
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈП “ ВОДОВОД“ ВРАЊЕ 

Адреса: Београдска 63, врање 

Интернет страница: : www.vodovodvranje.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке, Законом о енергетици (Сл. Гласника РС бр.145/14), 

Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном  енергијом  (СЛ. Гласник РС бр. 

63/2013),Правилима о раду тржишта електричне енергије (Сл. Гласник РС 120/2012и 120/2014) 

као и са свим другим важећима законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање 

предметног добра. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 5-Д/2022 су добра/услуге/радови – ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
9310000- Електрична енергија 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 

Укупна цена понуде без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Уговор ће се 

закључити на процењену вредност набавке, односно на 25.000.000,00 РСД без ПДВ-а. 

Наручилац ниje у oбaвeзи дa рeaлизуje цeлoкупни угoвoрeни изнoс, вeћ ћe сe исти 

рeaлизoвaти у склaду сa ствaрнoм пoтрoшњoм Наручиоца. 
    

5. Рок и начин плаћања:45 дана од пријема исправне фактуре 

6. Рок важења понуде:  минимално 90 дана   

7. Рок испоруке: континуирано 12 месеци од дана обостраног потписивања уговора на  

свим мерним местима приложеним у техничкој спецификацији 

 

У поступку јавне набавке наручилац додељује уговор економски најповољнијој 

понуди коју одређује на основу критеријума цена. 

 

Уколико два или више понуђача понуде исту цену као резервни критеријум за доделу 

уговора посматраће се рок важења понуде. Понуђачу са дужим роком понуде  доделиће се 

уговор 

8. Контакт лице  

Лице за контакт: Марија Вукојичић Илић 

Е-mail адреса: marija.vukojicic.ilic@vodovodvranje.rs 

Пријем електронске поште врши се преко портала Канцеларије за јавне набавке. 

 

 

 

 

http://www.vodovodvranje.rs/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број  5-Д/2022 су добра/услуге/радови: Електрична енергија за 

потпуно снабдевање ЈП ''Водовод'' Врање 

 

9310000- Електрична енергија 

 

1) Врста добара  
Електрична енергија.  

 

2)Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на 

месту примопредаје током испоруке. 

 

3) Техничке карактеристике : У складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије 

("Службени гласник РС", број 120/2012 и 120/2014).  

 

4) Квалитет:  
Врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије у складу са Уредбом о условима испоруке и 

снабдевања електричном  енергијијом  (СЛ. Гласник РС бр. 63/2013), Правилима о раду тржишта 

електричне енергије (Сл. Гласник РС 120/2012 и 120/2014), Законом о енергетици (Сл. гласникРС бр. 

145/2014, 95/2018) као и са свим другим важећима законским и подзаконским прописима који 

регулишу снабдевање предметног добраи Уредбе о условима испоруке електричне енергије. 

 

5) Количина и опис добара:  
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на местима 

примопредаје током периода снабдевања.  

Оквирни обим динамике испоруке за годину дана: аналогно утрошку електричне енергије од дана 

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

Наручиоцу. Имајући у виду чињеницу да се ради о добрима чији обим и потрошњу за време трајања 

уговора није могуће прецизно утврдити, Наручилац је унапред одредио вредност уговора.  

 

6) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  
У складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног 

система („Службени гласник Републике Србије“ број 79/2014.,114/17), Правилима о раду 

дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. 

гласник РС" број 63/2013). 

 

7) Резервно снабдевање 
Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192. Закона о 

енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018). 

 

 

8) Рок важења понуде : минимум 90 дана од дана отварања понуде 

 

9) Рок испоруке добара почиње од дана закључења уговора , односно од дана извршене 

примопредаје мерних места између претходног и новог снабдевача у складу са Правилима о 



 

 

промени снабдевача и Законом о енегетици. Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00h 

до 24:00h сваког дана од дана закључивања уговора, у периоду 12 (дванаест) месеци, односно 

најдуже до искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 

(дванаест)  месеци од дана закључења уговора 

 

10) Рок и начин плаћања:45 дана од пријема исправне фактуре 

 

10) Место испоруке -примопредаје 

Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у објектима ЈП“Водовод“ Врање.                                                    

