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  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Виши суд у Јагодини 
Адреса: 35000  Јагодина, ул.Кнегиње Милице 86  
Интернет страница: www.ja.vi.sud.rs 
  
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
  
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке су добра – ознака број 09310000 – електрична енергија из 
Општег речника набавки, снабдевање електричном енергијом Основног суда у 
Јагодини, по мерним местима наручиоца: место мерења: 4012759660, Виши суд у 
Јагодини , Јагодина,ул.Кнегиње Милице 86, број бројила 2592. 
 
4. Процењена вредност јавне набавке  
 
Процењена вредност јавне набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ. Приликом 
процене вредности јавне набавке електричне енергије узето је у обзир и да се набавка 
врши за судску зграду у Јагодини. 
 
5. Партије 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
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Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или 

испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
 
 

1. Врста и количина добара: 
 

Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије и закључење уговора о 
потпуном снабдевању.  
 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 
наручиоца на местима примопредаје, током снабдевања. Продавац (изабрани 
понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје наручиоцу.  

 
2. Врста продаје:  

 
Стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње наручиоца, на 
месту примопредаје, током испоруке. 

 
3. Техничке карактеристике:  

 
У складу са документом „Правила о раду тржишта електричне енергије“  („Сл. 
гласник РС“  бр. 120/12, 120/14) . 

 
4. Квалитет добара:  

 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије мора бити у складу са 
Правилима о раду преносног система („Сл. гласник РС“, бр. 79/14), Правилима 
о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања 
електричном енергијом („Сл.Гласник РС“ бр.63/2013, 91/2018). 

 
5. Период испоруке:  

 
Испорука електричне енергије се планира за период од једне године, почев од 
дана закључења уговора, непрекидно, сваким даном од 00,00 - до 24,00 часова.  

 



 

 
6. Места испоруке: 

 
Места испоруке су места мерења наручиоца – Виши суд у Јагодини, и то:   
 
1.Место мерења:4012759660, Виши суд у Јагодини (седиште),Јагодина ул. 

Кнегиње Милице 86, број бројила 2592, потрошња на ниском напону, комерцијално 
снабдевање, одобрена снага 66 kW 

Просечна месечна потрошња (kWh) VT 6.639-NT 1.157,50 што на годишњем 
нивоу износи (kWh) VT 79.674 -NT 13.890. 

 
7. Начин спровођења контроле и начин обезбеђивања гаранције квалитета:  

 
На основу „Правила о раду тржишта електричне енергије“  („Сл. гласник РС“  

бр. 120/12, 120/14), и Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима 
испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл.Гласник РС“ бр.63/2013, 91/2018). 
 

8. Процена потрошње електричне енергије (заснована на потрошњи у 
претходним годинама), по мерним местима наручиоца: 
1. Место мерења: 4012759660, Виши суд у Јагодини (седиште), Јагодина ул. 

Кнегиње Милице 86, број бројила 2592 
 

ВТ: просечно месечно
НТ: просечно 

 –  6.639,50 kWh   
месечно

 
 –  1.157,50 kWh   
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Naručilac:
VIŠI SUD U JAGODINI 106398833

Naziv postupka:
Elektricna energija

Referentni broj:
IV Su 22-61/21

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE
Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio 

opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki

Naziv predmeta / partije: Elektricna energija

Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene

Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: 
Automatsko rangiranje



 

 
 
 
 
 
 
  Образац структуре цене 
  
1. 
 
 Предмет 

ЈН 
Количина Јединична 

цена 
РСД/kWh 
без ПДВ-а 

Јединична 
цена 

РСД/kWh 
са ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
електрична 
енергија са 
трошком 

балансира
ња 

процена 
потрошње 
из тачке 2. 

овог 
обрасца 

 
ВТ: 
__________ 
НТ: 
 
 

 
ВТ: 
__________ 
НТ: 

 
ВТ: 
__________ 
НТ: 

 
ВТ: 
__________ 
НТ: 

                                                                
        УКУПНО: __________  ___________ 

 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
• у колону 3. уписати колико износи јединична цена РСД/kWh без ПДВ-а, за 

сваки тражени предмет јавне набавке; 
• у колону 4. уписати колико износи јединична цена РСД/kWh са ПДВ-ом, за 

сваки тражени предмет јавне набавке; 
• у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то  тако  што  ћ е по мно жити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

• у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); 
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

   
Понуђену цену исказати на две децимале. 
    

Јединична цена кW/h обухвата цену испоручене електричне енергије, трошак 
балансирања и све остале зависне трошкове, а не обухвата:  
 



 

1) Трошкове приступа систему за дистрибуцију електричне енергије  
2) Трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије  
3) Акцизе за утрошену електричну енергију (Основица за обрачун 
акцизе на електричну енергију чини цена електричне енергије у коју се 
урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену 
електричну енергију, а у складу са законом којим се уређује област 
енергетике).   

 
 
 
2. 
Процена потрошње електричне енергије  по мерним местима наручиоца: 

 
1. Место мерења: 4012759660,  Виши суд у Јагодини (седиште), Јагодина ул. 

Кнегиње Милице 86, број бројила 2592 
 

ВТ: просечно месечно
НТ: просечно 

 –  6.639,50 kWh   
месечно

 
 –     1.157,50 kWh   

     



 

 
 
 
 
                                                        МОДЕЛ УГОВОРА 
 

                        
 Република Србија 
 ВИШИ СУД У ЈАГОДИНИ 
 IV Су.бр.22а-4/21 
 Јагодина  
                  

 
 

       УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, JН број 1/2021 
 
 
                                           Закључен   између уговорних страна: 
 
 
1. Виши суд у Јагодини, ул. Кнегиње Милице бр.86 кога заступа председник суда 
Драган Јанићијевић  ПИБ – 106398833, матични број – 17772902 (у даљем тексту 
НАРУЧИЛАЦ-купац) 
 
 и  
 
2. ______________________, из __________________, ул. ___________________, 
бр._____________које заступа директор________________________, ПИБ- 
_____________, матични број__________________ у даљем тексу ( ИСПОРУЧИЛАЦ- 
снабдевач) 
 

Члан 1. 
 

