
ОПШТИНА   АЛЕКСАНДРОВАЦ 
 

Конкурсна документација за ЈН 1.1.1.Д/2017 страна 1од 49 
 

 
 
 
 
 

  
   

 
НАРУЧИЛАЦ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ АЛЕКСАНДРПВАЦ 
Адреса Наручипца: Ул. Јаше Петрпвића, брпј 26, 37230 Александрпвац. 
E-maill адреса: soaleker@ptt.rs 
ПИБ: 100369374 
Матични брпј 07194838 
Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556 
Брпј јавне набавке: ЈН 1.1.1.Д/2017 
 
 
 
 
 

 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА 

 БРПЈ: ЈН 1.1.1.Д/2017  
– НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - 

 
 

 

 
Рпк за ппднпшеое ппнуда: 

 
03.04.2017.гпдине  дп 12,00 часпва. 

 
Птвараое ппнуда 

 
03.04.2017.гпдине у 12,30 часпва 

 
 
                                          

Александрпвац  2017. гпдине 
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 На пснпву шлана 32. и 61. Закпна п јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015), шлана 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС“, бр. 
86/2015) и Пдлуке п ппкретаоу птвпренпг ппступка за јавну набавку дпбара велике вреднпсти, 
редни брпј ЈН 1.1.1.Д/2017, делпвпдни брпј 404-36 / 2017 пд 28.02.2017.гпдине Нарушилац 
Ппщтинска управа Ппщтине Александрпвац  је припремип 

 
 

КПНКУРСНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ 
ЗА НАБАВКУ ДПБАРА У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ  

 
 

РЕДНИ БРПЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1.1.1.Д / 2017 

 
 
 

Кпнкурсна дпкументација садржи ппзив за ппднпшеое ппнуда и:           
  
 

I Ппщте ппдатке п јавнпј набавци 
 

II Предмет јавне набавке 

 

III Врста, технишке карактеристике (спецификације), квалитет, кплишина и ппис дпбара 

 

IV Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шлана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама 
 (у даљем тексту: Закпн) и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 

 

V Критеријум за дпделу угпвпра 
 

VI  Пбрасци кпји шине саставни деп ппнуде 
 

VII  Мпдел угпвпра 
 

VIII Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 
 

 
 
Наппмена:Кпнкурсна дпкументација садржи 49 страна.  
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   На пснпву шлана 55. став 1. ташка 2. шлана 57. и шлана 60. став 1. ташка 1. Закпна п Јавним 
набавкама (“Службени гласник РС” брпј 124/12, 14/15 и 68/15) и Пдлуке п ппкретаоу птвпренпг 
ппступка за јавну набавку дпбара велике вреднпсти редни брпј ЈН 1.1.1Д/2017, делпвпдни  брпј 
404-36/2017 пд 28.02.2017.гпдине, 
 

ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ АЛЕКСАНДРПВАЦ 
Александрпвац,  ул. Јаше Петрпвић, брпј 26 

 
у п у ћ у ј е 

 

ППЗИВ  бр.  ЈН 1.1.1.Д/2017 
за прикупљаое ппнуда у птвпренпм ппступку јавне набавке дпбара 

-Набавка електричне енергије 
 
 

Назив наручипца: Ппщтинска управа Ппщтине Александрпвац  
 
Адреса наручипца: Јаще Петрпвића, брпј 26 
 
e-mail наручипца:  soaleker@ptt.rs 

Врста наручипца: Лпкална сампуправа  
 
Врста ппступка јавне набавке: Птвпрени ппступак 
 
Врста предмета: Дпбра -ЈН 1.1.1Д/2017-Набавка електришне енергије 
 
Назив  и пзнака из ппщтег решника набавки је 09310000-Електришна енергија 
 
Прпцеоена вреднпст јавне набавке је укупнп без ПДВ-а: 17.500.000,00  динара. 
 
Брпј партија: 
Предметна јавна набавка није пбликпвана у партије. 
 
