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 На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије“ 

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

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015)  и Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број II-404-1-3/2016 од 19.01.2016.године, Наручилац oпштина Житиште је 

припремиo  

 

 

 

 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за јавну набавку број III-04-404-1-3/2016 

 

„Набавка електричне енергије“  

- отворени поступак – 

 

 
 
 Конкурсна документација садржи: 

  

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

1. Општи подаци о набавци 3 

2. Подаци о предмету јавне набавке 3 

3. Врста, спецификација, количина и опис добара 4 

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

5 

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 8 

6. Обрасци  14 

7. Изјава о независној понуди 29 

8. Изјава о поштовању обавеза  30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 35 (тридесетпет) страница. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

  

 1.1. Подаци о Наручиоцу:  

Општина Житиште, 23210 Житиште, Цара Душана 15, www.zitiste.org 

 

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке: 

 Поступак јавне набавке добара бр. III-04-404-1-3/2016 – Набавка електричне енергије, 

спровешће се у отвореном поступку јавне набавке. Поступак се спроводи ради закључења 

уговора о јавној набавци. 

 

 1.3. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи Конкурсна документација:   

 Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка електричне енергије. 

 

 1.4. Контакт: 

 Особa за контакт je: 

 Митар Видаковић,  

е-маил: jn.zitiste@gmail.com, 023/821-050. 

 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

 Опис предмета набавке: Набавка електричне енергије. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 Електрична енергија. 
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3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 

 

3.1. Врста и количина добара 

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца 

(наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања. 

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу). 

 

 

3.2. Врста продаје 

 Стална и гарантована. 

 

 

 3.3. Техничке карактеристике 

 У складу са документом Правила о раду тржишта (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012). 

 

 

3.4. Квалитет добара 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Правилима 

о раду преносног система  и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. 

гласник РС'' бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система („Службени гласник РС“ 

бр. 57/2011, 80/2011-испр. 93/2012 и 124/2012) и Уредбе о условима испоруке и снабдевања 

електричном енергијом („Службени гласник РС“ бр. 63/2013) као и свим другим важећим 

законским и подзаконским прописима који регулишу снадбевање предметног добра. 

 

 

3.5. Период испоруке 

Од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању у трајању од једне године дана 

од 00:00 h до 24:00 h, а уколико дође до промене истог ступа на снагу даном завршетка 

законске процедуре промене снабдевача. 

 

 

3.6. Место испоруке добара 

Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на ниском напону, широкој потрошњи и јавној расвети (списак објеката је у 

прилогу 1. који је саставни део конкурсне документације). 

 

Напомена! 

Понуђач се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку 

јавне набавке, одмах по потписивању уговора о јавној набавци закључити:  

а) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 

купца прикључен;  

б) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца.  
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

  

4.1. Обавезни услови: 

 

  У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора 

доказати:  

  1.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

  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; 

  3.) 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; 

   4.) да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако 

је таква дозвола предвиђена посебних прописом (решење односно лиценцу Агенције за 

енергетику РС за обављање енергетске делатности – снабдевање електричном енергијом и 

Потврду - уверење Агенције да је та лиценца још увек важећа, или адекватан документ 

уколико је таква дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште понуђача);  

      5.) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 

4.2. Додатни услови: 

   

6.) понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, што се 

доказује Потврдом (уверењем) Оператора преносног система.  

 

4.3.  Доказивање испуњености обавезних и додатних услова: 

 

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних 

услова из члана 75. став 1. достављањем следећих доказа: 

 

              1.) Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра надлежног органа 

Агенције за привредне регистре (копије). 
 
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача. 

  2.) Доказ за правна лица: 1.) Извод из казнене евиденције, односно уверења 

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 



6 

криминала  

За законске заступнике: 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. (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).  

НАПОМЕНА: Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих. 

Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

 

Ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда. 

 

Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача. 

  3.) Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потврда (уверење) 

Пореске управе Министарства финансија за измирене доспеле обавезе које администрира ова 

управа и Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

- или потврда – уверење стране државе када има седиште на њеној територији 

- ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију. 
Доказ не може бити старије од два месеца пре отварања понуда. 

 
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача. 

               4.) Доказ: Решење - Лиценца за обављање енергетске делатности – снабдевање 

електричном енергијом издата од стране Агенције за енергетику РС и Потврда - уверење 

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

дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште понуђача. 

  
Овај доказ дужан је да испуни Понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који 

је неопходна испуњеност тог услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказ о испуњеност 

овог услова за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

       5.) Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:  Изјава о поштовању 

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

рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде. (Писана изјава – страна 30. конкурсне документације).  
 

Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача. 
 

 У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач доказује испуњеност додатних 

услова из члана 76. став 2. достављањем следећих доказа: 

 

               6.) Доказ: Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач 

активан учесник на тржишту електричне енергије. 

 
Овај доказ 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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Докази под 2) и 3) не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда. Докази 

се могу достављати и у неовереним копијама. Наручилац може захтевати да пре доношења 

одлуке о додели уговора понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 

набавку оцењена као најповољнија, достави на увид доказе (оригинале или оверене 

фотокопије). 