         Овим уговором уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу 
продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем за потребе Вишег суда у 
Јагодини, друга питања везана за реализацију уговора, и услове по којима се продавац 
обавезује да у периоду од дана закључења уговора па у наредних 12 месеци испоручи, 
а купац преузме и плати електричну енергију, у складу са понудом продавца 
број________од________2021. која је саставни део овог уговора. 

 
Члан 2. 

 
        Продавац продаје купцу електричну енергију према Понуди 
број:_________од_______2021. године која је саставни део овог уговора. 



 

Члан 3. 
 
         Уговорне стране ће, обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије,  извршити према следећем: 
 

Врста продаје
 

: потпуно снабдевање електричном енергијом. 
Количина енергије

           
: на основу остварене потрошње купца.  

Рок и начин испоруке

 

: Стална и гарантована испорука почев од дана закључења 
уговора па у наредних 12 месеци, сваким даном од 00.00 до 24.00 часа. 

Места испоруке

             1.Место мерења:4012759660, Виши суд у Јагодини, Јагодина, ул. Кнегиње 
Милице бр.86, бројило бр. 2592, потрошња на ниском напону, комерцијално 
снабдевање, одобрена снага 66 kW 

: Мерна места купца, и то: 

           
 Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне 
енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система („Сл. гласник РС“, бр. 
79/14), Правилима о раду дистрибутивног система, Уредбе о условима испоруке и 
снабдевања електричном енергијом, односно у складу са свим важећим законским и 
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 
 
           Продавац се обавезује да по закључењу овог уговора, а пре отпочињања 
снабдевања закључи и купцу достави:  

 
а) Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја 
купца наведена у техичкој спецификацији.  
б) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје купцу.  
 
Копије уговора из претходног става продавац ће доставити купцу пре почетка 

испоруке. 
 

Члан 4. 
 

Уговорне стране су постигле сагласност да јединичне цене за  електричну 
енергију која ће се испоручивати по овом уговору износе: 

-активна енергија у ВТ   ____________ РСД/kWh, без ПДВ-а 
-активна енергија у НТ   ____________ РСД/kWh, без ПДВ-а 

 
 Цена из ст. 1. овог уговора је фиксна за цео уговорени период испоруке. 
 
           Укупна уговорена цена за процењену потрошњу износи ___________ РСД, без 
ПДВ-а, односно ___________ са ПДВ-ом. 
 



 

           Обрачун и наплата испоручене електричне енергије врши се по јединичној цени 
из ст. 1. овог члана, а према стварно испорученој количини електричне енергије за 
обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања. 
 
           У цену испоруке урачуната је цена електричне енергије и трошкови 
балансирања, а нису урачунати трошкови услуге приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије, трошкови за подстицај повлашћених произвођача и 
други зависни трошкови као ни трошкови акцизе за електричну енергију. 
 
           Трошкове из ст. 5. овог члана продавац ће фактурисати купцу сваког месеца на 
основу обрачунске величине за место примопредаје купца, уз примену ценовника за 
приступ систему за пренос електричне енергије, а у складу са методологијама за 
одређивање цена објављених у „Службеном гласнику РС“. 
 
 Купац се обавезује да продавцу за испоручену електричну енергију врши 
плаћања  у року од __________ дана, од дана службеног пријема исправне фактуре за 
испоручене количине електричне енергије потврђене од стране снабдевача. 
 
            Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише 
до износа новчаних средстава која ће за ту намену бити одобрена Вишем суду у 
Јагодини, буџетом за 2022. годину. 
            

Члан 5. 
 

Продавац ће првог дана у месецу који је радни дан за купца, на местима 
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње 
електричне енергије за претходни месец. 
 

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

На основу документа о очитавању утрошка, продавац издаје купцу рачун за 
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне 
енергије,обрачунски период,као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе 
и информације у складу за законским и подзаконским прописима. 
 
 

Члан 6. 
 

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



 

                                                                 Члан 7. 
 

Продавац је дужан да купцу обезбеди резервно снабедевање у складу са 
Законом о енергетици. 
 

Члан 8. 
 

Продавац је дужан да обавезе које произлазе из овог уговора извршава у складу 
са овим уговором. 
 

Члан 9. 
 

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора ако 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 
разлозима за раскид уговор. 

 
Члан 10. 

 
На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће 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 11. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће 
настојати да реше мирним путем, а за случај да се спор не може решити мирним путем, 
надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.  
                                                                 

Члан 12. 
 

Овај уговор се сматра закљученим обостраним потписивањем од стране 
овлашћених лица обе уговорне стране и важи 12 (дванаест) месеци од дана закључења, 
односно до ________2022. године. 
                            
 
 
 

Члан 13. 
 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна 
задржава по 3 (три) примерка. Сваки уредно потписан примерак овог Уговора има 
значење оригинала и производи подједнако правно дејство. 



 

 
 
 

        ЗА КУПЦА  ЗА ПРОДАВЦА 
   Председник суда 

      

               Директор 

       
 
 
 
 
 
Напомена: 
-понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на 
одговарајућим местима, а овлашћено лице понуђача потписује модел уговора, 
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора; 
-у случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног 
или више подизвођача, подизвођачи морају бити наведени у уговору 
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