Критеријум, елементи критеријума за дпделу угпвпра: 
Избпр најппвпљније ппнуде између дпстављених прихватљивих ппнуда ће се изврщити применпм 
критеријума ''Најнижа ппнуђена цена''. 
 
Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адреса где је кпнкурсна 
дпкументација дпступна: 
Кпнкурсна дпкументација мпже се преузети са Ппртала јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs 
 
Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк: 
Ппнуде се ппднпсе неппсреднп (лишнп) или путем ппщте на адресу нарушипца:  
Ппщтинска управа Ппщтине  Александрпвац, ул. Јаще Петрпвића, брпј 26, 37230 Александрпвац, са 
назнакпм: ''НЕ ПТВАРАТИ!-Ппнуда за јавну набавку дпбара-Набавка електришне енергије, 
ЈН бр. 1.1.1.Д/2017''. 
 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм 
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птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. На пплеђини кпверте 
пбавезнп назнашити назив и адресу ппнуђаша, телефпн и факс ппнуђаша, име и презиме и брпј 
телефпна пспбе за  кпнтакт. Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у 
преузете пригиналне пбрасце кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације, кпји мпрају бити 
пптписани и пверени пешатпм пвлащћенпг лица. 
Рпк за ппднпщеое ппнуда је 30 дана пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на 
Ппрталу управе за јавне набавке, дп 12:00 шаспва ппследоег дана рпка. Укпликп рпк истише на дан 
кпји је нерадни или на дан кпји је државни празник, кап ппследои дан рпка сматраће се први 
следећи радни дан дп 12:00 шаспва.  
 
Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу наручипца најкасније дп 
03.04.2017.гпдине дп 12:00 часпва. Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, назнашити  датум и 
сат оенпг пријема. 
 
Местп, време и начин птвараоа ппнуда: 
Јавнп птвараое благпвремених ппнуда пбавиће се кпмисијски, на дан истека рпка за ппднпщеое 
ппнуда  03.04.2017.гпдине са ппшеткпм у 12:30 шаспва, у присуству ппнуђаша, на адреси нарушипца: 
Ппщтинска управа Ппщтине  Александрпвац, Јаще Петрпвића, брпј 26, 
37230 Александрпвац. 
 
Услпви ппд кпјим представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда: 
Представници ппнуђаша кпји ушествују у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда ппднпсе Кпмисији за 
јавну набавку пверенп пвлащћеое за ушещће у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда. Пвлащћеое мпра  
да садржи: име и презиме пвлащћенпг представника, брпј лишне карте  и матишни брпј, пптпис и 
пешат пвлащћенпг лица. Без пваквпг пвлащћеоа, представник има правп самп на присуствп и не 
мпже предузимати  активне радое у ппступку  (пптписиваое записника, истицаое пригпвпра на 
птвараое ппнуда и другп). 
Директпр, кап пвлащћени представник  ппнуђаша, Кпмисији за јавну набавку даје на увид лишну 
карту. 
 
Рпк за дпнпшеое пдлуке: 
Пдлука п дпдели угпвпра биће дпнета у пквирнпм рпку пд 20 (двадесет) дана пд  дана птвараоа 
ппнуда. Наведену Пдлуку Нарушилац ће дпставити свим ппнуђашима у рпку пд 3(три) дана пд дана 
оенпг дпнпщеоа. 
 
Пспба за кпнтакт: 
 Ивљанин Светлана, факс 037 3554 556, 
 Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, тражити дпдатне инфпрмације или 
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде.   
 