Лице које је уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуда 

доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним 

набавкама већ је довољно да достави фотокопију Решења о упису у регистар понуђача или 

изјаву у слободној форми којом потврђују да су уписани у Регистар понуђача. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда: 

 Понуда мора да буде састављена на српском језику. 

5.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена: 

 Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцима из Конкурсне 

документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана 

необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица Понуђача. 

 Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део Конкурсне документације. 

 Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у 

целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може 

проверити да ли је затворена онако како је предата. 

 Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној 

коверти на адресу Наручиоца, поштом, или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини 

коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса Понуђача као и име особе 

за контакт и е-mail. 

 

Понуду доставити на адресу:  

Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште, са обавезном назнаком на лицу 

коверте: „Не отварати – Набавка електричне енергије, број јавне набавке III-04-404-1-

3/2016“ 

 

Рок за подношење понуда је 19.02.2016. године до 12,00 часова.  

Понуде ће се отварати 19.02.2016. године у 12,15 часова. 

  

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници Понуђача 

морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре 

отварања понуда. 

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде 

примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременом. 

 5.3. Разлози због којих понуда може бити одбијена: 

 Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања 

поступка отварања понуда, неотворене вратити Понуђачу, са назнаком на коверти понуде да 

је неблаговремена. 

 Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца након истека 

рока одређеног у Конкурсној документацији. 

 Наручилац ће одбити све неодговарајуће и неприхватљиве понуде. 

 Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све техничке спецификације. 
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 Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 

наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 

Наручилац ће понуду одбити ако: 

1.) понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће; 

2.) ако је понуђени рок важења понуде краћи од 40 дана; 

3.) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је 

попунити, потписати и оверити Oбразац понуде и Oбразац структуре цене); 

4.) ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди и и Изјава 

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштите животне средине као и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

5.4. Начин на који Понуђач може тражити додатне информације и појашњења из 

члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама уз напомену да тражење додатних 

информација и појашњења телефоном није дозвољено: 

 Понуђач може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – Општина Житиште, 23210 

Житиште, Цара Душана 15 (или путем електронске поште: jn.zitiste@gmail.com), са 

назнаком: „Питања за Комисију за јавну набавку – Набавка електричне енергије, тражити од 

Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 

може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење 

информација и појашњења телефонски није дозвољено. 
 

 5.5. Обавештење о могућности да Понуђач понуду може поднети за поједине партије 

или за све партије, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама, у ком 

случају понуда мора бити поднета на начин који ће омогућавати оцењивање за сваку 

партију посебно:   

 Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија). 
 

 5.6. Могућност подношења понуда са варијантама: 

У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда се одбија. 

 5.7. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

 Цене у понуди се исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност. 
 

 5.8. Начин, рок и услови плаћања и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде: 
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања - Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача, до 20-тог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за 
испоручене количине електричне енергије. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Захтев у погледу места и рока испоруке добара - Понуђач је у обавези да испоручи 
електричну енергију на мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи и јавној расвети. Период 
испоруке годину дана од дана потписивања уговора (а уколико дође до промене истог ступа 
на снагу даном завршетка законске процедуре промене снабдевача) 
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5.9. Критеријум за избор најповољније понуде:     
 Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. III-04-404-1-3/2016 – Набавка електричне 

енергије, донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 

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

изабрана понуда оног понуђача који има дужи рок важења понуде. 

5.10. Рок важења понуде: 

 Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 40 

(чедрдесет) дана од дана отварања понуде.   

5.11. Самостално подношење понуде: 
 Понуду може поднети Понуђач који наступа самостално. 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као Подизвођач. 

 5.12. Понуда са подизвођачем: 

 Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача као и правила поступања наручиоца у случају да се определио 

да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део 

набавке који се извршава преко тог подизвођача. 

 Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама (додатне услове 

предвиђене конкурсном документацијом мора да испуни понуђач самостално – не може 

заједно са подизвођачем).  

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
  

5.13. Заједничка понуда: 

 Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. 

 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.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

  2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

5.14. Финансијско обезбеђење: 

 Једна сопствена, соло меница (доставља се приликом потписивања уговора са 

понуђачем) и то: меница за добро извршење посла (на износ од 10% без пдв-а од 

вредности укупног понуђеног износа). 

 Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично 

овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за располагање финансијским средствима.  
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 Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива 

на први позив и без права на приговор.   

 У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела 

је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која 

се примењује од 01.02.2012.године. 

 Стога је потребно да понуђач уз меницу достави и доказ о регистрацији исте код 

пословне банке где има отворен рачун. 

 Добро извршење посла подразумева извршење уговором преузетих обавеза од стране 

изабраног понуђача, на начин и у роковима који су уговорени. 

 Наручилац може да реализију меницу у свим ситуацијама када изабрани понуђач не 

испуњава уговором преузете обавезе на начин и у роковима који су уговорени, као што је: 

неиспорука добара, делимична испорука, кашњење у испоруци, не решавање рекламација у 

уговореном року, ангажовање као подизвођача лице које није навео у понуди. 