 

ПЛАНИРАНА-ПРОЦЕЊЕНА ПОТРОШЊА ПО МЕРНИМ МЕСТИМА 

 

 

Р.бр. 
Мерно место ЕД број 

Месечна 

потрошња 

ВT 

Месечна 

потрошња НT 

1 Извориште бр. 1 7710000163989 13000 8000 

2 Извориште II -A 7710000138364 25000 7000 

3 Водовод Врање-управа 7710001242033 4000 1000 

4 ЗА Топлац 7725100312743 50 50 

5 Кумарево бб 7710000163806 11000 6000 

6 ЈП Водовод Гумериште бб 7725100328666 50 50 

7 ЈП Водовод Гумериште бб 7725100328402 1000 100 

8 Хиландарска 999 7710000143449 7000 4000 

9 Црпна станица Изумно 7725100328313 100 50 

10 
Алармна станица код 

споменика 
7725101315703 100 50 

11 
Алармна станица код Ж. 

Фарме 
7725101315894 100 50 

12 Алармна стабица Репинце 7735201332642 100 50 

13 Алармна станица Стубал 7731201332533 100 50 

14 
Алармна станица Лепеница 

бб 
7730501332724 100 50 

15 
Алармна станица Мазараћ 

бб 
7726001319406 10 50 

16 
Труба за узбуњивање 

Бресница бб 
7726401316692 100 50 

17 Амбуланта Првонек бб 7727601298567 100 100 

18 Врањса Бања Сагламци бб 7710001243510 6000 7000 

19 Лева река бб ЈП Водовод 7725101224074 100 50 

20 ЈП Водовод МЗ Првонек бб 7727601298648 100 50 

21 Основна школа Првонек бб 7723601298377 100 50 

22 ЈП Водовод Првонек-брана 7710000160530 10000 8000 

23 Зона  II-А 7710000029450 1000 50 

24 
ЈП Водовод продавница 

Првонек 
7727601298486 1000 1000 

25 
Станица за узбуњивање 

Сува морава 
7732101332401 100 50 



 

 

26 Ул.Кајмакчаланска бр.959 7710001403819 2000 1000 

27 
Фекал.кан.ул. Партизански 

пут бб 
7710001434102 1500 1000 

28 Фабрика отпадних вода 7710001439091 40000 20000 

29 
Пумпна станица у 

ул.Панчевачка 
7710001401361 2000 1000 

30 Пумпна станица Бунушевац  3000 1500 

31 Пумпна станица Суви До  2000 1000 

32 Пумпна станица Ћуковац 1  3000 1500 

33 Пумпна станица Ћуковац 2  3000 1500 

34 Пумпна станица Кумарево  3000 1500 

35 Пумпна станица Вр. Бања 1  3000 1500 

36 Пумпна станица Вр. Бања 2  3000 1500 

 

Напомена: У табели је приказана процењена  потрошња на годишњем нивоу по мерним 

местима. 

 

 

 

 

За озбиљност понуде 
 

Понуђачје у обавези да достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде у износу 

од 3% од прецењене вредности набавке за сваку партију појединачно. Меница мора бити 

евидентирана у Регистру меница,оверена печатом и потписанаод стране лица овлашћеног 

за потписивање,а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 Рок важења менице за озбиљност понуде мора бити једнак понуђеном року важења понуде. 

 

 

Наручилац ће уновчити бланко меницу за озбиљност понуде  дату уз понуду уколико:  

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, 

или  

2) понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни споразум. 

Наручилац ће вратити меницу понуђачу након закључења оквирног споразума. 

Уколико понуђач не достави ову бланко сопствену меницу понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

 За добро извршење посла - оквирни споразум 

 

Испоручилац се обавезује да приликом закључења овог Оквирног споразума, преда 

Наручиоцу 1(једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за извршење уговорних обавеза, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, 

са назначеним износом од 10% од укупне вредности Оквирног споразума, без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  



 

 

Рок важења менице је 13(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог Оквирног 

споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 

оквирним споразумом, 

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и 

Испоручилацзакључе по основу Оквирног споразума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  