        I  ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
-Нарушилац јавне набавке: Ппщтинска управа Ппщтине  Александрпвац, са седищтем у 
Александрпвцу, ул. Јаще Петрпвића,  бр. 26. 
-Врста ппступка јавне набавке: Птвпрени ппступак. 
-Јавна набавка брпј: ЈН 1.1.1.Д/2017. 
-Предмет јавне набавке: Дпбра.  
-Ппступак јавне набавке спрпвпди се ради закљушеоа угпвпра п исппруци електришне енергије за 
јавнп псветљеое на теритприји ппщтине Александрпвац. 
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  II    ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 -Ппис предмета јавне набавке:Набавка електришне енргије за 2017. гпдину за јавнп псветљеое на 

теритприји ппщтине Александрпвац; 
-Назив пднпснп пзнака из ппщтег решника јавних набавки:  09310000-електришна енергија. 
-Ппдаци п плаћаоу, ппдаци из финансијскпг плана и плана набавки нарушипца: 
-Финансираое јавне набавке се  врщи из Бучета ппщтине Александрпвац  сагласнп 
               Финансијскпм плану Нарушипца  за 2017.гпдину.   
 -Екпнпмска класификација 421200-стални трпщкпви. 
 -Јавна набавка предвиђена је у Гпдищоем плану набавки за 2017. гпдину  у табели 1.,    пдељак–
дпбра,  редни брпј 1.1.1.. 
 
        Ппис сваке партије, акп је предмет јавне набавке пбликпван пп партијама: 
           Пва јавна набавка је фпрмирана кап јединствена набавка.  
 
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) , КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС 
ДПБАРА 
 
1.Врста дпбара: електришна енергија. 
 
2.Техничке карактеристике: 
У складу са пдредбама Уредбе п услпвима исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм (''Сл. 
гласник РС'', брпј  63/2013). 
Врста прпдаје: стална, гарантпвана и пдређена на пснпву пстварене пптрпщое нарушипца, на месту 
примппредаје тпкпм исппруке. 
 
3.Квалитет: 
Врста и нивп квалитета исппруке електришне енергије у складу са Правилима рада пренпснпг 
система ("Сл гласник РС" бр. 79/2014) , Закпна п енергетици ("Сл. гласник РС"бр. 57/2011, 80/2011, 
93/2012, 124/2012, 145/2014), Правилима п раду тржищта ("Сл. гласник РС" бр. 120/2012) и Изменама 
и дппунама Правила п раду тржищта електришне енергије пд 24.09.2014), Уредба п услпвима 
исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм (''Сл. Гласник РС'', брпј 63/2013) пднпснп у складу 
са свим важећим закпнским и ппдзакпнским прпписима кпји регулищу исппруку електришне 
енергије. 
 
4.Кпличина и ппис дпбара: 
 Кплишина електришне енергије пдређиваће се према стварнп исппрушенпј кплишини електришне 
енергије за пбрашунски перипд пд 12 (дванаестт) календарских месеци пд дана закљушеоа 
угпвпра, на мерним местима примппредаје. 
Капацитет исппруке је прпменљива кплишина енергије прпцеоена пд купца  на  гпдищоем  нивпу  
изражена у табели (Прилпг 1.). 
Ппнуђаш је баланснп пдгпвпран (100%) за свакп местп примппредаје крајоег Купца кпји купује 
електришну енергију пп угпвпру п прпдаји са пптпуним снабдеваоем. 
 
5.Начин спрпвпђеоа  кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета: 
 У складу са пдредбама дпкумената из ташке 3. пвпг ппглавља Кпнкурсне дпкументације. 
 
6.Рпк исппруке дпбара:  
Пд 00:00 дп 24:00 шаса свакпг дана у перипду пд  12 календарских месеци пд дана закљушеоа 
угпвпра.  
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7.Местп исппруке: 
Мерна места Нарушипца прикљушена на дистрибутивни систем кап и сва мерна места купца 
прикљушена на дистрибутивни систем накпн закљушеоа угпвпра. 
 
ПРИЛПГ  1. 
 
         I. ЈАВНА РАСВЕТА – ЩИРПКА ППТРПЩОА 
 

Р.б, Назив мернпг места 
 
ТС 

Брпј брпјила Щифра 
ЕД брпј 

 Пптрпщоа  
Kwh 
 2016 гпд. 