 

5.15. Рок у коме ће позвани Понуђач, по пријему одлуке о додели уговора, 

приступити закључењу уговора: 

 Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу у року од осам дана од дана 

протока рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним 

набавкама. 

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.  

 5.16. Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди Понуђача: 

 Наручилац је дужан да: 

- чува 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; 

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 

- чува као пословну тајну имена Понуђача, као и поднете понуде, до истека рока 

предвиђеног за отварање понуда. 

 Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
 

 5.17. Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда, контрола код 

Понуђача: 

 Наручилац може писаним путем да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 

код Понуђача. 

 Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући 

као релевантну цену по јединици мере. 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 

исправљати на следећи начин: 

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 

словима сматраће се тачним. 
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- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

5.18. Негативне референце: 

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године од дана објављивања 

позива за подношење понуда. 

  Доказ може бити: 

  1.) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа; 

  2.) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

  3.) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

  4.) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

  5.) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 

  6.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

  7.) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

  8.) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима 

о јавним набавкама. 

 

5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права Понуђача: 

 Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

 Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, 

број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или 

ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: такса за 

ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 

120.000,00 динара. 

  Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 

понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу ЈН. 

  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 захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона о 

јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
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 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. 

 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 
 

5.20. Начин измене, допуне и опозива понуде: 

 Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека 

рока за подношење понуда. 

 Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. 

 Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом 

понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин 

линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде. 

 Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће припремљено, 

означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде”, „Допуна понуде“ или 

“Опозив понуде за јавну набавку – Набавка електричне енергије  –  НЕ ОТВАРАТИ. 

 Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понудa. 
 

 5.21. 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 нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Писана изјава – 

страна 30. конкурсне документације). 

 

5.22. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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6. ОБРАСЦИ 

 

Образац 1  

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

              2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

                   3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

ПИБ 

 

 

РАЧУН 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор  

 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

ТЕЛЕФАКС  

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) 

 

 

 

 

 

___________________                         П О Н У Ђ А Ч  

      Место и датум        

                                   ___________________________ 

                                  Име и презиме овлашћеног лица  

 

 

              М.П.                  __________________________ 

                                          Потпис овлашћеног лица  
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Образац 2  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 

ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

              2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

                   3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је 

понуду за јавну набавку добара број III-04-404-1-3/2016 – Набавка електричне енергије, 

саставио и потписао 

____________________________________________________________________ 

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 

у име и за рачун понуђача. 

_________________________________________________________ 

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 

 

Датум: ___________                                   Име и презиме одговорног лица - директора 

                                                                 (Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача) 

 

                                                                               _____________________________ 

 

                             М.П.                                        Потпис одговорног лица - директора 

 

                                                                               ______________________________ 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, 

односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је 

неприменљив. 
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Образац 3 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну 

набавку број III-04-404-1-3/2016 - Набавка електричне енергије, изјављујемо да не наступамо 

са Подизвођачима. 

  

 

 

 

 

Датум: _____________   Име и презиме овлашћеног лица 

 _____________________________ 

 

          Потпис овлашћеног лица 

 _____________________________ 

 М.П. 
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Образац 4 

  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

   

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче 

 

Р.бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

  

 Датум: ___________                                     Име и презиме овлашћеног лица  

                                                       

                                                                        _____________________________ 

 

                                                                               Потпис овлашћеног лица 

 

                                                       М.П.        ______________________________ 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив. 
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Образац 5 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив подизвођача:  

Седиште подизвођача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евиден. обвезника ПДВ:  

Телефон:  

Е – mail адреса:  

Одговорно лице-директор:  

Датум:  

 

 

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА. 

 

 

___________________      

    Место и датум        

            ___________________________ 

            Име и презиме овлашћеног лица  

 

 

     М.П.      __________________________ 

             Потпис овлашћеног лица  

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив 
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Образац 6 

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку III-04-404-1-3/2016 - 

Набавка електричне енергије. 

 Овлашћујемо члана Групе _________________________________________ да у име и за 

рачун осталих чланова Групе иступа пред Наручиоцем. 

 

 

Пун назив и седиште члана групе 

Учешће члана 

групе у понуди 

(%) 

Потпис одговорног лица 

и печат члана групе 

Овлашћени члан 

 

 

 

 

  

______________________ 

 

                       м.п. 

Члан групе 

 

 

 

 

  

______________________ 

 

                       м.п. 

Члан групе 

 

 

 

 

  

______________________ 

 

                       м.п. 

Члан групе 

 

 

 

 

  

______________________ 

 

                       м.п. 

 

 Датум:__________ 

                                  Име и презиме овлашћеног лица  

 

            М.П.                      __________________________ 

                                           Потпис овлашћеног лица  

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
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Образац 7 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача:  

Седиште члана групе понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евиден. обвезника ПДВ:  

Телефон:  

Е – mail адреса:  

Одговорно лице-директор:  

Датум:  

 

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 

 

 

___________________      

      Место и датум        

                     ___________________________ 

                       Име и презиме овлашћеног лица  

 

 

          М.П.        __________________________ 

                   Потпис овлашћеног лица  

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
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Образац 8 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/12) као и 

чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (Сл.гласник РС 

29/2013), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у јавној 

набавци: Набавка електричне енергије – број III-04-404-1-3/2016 и то: 

 

 

 За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној 

набавци,  

Понуђач:____________________________, из ______________________  је имао следеће 

трошкове: 

 

 

Ред. 

