojvodina.gov.rs 
www.uprava.vojvodina.gov.rs 

 БРОЈ: 404-222/2013 ДАТУМ: 20.01.2014. год 
 
 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник РС» број 124/2012)  
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа број: 404-222/2013 од 26.12.2013. 
године 
 сачинила је 
 

 
 
 
 
 
 

II ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
за јавну набавку добара-електричне енергије са потпуним 

снабдевањем 
 -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- 

ЈН ОП 34/2013 
 

 Врши се измена конкурсне документације за јавну  набавку добара-
електричне енергије са потпуним снабдевањем под тачком 8) Модел уговора- 
на страни 74/88 до 79/88, тако што се доставља нов модел уговора који  
понуђач попуњен доставља уз понуду. 

 
 Прилог: нов модел уговора                                                                    
                                                                   
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8) МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Напомена :  Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он 

представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен 
уговор о јавној набавци. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ 
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке. 

Модел уговора понуђач попуњава*празна места и оверава и доставља уз понуду. 

 
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 
подизвођача, у уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, односно сви подизвођачи. 

 
 
 

УГОВОР  
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА ПОТПУНИМ 

СНАБДЕВАЊЕМ 
Редни број ЈНОП 34/2013 

 
         закључен дана *____________ 2014.године (*попуњава Наручилац 
приликом закључења уговора), у Новом Саду, између: 
                                   
 
 1. Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови 
Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац), коју 
заступа директор Марко Радосављевић, и 
 
 2. ________________________________________________________________ 

(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из _____________________________, ул.  ___________________________ бр.____, 

 
ПИБ: __________________, матични број: ______________________ (у даљем тексту:  
 
Добављач), кога заступа _________________________________________________. 
                                                      (навести функцију и име и презиме) 

 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 2. Групе понуђача коју чине: 
     
2.1_____________________________________________________  из _____________, 
                            (навести пословно име из извода АПР) 
 

 ул. ____________________________________________________ бр____, и 
          

2.2_____________________________________________________  из _____________, 
                            (навести пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____,  
 

2.3_____________________________________________________  из _____________, 
                           (навести пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____, 
 



2.4_____________________________________________________  из _____________, 
                      (навести пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____,  
 

2.5_____________________________________________________  из _____________, 
                     (навести пословно име из извода АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____, 
 

(у даљем тексту:Добављач), а коју заступа ____________________________________. 
                                              (навести име и презиме) 

На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од _____________ 
2013. године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле да 
заједнички пуномоћник групе понуђача  буде_____________________________ директор 
______________________________(навести име и презиме)                             
(навести скраћено пословно име из АПР)             
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је овлашћен да 
предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за 
извршење преузетих обавеза. 

 
 

 
 
Подаци о наручиоцу:           Подаци о добављачу:  

ПИБ: 100716377 ПИБ:  

Матични 
број: 

08034613 
Матични  
број: 

 

Број 
рачуна: 

840-30640-67 

Управа за трезор 

Број рачуна и 
назив банке: 

 

Телефон: 021/2100824 Телефон:  

Факс: 021/2100831 Факс:  

E-mail:   office.uprava@vojvodina.gov.rs. E-mail:  

                                                                                            
Основ уговора:  

Број ЈН:  

Редни број ЈН:  

Датум објављивања Позива за 
подношење позива на Порталу 
јавних набавки и интернет 
страници наручиоца  

  
 

Број и датум одлуке о додели 
уговора: 

* 



 
Понуда изабраног понуђача деловодни број: *___________ од * _________ 
2014.год 
 
НАПОМЕНА: сва поља у табели Основ уговора означена са * 
попуњава Наручилац пре закључења уговора 

 
 

 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 

Предмет Уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 
одговорношћу за потребе објеката покрајинских органа  у количини и на начин 
утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом 
добављача бр. _____*од _________* 

Понуда и спецификација чини саставни део Уговора. 
*попуњава понуђч 

 
 
 

Члан 2. 
 

Укупна уговорена цена износи __________________*динара без пдв-а 
односно _________________*динара са пдв-ом. 

Цена је фиксна за уговорени период.  
 У цену испоруке урачуната је цена електричне енергије и трошак 
балансирања.  
   