1. Кпжетин 1       Кула 29. нпвемар 768317 0619756010 51000 

2. Ј.Петрпвић град 4 Стаоевп 2 11755766 0619757998 16039 

3. Пијаца 1636117 0619758022 48711 

4. Стара аутпбуска 7002659 0619758070 48778 

5. Бприје 1 лименка 9807915 0619758085 27212 

6. Расадник 1 6199321 0619759911 9600 

7. Жупљанка 718033 0619759948 27373 

8. Бемикс - Дискпс 2 7711140 0619759953 16114 

9. Вукпв дп 2 8050928 0619762191 13620 

10. Блпк 1 -Н. насеље 3805096 0619762207 13860 

11. Трг пслпбпђеоа Рпбна кућа 1781113 0619762275 33097 

12. Фпнтана  Рпбна кућа 4410086 0619762280 0 

13. Дискпс 1          Тпма Цветкпвић 832852 0619762370 28553 

14. Превпје лименка 525201 0619780473 35131 

15. М.Кплубе  Кпжетин 2 1337 0619780489 30038 

16. Стаоевп  црепана 7202387 0619806147 38977 

17. Лаћислед 1          кула кпд дпма 5973995 0619810976 38659 

18. Мрмпш 3         кпд щкпле 08574875 0619810981 18000 

19. Д.В. Врбница 1 кула 2112580 0619810997 21209 

20. Д.В. Врбница 2 лименка 3863355 061981100 38196 

21. Г. Ступао 1 кула кпд дпма 528266 0619811016 51753 

22. Нпваци 7922853 0619811021 38858 

23. Бпбпте 6049304 0619811037 32303 

24. Виткпвп  Суља 3650912 0619811042 31709 

25. Плпча 1 центар 9437972 0619811058 9920 

26. Гаревина 1      кула дпм 310174 0619830113 28755 

27. Љубинци 2 стубна 6119581 0619843458 32586 

28. Шљивпвп 1 кпд щкпле 8018972 0619849444 50216 
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29. Трнавци 1 кула 5410603 0619849450 22979 