бр. 
Врста трошка Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 У К У П Н О:   

 

Напомена: сходно чл.88. ст.2 ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) , трошкове 

припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Место и датум 

 

_______________________                     М.П.                        __________________________ 

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 9           

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

У Г О В О Р 

- о јавној набавци добара -   

Набавка електричне енергије   

-  III-04-404-1-3/2016 - 

 

 

 закључен дана ___________ 2016.године, у Житишту, између: 

 1. Општине Житиште, Житиште, Цара Душана бр.15, (у даљем тексту: Купац), кога 

заступа Митар Вучуревић – Председник oпштине Житиште, и 

 2.________________________ из _______________, ул.____________________ бр._____, 

(у даљем тексту: Снабдевач), кога заступа ___________________________________ . 

 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- Да је Купац, у отвореном поступку јавне набавке, број III-04-404-1-3/2016 извршио 

прикупљање понуда за предметна добра;  

- Да је Снабдевач доставио понуду бр. ______________од ____________2016. године,  

за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације;  

 

Предмет уговора  

 

Члан 1. 

Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и 

плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у 

складу са конкурсном документацијом и понудом Снабдевача заведене код Купца под бр. 

__________ од __________2016. године, у свему у складу са свим важећим законским и 

подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

 

Количина и квалитет електричне енергије  
 

Члан 2. 

Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије према следећем:  

• Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 

одговорношћу  

• Капацитет испоруке: јединична цена по кwh  

• Од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању у трајању од једне 

године дана од 00:00 h до 24:00 h.  

• Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца  

Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 
систем у категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи и јавној расвети у 
складу са постојећим ознакама ЕД односно број места мерења (прилог 1. који је саставни део 
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овог Уговора).  

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у 

складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду 

преносног система (''Службени гласник РС'' бр. 3/2012).  

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду 

тржишта електричне енергије ('''Службени  гласник РС'' бр. 120/2012), Правилима о раду 

преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Службени 

гласник РС'' бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима 

испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским 

прописима који регулишу испоруку електричне енергије.  
 

Цена електричне енергије  
 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност за предметна оквирна добра према прихваћеној понуди 

износи ______________ динара без ПДВ-а односно са ПДВ-ом _______________ динара 

односно до износа одобрених финансијских средстава. 

Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 kWh за све 

буџетске кориснике изврши, по цени од категорије потрошње: 

Јавнo осветљење ТГ6/7 - ЈТ/ДУТ за 1 kWh по јединичној цени од ___________ без ПДВ-а; 

Ниски напон ТГ4/4 - Активна ВТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а; 

Ниски напон ТГ4/4 - Активна НТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а; 

Широка потрошња ТГ5/6 – Виша тарифа (ВТ) за 1 kWh по јединичној цени од 

__________ без ПДВ-а; 

Широка потрошња ТГ5/6 – Нижа тарифа (НТ) за 1 kWh по јединичној цени од 

__________ без ПДВ-а; 

Широка потрошња ТГ5/6 – ЈТ/ДУТ за 1 kWh по јединичној цени од _________ без ПДВ-а; 

Широка потрошња ТГ11/6 – ЈТ/ДУТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без 

ПДВ-а. 

У цену из става 1. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања, а 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 ел.енергије.  

Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати 

Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз 

примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за 

приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за 

одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''. 

Цене из понуде не могу се мењати за све време трајања уговора, осим у случају потребе 

Снабдевача за усклађивањем са растом индекса потрошачких цена према последњем 

званичном податку Републичког завода за статистику, а највише до 10% на годишњем нивоу. 

 

Место испоруке 
  

Члан 4. 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи и 
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јавној расвети. Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези 

са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.  

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :  

- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца 

(наведена у прилогу). 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.  

 

Обрачун утрошене електричне енергије  
 

Члан 5. 

Снабдевач 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, Снабдевач издаје Купцу рачун за 

испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, 

обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде 

прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о 

енергетици.  

Снабдевач рачун доставља поштом.  
 

Услови и начин плаћања преузете електричне енергије  
 

Члан 6. 

Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 20-ог у текућем 

месецу за претходни месец.  

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим 

инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ 

цене за преузету електричну енергију.  

 

Гаранције 

 

Члан 7. 

Снабдевач се обавезује да Купцу приликом потписивања уговора достави једну 

сопствену, соло меницу као средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза и то: 

- меницу за добро извршење посла (на износ од 10% без ПДВ-а од вредности 

понуђеног износа). 

Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично 

овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за располагање финансијским средствима. 

Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу.  

Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на 

приговор. 
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Снабдевач гарантује да ће испоштовати све уговорене количине добара, као и квалитет, а 

у случају да то не испоштује, сагласан је да Купац активира приложену меницу коју је 

Снабдевач приложио као средство обезбеђења за добро извршење посла, као и да надокнади 

Купцу сву претрпљену штету, која настане услед тога. 