 
  У цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за 
пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије и трошкови накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача и остали зависни трошкови. 

Трошкове приступа  систему за пренос електричне енергије, трошкове 
приступа  систему за дистрибуцију електричне енергије и накнаду за подстицај 
повлашћених произвођача 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 електичне енергије, а у складу са 
методологијом за одређивање цена објављених у „Службеном гласнику РС“. 

*попуњава понуђач  
 

 
Члан 3. 

 
  Плаћање ће се извршити по пријему рачуна до 20-ог у текућем месецу 
за претходни месец за испоручену електричну енергију. 

На основу документа о очитавању утрошка, Добављач издаје купцу рачун за 
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, 
обрачунски период као и накнаде прописане законом (трошкови приступа систему 
за пренос/ дистрибуцију електричне енергије и накнада за подстицај повлашћених 



произвођача), порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о 
енергетици. 
 
 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 4. 

 
  Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења Уговора, 
као средство обезбеђења за испуњење уговорених обавеза безусловну, 
неопозиву,наплативу по првом позиву, бланко соло меницу серије 
_______________*са депо картоном и меничним овлашћењем на износ 10% од 
вредности уговора без пдв, са роком важности који је 30 дана дужи од дана 
окончања реализације уговора, и која је регистрована у Регистру меница Народне 
банке Србије. 

Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност 
Наручиоцу да може реализовати бланко соло меницу у случају да не изврши своју 
обавезу из Уговора. 

Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу. 

*попуњава наручилац приликом закључења уговора 
 

Члан 5. 
 

  У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има 
право да реализује бланко соло меницу за испуњење уговорених обаваза дату у 
депозит, као и  на трошкове настале због накнадне набавке добара од другог 
добављача. 
 
 
 
 
 
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ  

Члан 6. 
 

  Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на 
дистрибутивни систем у категорији потрошње: средњи напон и ниски напон 
електричне енергије у објектима покрајинских органа. 
  Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене 
потрошње Наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука 
је стална и гарантована на годишњем нивоу.  
  Добављач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове 
у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 
  Добављач је дужан да у складу са чланом 141. став 5. Закон о 
енергетици, односно да ће у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора а 
пре отпочињања са снабдевањем, закључи: 
 1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег 
купца прикључен.  
 2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 
крајњег купца. 
 
 
 
 



KOЛИЧИНА И  КВАЛИТЕТ ДОБАРА 
Члан 7. 

 
  Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у 
складу са Правилима о раду тржиштима електричне енергије („Службени Гласник“ 
број 120/2012), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама 
Правила о раду преносног система (Службени Гласник“ број 3/2012) и Правилима о 
раду дистрибутивног система, Закона о енергетици ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012) и Уредбе о условима 
испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 63/2013). 
 
 
 
 
ГАРАНЦИЈА  

Члан 8. 
 
  Добављач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну  
испоруку електричне енергије. 

Добављач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са 
чланом 145. и 146. Закона о енергетици («Службени гласник РС» бр. 57/2011) 
 
 
РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 9. 
 
  У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, 
као и неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право 
да у року од 8 дана од дана пријема рачуна поднесе приговор Добављачу. 
Добављач је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о 
приговору Наручиоца. 
  У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате 
односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак 
Оператора преносног система. 
 
 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 10. 
 
  Добављач је дужан да приликом испоруке добара који су предмет 
Уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о 
безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005). 
 
 
 
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 
Члан 11. 

 
  Добављач  је дужан да приликом реализације Уговора, чува као 
поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као 
пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу.  
 
  



 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 
  За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконским актима из 
области енергетике. 
 

Члан 13. 
 

  Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
  Уговор се закључује на одређено време за период од једне године од 
дана закључења, у времену  од 00:00h -24:00h. 
  Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у 
случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје 
уговором преузете обавезе.  
  О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем 
обавестити другу уговорну страну. 
  Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана 
пријема писменог обавештења о раскиду Уговора. 

 
 

Члан 14. 
 

  Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност стварно надлежног судау  Новом Саду.  
 
 
 
 

Члан 15. 
 

  Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 6 (шест) примерака а Добављач 2 (два) примерка. 
 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ  ДОБАВЉАЧ 

  М.П.________________________      М.П.______________________               
 
 
 
 
 