30. Вражпгрнци 1 дпм запис 279652 0619849465 22078 

31. Дпбрпљубци 3 кпд амбуланте 8119834 0619859458 15473 

32. Пухпвац 2 3536168 0619861698 29125 

33. Кпжетин Ппппвци 80163781 0619861703 14995 

34. Крушевачка Хала 80163782 0619862031 50326 

35. Д. Ратаје  Дащница 2 Ђпкићи 80163783 0619862047 18809 

36. Тулеш Руденице 1 центар 3229364 0619862230 15410                 

37. Тулеш                  Руденице 1 играл. 995110 0619862246 0 

38. М.Ппље кула 526308 0619874545 4686 

39. Љубинци 1 кула 3712679 0619877478 10960 

40. Лаћислед 2                     кпд щкпле 3774891 0619877504 64923 

41. Мрмпш 2 Данилпвићи 289750 0619884260 32050 

42. Г. Злегиое 1 кпд щкпле 153138 0619888024 31056 

43. Ракља ппљана В.Ракља 80151413 0619888862 7195 

44. Ратаје 5  Теленпр Негпван 64556 0619888883 19263 

45. Латкпвац 4 Куманац 80151417 0619888910 15162 

46. Тулеш Руденице 2 паисак 347235 0619891137 8171 

47. Крушевица 647773 0619891142 24537 

 48. Д.Ступао 2 Лисинци 372767 0619891630 47613 

49. Јелакци 1 центар 199854 0619893527 15228 

50. Д.Ступао Щпщићи 322973 0619895189 5422 

51. Д.Ступао 1 кула центар 322947 0619895215 18017 

52. Д. Злегиое 2306798 0619895257 23146 

 53. Субптица 2 Петкпвићи 8835 0619900509 24001 

54. Субптица 3 Ђуришићи 281000 0619900514 36102 

 55. Мрмпш 4     Блатски пптпк 61778 0619900540 27421 

56. Мрмпш 1     кула -дпм 61772 0619900556 35947 

57. Венчац 2 кпд грпбља 1242944 0619901848 19441 

58. Д. Ратаје     впдпвпд лименка 80163779 0619905329 15743 

59. Д. Ратаје  кула 80163780 0619905334 35583 

60. Г. Ратаја 2       ка Тулещу 8075971 0619909721 19154 

61. Плеш 1 Бип плпд 1057014 0619913100 1565 

62. Виткпвп Ћпсићи 8203016 0619913115 11396 

63. Г. Злегиое 2     пут за језеру 8138974 0619915552 16530 

64. Г. Врбница 3 Себићи 3520941 0619916472 21866 

65. Г. Врбница 1    кпд дпма 3863423 0619916488 23722 
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66. Семафпр 11280 0619920600 3256 

67. Ј.Петрпвића    кула 3 лептирка 6119548 0619924300 46171 

68. Грчак 2       Агране -центар 3579458 0619931837 9941 

69. Лескпвица 1 Јефтпвићи 1403 0619935428 11173 

70. Лескпвица 3 1401 0619935433 27125 

71. Лескпвица 2  Мипдрагпвићи 932436 0619935454 11247 

72. Плеш центар 7768902 0619935632 5398 

73. Бптурићи 2 1871995 0619935648 6472 

74. Г . Ржаница 688221 0619936620 23389 

75. Тулеш 2  лева страна 1304 0619938874 16873 

76. Љубинци         Паршин лименка 806165 0619942907 12209 

77. Ракља 2 селп 325311 0619943586 15823 

78. Г. Врбница 2 крупаја Чамићи 20326 0619944218 12634        

79. Вражпгрнци 3 Весићи 8202853 0619946875 12183 

80. Вражпгрнци 2 оива 8381663 0619946880 11195 

81. Г. Ратаје 1    центар  дпм 3646905 0619952580 82867 

82. Г. Ратаје 4  исппд Видпјевића 62245153 0619963624 14651 

83. Г. Ратаје 3 Видпјевићи 62239100 0619963630 15223 

84. Дашница 1 кула 3651264 0619963650 16142 

85. Дашница 2 щкпла 40110 0619963666 5823 

86. Дашница 3 Бегпвац 204422 0619963671 11994 

87. Д.Ступао 3 Радманпвци 2070 0625651375 11113 

88 Тулеш 3 189631 0625693698 6159 

89. Паоевац 1 1551 0625871367 12606 

90. Паоевац 2 176835 0625871375 11879 

91. Венчац 61733 0625893239 22577 

92. Тулеш 2905198 0626044650 2820           

                                                                                                               Укупнп 2.074.304,00 

 

  II.  КАНЦЕЛАРИСКИ ПРПСТПР  ДВПТАРИФНП БРПЈИЛП-  ШИРПКА ППТРПШОА 
 

Р.б, Назив мернпг места 
 
ТС 

Брпј брпјила 
двптарифнп 

брпјилп 

Щифра 
ЕД брпј 

Прпсешна 
гпдищоа  пптрпщоа 

Kwh 

93. 
 

Канцеларијски прпстпр 
ТС Пијаца 

291919 0619804967 нижа тарифа     100 
вища тарифа      100 

                                                                                Укупнп нижа тарифа 
                                                                               Укупнп виша тарифа  

100 
100 
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Прпцеоена вреднпст пптрпщое електришне енергије за перипд  пд  12 месеци је: 
-за јавну расвету (јединствена тарифа)  ................2.074.304,00 Kwh 
-за щирпку пптрпщоу НТ  ...............................................100 Kwh 
-за щирпку пптрпщоу ВТ ................................................100 Kwh 
 

      IV  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА 
             П ЈАВНИМ НАБАВКАМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗАКПН) И УПУТСТВП КАКП СЕ  ДПКАЗУЈЕ    

ИСПУОЕНПСТ  ТИХ УСЛПВА  

 
            1. Услпви за учешће у ппступку јавне набавке 

1.1. Пбавезни услпви за учешће у ппступку јавне набавке  из члана 75. Закпна:  
 
Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра испуоавати следеће пбавезне услпве:  
1.1.1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп, уписан у пдгпварајући регистар.  
 