 

Резервно снабдевање 

 

Члан 8. 

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 

146. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011).  
 

Виша сила  
 

Члан 9. 

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине 

електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Снабдевача 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.  

Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и 

прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван 

одредби претходних ставова овог члана уговора.  

 

Раскид уговора  
 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути једностраном изјавом 

воље, вансудским путем, уколико Снабдевач: неблаговремено извршава уговорене обавезе, 

неквалитетно извршава уговорне обавезе, на било који начин грубо крши одредбе овог 

Уговора, у случају да се стекну услови за раскид уговора који не обухватају горе наведене 

разлоге и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.  

Уговорне стране су сагласне да у случају раскида Уговора, Снабдевач нема право на 

накнаду штете. 

 

Решавање спорова  
 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, 

настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.  

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора 

решаваће привредни суд у Зрењанину.  
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Завршне одредбе  
 

Члан 12. 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је 

предмет овог уговора.  
 

Перод важења уговора 

 

Члан 13. 

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

овере печатом.  

Уговор се закључује за период од годину дана од дана потписивања уговора а ступа на 

снагу даном завршетка законске процедуре промене снабдевача (уколико дође до промене 

истог – у противном овај део реченице се брише из уговора). 

Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава 

Купца, овај уговор престаје да важи, о чему ће Купац обавестити Снабдевача.  
 

Члан 14. 

Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити 

овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање 

овог уговора.  

 

Члан 15. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) оригинална примерка, по 2 (два) примерка за сваку 

уговорну страну.  
 

  

   ЗА КУПЦА              ЗА СНАБДЕВАЧА 

  Председник 

Општине Житиште                                                                     Директор 

             ____________________                                                        ____________________ 

 М.П.      
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Образац 10 
 

Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште:__________________________________ 

Матични број: ____________________________________ 

ПИБ: ____________________________________________ 

Особа за контакт: _________________________________ 

 На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. III-04-

404-1-3/2016 – Набавка електричне енергије, достављамо 

 

ПОНУДУ бр._________ 

 

Укупна вредност понуде у динарима 

без ПДВ-а: 

 

Укупна вредност понуде у динарима са 

ПДВ-ом: 

 

Начин давања понуде (заокружити): а) Самостално    б) Са подизвођачима    в) Заједничка понуда 

 

 

1.) Начин и рок плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, до 20-тог у текућем 

месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине 

електричне енергије. 
 

2.) Рок важења понуде износи _____ (_________________) дана од дана отварања  понуда (не 

краћи од 40 дана). 

 

НАПОМЕНА: Услови наручиоца за начин и рок плаћања и рок важења понуде су 

искључивог карактера, односно понуда понуђача која не прихвата услове Наручиоца биће 

одбијена као неприхватљива. 

 

Дана, ___. ___.2016.год.  

 Понуђач/ носилац групе  

М.П.    ____________________  
                (потпис овлашћеног лица) 
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11. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ СА 

УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

1. Испорука електричне енергије 
Обрач.в

еличина 

Оквирна 

потрошња за 

уговорни период 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 (3*4) 

Јавнo осветљење ТГ6/7 - ЈТ/ДУТ 

 

kWh 1.885.000   

Ниски напон ТГ4/4 - Активна ВТ 

 

kWh 68.000   

Ниски напон ТГ4/4 - Активна НТ 

 

kWh 17.000   

Широка потрошња ТГ5/6 – Виша тарифа (ВТ) 

 

kWh 19.600   

Широка потрошња ТГ5/6 – Нижа тарифа (НТ) 

 

kWh 9.850   

Широка потрошња ТГ5/6 – ЈТ/ДУТ 

 

kWh 40.000   

Широка потрошња ТГ11/6 – ЈТ/ДУТ 

 

kWh 6.600   

Укупно:  

2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије 

Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос 

електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која 

је објављена у "Службеном гласнику Републике Србије". 

3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа за дистрибуцију електричне 

енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из 

надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику 

Републике Србије и које су објављене у "Службеном гласнику Републике Србије". 

4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије 

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене повлашћене произвођача електричне 

енергије. 

 

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. до 4. овог обрасца, 

верификује понуђач. 

 

Датум: ____________                                                       М.П.                Потпис овлашћеног лица 

     ______________________ 

 

 

Упутство за попуњавање: потребно је да понуђач попуни све ставке овог обрасца 
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7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је 

понуђач: 

_______________________________________________________, 

понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

НАПОМЕНА: у случају да понуђач наступа са подизвођачем или понуђачем из групе 

понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно понуђач из групе 

понуђача. 

За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 

 

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.  

 

    Датум:                   

    _________________                     

                                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

      М.П.  

                                                                                    ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

8. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

 

 

 

Понуђач:________________________________________________________________________ 

 

изјављује под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је у поступку јавне 

набавке добара – набавка електричне енергије, поштовао обавезе које произилазе из важећих 

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

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

НАПОМЕНА: у случају да понуђач наступа са подизвођачем или понуђачем из групе 

понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно понуђач из групе 

понуђача. 

За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 

 

 

 

    Датум:                   

    _________________                     

                                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

      М.П.  

                                                                                    ______________________________ 
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Прилог 1. 

 

          Мерна места у категорији: Јавно осветљење  

 

Ред. 

број 
Адреса мерног места 

Место 

мерења 
Број бројила 

Број места 

мерења 

Одобрена снага (kW) - 0 

1 ТС -3, Хоријева ББ, 23232 Торак 3070042184 1393604 4011077779 

2 
СТС 5 Љубушка-Коњичка, Љубушка бб, 23212 Равни 

Тополовац 
3440043149 345908 4011077795 

3 
Улична расвета РТС 1, Бориса Кидрича ББ, 23235 

Хетин 
3170038865 3704437 4011077752 

4 
Улична расвета РТС 2, Бориса Кидрича ББ, 23235 

Хетин 
3170038857 29448171 4011077817 

5 Улична расвета, Н.Н. ББ, 23232 Торак 3070042214 222984 4011077833 

6 
Улична расвета – ТС5, Светозара Марковића ББ, 

23232 Торак 
3070042176 1582150 4011079330 

7 Улична расвета ТС 12, Н.Н. ББ, 23232 Торак 3070042494 29448175 4011079356 

8 Улична расвета ТС3, Хоријева ББ 3070042192 8023079 4011079372 

9 
Улична расвета – ТС4, Светозара Марковића ББ, 

23232 Торак 
3070042168 2255508 4011077850 

10 
Улична расвета – ТС6, Жарка Зрењанина ББ, 23232 

Торак 
3070042150 2191827 4011077876 

11 
Улична Рас., Т. Владимиреску ТС 7, Н.Н. ББ, 23232 

Торак 
3070042125 3123850 4011077892 

12 
Улична расвета Ж. Зрењанина ТС 9, Н.Н. ББ, 23232 

Торак 
3070042141 7181299 4011077914 

13 
Улична расвета ТС 13, Братства Јединства ББ, 23232 

Торак 
3070042206 1001069 4011077930 

14 
Улична расвета ТС 8, Тудор Владимиреску ББ, 23232 

Торак 
3070042133 477701 4011077957 

15 РТС – 10, Бечејска ББ, 23232 Торак 30700122340 304771 4011077973 

16 
Т.С. У КРУГ ЕД ЗР., Тополовачки пут ББ, 23210 

Житиште 
3620062958 56891 4011077990 

17 
Јавна расвета РТС 10, Партизанска Војвођанска, 

23210 Житиште 
3620114632 2354059 4011078015 

18 РТС – 11, Вука Караџића ББ, 23210 Житиште 3620119804 83549 4011078031 

19 
СТС 14, В.Влаховића-Нова Улица, Н.Н. ББ, 23210 

Житиште 
3620045824 6121893 4011078058 

20 
СТС 13, В. Караџића-Пупинова, Н.Н. ББ, 23210 

Житиште 
3620045760 97435 4011078074 

21 Улична расвета ТС 3, Н.Н., 23210 Житиште 3620042574 2354103 4011078090 

22 Улична расвета ТС 5, Н.Н., 23210 Житиште 3620042590 2297196 4011078112 
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23 Улична расвета ТС II, Н.Н., 23210 Житиште 3620042566 29448121 4011078139 

24 Улична расвета ТС-1, Н.Н. ББ, 23210 Житиште 3620042558 1847353 4011078155 

25 Улична расвета ТС 4, Н.Н., 23210 Житиште 3620042582 1975452 4011078171 

26 
Улична расвета ТС 9 ЗДР., Здравка Челара ББ, 23210 

Житиште 
3620042604 3892116 4011078198 

27 
Јавна расвета СТС 7, Светозара Марковића ББ, 23210 

Житиште 
3620083998 1104809 4011078210 

28 
Улична расвета ТС БР 6, Угао Ђ.Јакшића-

С.Марковића, 23210 Житиште 
3620073380 2497 4011078236 

29 
СТС 6 Љубушка – Требињска, Љубушка ББ, 23212 

Равни Тополовац 
3440043157 2353522 4011078252 

30 Улична расвета ТС 3, Н.Н.., 23212 Равни Тополовац 3440043041 6095497 4011078279 