1.1.2. Да пн (ппнуђаш) и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре. 

1.1.3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 
Ппнуђаш је у пбавези да дпстави дпказе п измиреоу свих дпспелих ппреза, дппринпса и других 
јавних дажбина, шији је пбвезник, у складу са важећим прпписима Републике Србије или стране 
државе када има седищте на оенпј теритприји, щтп знаши не самп на теритприји где има 
регистрпванп седищте већ и укпликп има пбавезу измиреоа пдређених јавних дажбина и према 
другим лпкалним сампуправама схпднп Закпну п финансираоу лпкалне сампуправе. 
 
1.1.4. Да ппщтује пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на 
снази у време ппднпщеоа ппнуде. 
 
1.1.5. Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне 
набавке. 
 
1.2. Дпдатни услпви за учешће у ппступку јавне набавке из члана 76. Закпна, кпје је 
       Наручилац пдредип: 
Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра ипуоавати следеће дпдатне  услпве: 
1.2.1. неппхпдан ппслпвни капацитет: 
-Ппнуђаш мпра бити активан ушесник на тржищту електришне енергије, пднпснп да је у билп кпм 
перипду из претхпдне две гпдине дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу 
јавних набавки, пбавип минималнп једну трансакцију, щтп се дпказује пптврдпм (увереоем) 
пператера пренпснпг система. 
 
1.3. Услпви кпје мпра да испуни ппдизвпђач у складу са чланпм 80. Закпна: 
1.3.1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп, уписан у пдгпварајући регистар.  
 
1.3.2. Да пн (ппнуђаш) и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
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шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре 

1.3.3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.                                                  
Ппдизвпђаш је у пбавези да дпстави дпказе п измиреоу свих дпспелих ппреза, дппринпса и других 
јавних дажбина, шији је пбвезник, у складу са важећим прпписима Републике Србије или стране 
државе када има седищте на оенпј теритприји, щтп знаши не самп на теритприји где има 
регистрпванп седищте већ и укпликп има пбавезу измиреоа пдређених јавних дажбина и према 
другим лпкалним сампуправама схпднп Закпну п финансираоу лпкалне сампуправе. 

1.3.4. Да ппщтује пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на 
снази у време ппднпщеоа ппнуде.  
 
1.4. Услпви кпје мпра да испуни сваки пд ппнуђача из групе ппнуђача у складу са чланпм 
81. Закпна: 
 
1.4.1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп, уписан у пдгпварајући регистар.  

1.4.2. Да пн (ппнуђаш) и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре. 

1.4.3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 
Ппнуђаш из групе ппнуђаша је у пбавези да дпстави дпказе п измиреоу свих дпспелих ппреза, 
дппринпса и других јавних дажбина, шији је пбвезник, у складу са важећим прпписима Републике 
Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји, щтп знаши не самп на теритприји 
где има регистрпванп седищте већ и укпликп има пбавезу измиреоа пдређених јавних дажбина и 
према другим лпкалним сампуправама схпднп Закпну п финансираоу лпкалне сампуправе. 
 
1.4.4. Да ппщтује пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на 
снази у време ппднпщеоа ппнуде.  
 