31 
Улична расвета ТС 1, Н.Н. Б.Б., 23212 Равни 

Тополовац 
3440043203 6111477 4011078295 

32 Улична расвета ТС 2, Н.Н., 23212 Равни Тополовац 3440043114 561401 4011078317 

33 
Јавна расвета РТС 7 Жељезничка-М.Тита, 

Железничка ББ, 23213 Банатски Двор 
3040043349 570341 4011078333 

34  
Јавна расвета РТС 2,  Железничка 14, 23213 Банатски 

Двор 
304 0084002 105 4011078350 

35  
Улична расвета ТС 3, Змај Јовина ББ, 23213 Банатски 

Двор 
3040043438 29448583 4011078376 

36 Улична расвета ТС 1, Н.Н. ББ, 23213 Банатски Двор 3040043373 42669 4011078392 

37  
Улична расвета I, Иве Лоле Рибара ББ, 23213 

Банатски Двор 
3040043306 1488926 4011078414 

38  Улична расвета ТС 2, Н.Н. ББ, 23215 Честерег 3130084087 2301600 4011078430 

39 
Улична расвета РТС 6 П. Ћкондриша II Прека, Петра 

Шкондрића 2, 23215 Честерег 
3130084095 2661431 4011078457 

40 
Улична расвета ТС 5 Шошина, Н.Н. ББ, 23215 

Честерег 
3130084109 3107322 4011078473 

41 Улична расвета ТС 1, Н.Н. ББ, 23215 Честерег 3130084397 437149 4011078490 

42 Улична расвета ТС 3, Н.Н. ББ, 23215 Честерег 3130084656 729720 4011078511 

43 Улична расвета ТС 7, Н.Н. ББ, 23215 Честерег 3130084664 6034854 4011078538 

44 
Улична расвета ТС 4, Шкондрићева ББ, 23215 

Честерег 
3130084672 3107286 4011078554 

45 
Т.С.2 О.Јанушевића-С.Ковачевића, Обрен Јанушевић 

ББ, 23216 Банатско Карађорђево 
3050044102 758057 4011078570 

46 
Т.С. Ђ.Јакшића-М.Тита, Н.Н. ББ, 23216 Банатско 

Карађорђево 
3050043971 8074387 4011078597 

47 
Т.С. 3 И.Л.Рибара-Ж.Зрењанина, Светосавска ББ, 

23216 Банатско Карађорђево 
3050043947 1005986 4011078619 

48 
Т.С. 4 Н.Тесле-Ж.Зрењанина, Солунских 

Добровољаца ББ, 23216 Банатско Карађорђево 
3050044080 2291638 4011078635 

49 
Т.С. 5 Банатска-Ж.Зрењанина, Банатска ББ, 23216 

Банатско Карађорђево 
3050044099 2354156 4011078651 
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50 
Т.С. 6 1.Октобар-Банатска, 1. Октобра ББ, 23216 

Банатско Карађорђево 
3050044137 2291621 4011078678 

51 
Т.С. 7 Н.Тесле-1.Октобар, Солунских Добровољаца 

ББ, 23216 Банатско Карађорђево 
3050044110 1241959 4011078694 

52 
Т.С. 8 И.Л. Рибара-1.Октобар, Светосавска ББ, 23216 

Банатско Карађорђево 
3050044129 1003202 4011078716 

53 ТС 9, ЈНА ББ, 23216 Банатско Карађорђево 3050047659 75165 4011078732 

54 
Улична расвета ТС 10, Булевар Војводе Мишића ББ, 

23216 Банатско Карађорђево 
3050073390 24209 4011078759 

55 Улична расвета, Н.Н. ББ, 23234 Међа 3310044318 1461400 4011078775 

56 Улична расвета ТС2, Н.Н. ББ, 23234 Међа 3310044334 52698 4011078791 

57 Улична расвета БР. III, Н.Н., 23234 Међа 3310044326 3884188 4011078813 

58 
Улична расвета 29. Новембра-Ј.Н.А., 29 Новембра 

ББ, 23234 Међа 
3310044300 961676 4011078830 

59 Улична расвета ТС 4, Н.Н. ББ, 23234 Међа 3310044423 29448180 4011078856 

60 
Улична расвета ТС Угао Ђуре Јак_Милошта 

Црњанског, Ђ.Јакшића ББ, 23233 Српски Итебеј 
3480044933 565930 4011078872 

61 
С.Т.С. БР.9 С.Марковића-Милоша Црњанског, Н.Н. 

ББ, 23233 Српски Итебеј 
3480045123 5964604 4011078899 

62 

Улична расвета ТС 2 Угао Св.Марковића-Краљевића 

Марка, Светозара Марковића ББ 23233 Српски 

Итебеј 

3480044950 3502628 4011078910 

63 
Улична расвета између Српског и Новог Итебеја, 

Петра Драпшина ББ, 23233 Српски Итебеј 
3480044925 727256 4011078937 

64 
Улична расвета ТС 7 Угао Ђуре Јакшића и 

Краљевића Марка, Н.Н. ББ, 23233 Српски Итебеј 
3480044941 619704 4011078953 

65 

Улична расвета ТС 1, Ж. Зрењанина-Доситеја 

Обрадовића, Жарка Зрењанина ББ, 23233 Српски 

Итебеј 

3480044968 29448491 4011078970 

66 
ТС БР II Ж.Зрењанина-Војводе Бојовића, Жарка 

Зрењанина ББ, 23233 Српски Итебеј 
3480045034 1826773 4011078996 

67 

Улична расвета ТС 4 Угао Војводе Путника и 

Војводе Мишића, Војводе Путника ББ, 23233 Српски 

Итебеј 

3480045107 29448336 4011079011 

68 
ТС II Угао Петра Драпшина-Банатска, Н.Н. ББ, , 

23233 Српски Итебеј 
3480044976 29448494 4011079038 

69 
Улична расвета И.Л.Рибара-И Прва Прека, Н.Н. ББ, , 

23226 Нови Итебеј 
3380045219 2661275 4011079054 

70 Т.С., Маршала Тита ББ, 23226 Нови Итебеј 3380045227 1138394 4011079070 

71 РТС – 6, Иве Лоле Рибара ББ, 23226 Нови Итебеј 33800121571 10614531 4011079097 

72 Н.Итебеј Студна ТС 2Н, Н.Н. ББ, 23226 Нови Итебеј 3380045200 3806501 4011079119 

73 
Улична расвета ТС 4, Петефи Шандора ., 23226 Нови 

Итебеј 
3380047920 45208 4011079135 

74 Улична расвета ТС 11, Н.Н. . , 23214 Торда 3560046760 5874767 4011079151 

75 Улична расвета ТС Угао Т. Михаља-С. Михаља, Н.Н. 3560045632 7181358 4011079178 
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ББ, 23214 Торда 

76 Улична расвета ТС I, Н.Н. ББ, 23214 Торда 3560045470 140919 4011079194 

77 
Улична расвета Угао Б.Кидрича-К.Лајоша, Бориса 

Кидрича ББ, 23214 Торда 
3560045527 107071 4011079216 

78 Улична расвета ТС 7, Дожа Ђерђа ББ, 23214 Торда 3560045608 345906 4011079232 

79 
Улична расвета ТС2 Угао Ади Ендреа-Д.Ђерђа, Н.Н. 

ББ, 23214 Торда 
3560045624 2317977 4011079259 

80 
Улична расвета ТС БР.5, Угао М.Тита-Ади Ендреа, 

23214 Торда 
3560073369 2496 4011079275 

81 РТС – 6, Иве Лоле Рибара ББ, 23214 Торда 35600122330 304720 4011079291 

82 
Улична расвета Б. Вишњићево, Н.Н. ББ, 23327 

Банатско Вишњићево 
3060065562 345903 4011079313 

 

Категорија: Ниски напон 
 

Ре

д. 

бр

. 

Адреса мерног места 
Место 

мерења 

Број места 

мерења 

Број  

бројила 

Одобр

ена 

снага 

(kW) 

1 
Зграда Општинске управе, Цара Душана 15, 

23210 Житиште 
3620086210 4012821021 122471 35 

 

 

Категорија: Широка потрошња 
 

Ре

д. 

бр

. 

Адреса мерног места 
Место 

мерења 

Број места 

мерења 

Број  

бројила 

Одобр

ена 

снага 

(kW) 

1 
Зграда Политичких организација Житиште, 

Иве Лоле Рибара 1, 23210 Житиште 
3620045808 4011104202 53110 17,25 

2 
Задружни дом ДП Херцеговина, Сутјеска ББ, 

23212 Равни Тополовац 
3440046873 4011104229 2353171 17,25 

3 
Канцеларије Д.П. Херцеговина, Сутјеска ББ, 

23212 Равни Тополовац 
3440043092 4011104245 20780105883 17,25 

4 
Месна Канцеларија, Трг Слободе ББ, 23232 

Торак 
3070042370 4011104261 344716 17,25 

5 
Погон Млекара – Инкубатор Д.П. „Торакул“, 

Н.Н. ББ, 23232 Торак 
3070042486 4011104288 

7965708 

8384051 
17,25 

6 
Месна Канцеларија Торда, Петефи Шандора 

71, 23214 Торда 
3560045462 4011104300 615109 17,25 

7 
Месна Канцеларија Б.Вишњићево, Н.Н. ББ, 

23327 Банатско Вишњићево 
3060065503 4011104326 764928 17,25 

8 
УСР Саран – Киоск, Доситеја Обрадовића ББ, 

23233 Српски Итебеј 
34800114654 4011104342 83900 3,68 

9 Месна Канцеларија, Трг Слободе 4, 23233 3480044844 4011104369 8006387 5,75 
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Српски Итебеј 

10 Месна Канцеларија Н.Н. ББ, 23234 Међа 3310044474 4011104385 16 5,75 

11 
Месна Канцеларија, Требињска 2, 23212 

Равни Тополовац 
3440085755 4011104407 4885224 5,75 

12 
Р.Тополовац Локал, Сутјеска 2, 23212 Равни 

Тополовац 
3440043106 4011104423 20880108113 17,25 

13 
Месна Канцеларија, Маршала Тита 53, 23236 

Нови Итебеј 
3380045243 4011104440 9864895 5,75 

14 
Градилиште стамбене зграде П+1, Трг 

Ослобођења бб, 23210 Житиште 
3620076274 4012821013 308853 17,25 

15 
Јавна Еко чесма, Маршала Тита ББ, 23212 

Равни Тополовац 
3440127301 4011079984 103803 17.25 

16 
Градилиште Дома Културе, Ослободилачка 

ББ, 23235 Хетин 
3170038938 4011080001 5985478 17.25 

17 
Амбуланта, Маршала Тита 60, 23236 Нови 

Итебеј 
3380045235 4011080028 5045466 17.25 

18 
Пословни простор, Бориса Кидрича 44, 23235 

Хетин 
3170024619 4012784312 2355679 17.25 

 