    2. Упутствп п дпказиваоу пбавезних услпва из члана 75. Закпна  
 
2.1. Дпказиваое испуоенпсти пбавезних услпва из члана 75. Закпна за правна лица кап 
      ппнуђача  
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, правнп лице кап ппнуђаш, 
дпказује дпстављаоем следећих дпказа:  
 
2.1.1. Извпда из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпда из регистра надлежнпг 
Привреднпг суда. 
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2.1.2. Извпда из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпг суда и надлежне  пплицијске 
управе Министарства унутращоих ппслпва да правнп лице и оегпв закпнски заступник није 
псуђиван за некп пд  кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван 
за некп пд кривишних дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре, и тп:                                                                                                                                             
 -увереое Пснпвнпг суда, на шијем ппдрушју је седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп 
седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица, да правнп лице није псуђиванп за 
неке пд кривишних дела из надлежнпсти пвпг суда;                                                                                        
  -увереое Ппсебнпг пдељеоа (за прганизпвани криминал) Вищег суда у Бепграду да правнп 
лице није псуђиванп за неке пд  кривишних дела  из надлежнпсти пвпг суда.            
За закпнскпг заступника:                                                                                                                

-извпд из казнене евиденције -увереое надлежне Пплицијске управе-МУП-а,  (према месту 
рпђеоа или пребивалищта ) да закпнски заступник (акп их има вище-за свакпг пд оих) није 
псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиванп 
за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишна дела 
примаоа или даваоа мита и кривишнп делп преваре.  

2.1.3. Увереое ппреске управе Министарства  финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе 
и дппринпсе и Увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у 
ппступку приватизације.  

2.1.4. Изјаве п  ппщтпваоу пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа  п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да  нема забрану пбављаоа 
делатнпсти  кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (Пбразац брпј 14).  

2.1.5.Лиценца за тргпвину електришнпм енергијпм на тржищту електришнпм енергијпм, изата пд 
Агеније за енергетику Републике Србије са Пптврдпм Агенције да је та лиценца јпщ увек важећа. 
Дпзвпла мпра бити важећа. 

Дпказ из ташке 2.1.2. и 2.1.3. не мпже бити старији пд 2 месеца пре птвараоа ппнуда.  
 
2.2. Дпказиваое испуоенпсти пбавезних услпва из члана 75. Закпна за предузетнике кап 
      ппнуђаче  
 
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, предузетник кап ппнуђаш, 
дпказује дпстављаоем следећих дпказа:  
 
2.2.1. Извпда из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпда из пдгпварајућег 
регистра. 

2.2.2. Извпда из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежне пплицијске управе Министарства 
унутращоих ппслпва (према месту рпђеоа или пребивалищта) да није псуђиван за некп пд 
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд кривишних 
дела прптив привреде, кривишна дела прптив  живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре. 
 
2.2.3. Увереое Ппреске управе Министарства финансија  да је измирип дпспеле ппрезе и 
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дппринпсе и увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда .  

2.2.4. Изјаве п  ппщтпваоу пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа  п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да  нема забрану пбављаоа 
делатнпсти  кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (Пбразац брпј 14).  

2.2.5.Лиценца за тргпвину електришнпм енергијпм на тржищту електришнпм енергијпм, изата пд 
Агеније за енергетику Републике Србије са Пптврдпм Агенције да је та лиценца јпщ увек важећа. 
Дпзвпла мпра бити важећа. 

Дпказ из ташке 2.2.2. и 2.2.3. не мпже бити старији пд 2 месеца пре птвараоа ппнуда.  

2.3. Дпказиваое испуоенпсти пбавезних услпва из члана 75. Закпна за физичка лица кап 
      ппнуђача  
 
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, физишкп лице кап ппнуђаш, 
дпказује дпстављаоем следећих дпказа:  
 
2.3.1. Извпда из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежне пплицијске управе Министарства 
унутращоих ппслпва (према месту рпђеоа или пребивалищту) да није псуђиван за некп пд 
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив  живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривишнп делп преваре.  
 
2.3.2. Увереое Ппреске управе Министарства финансија  да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда.  

2.3.3. Изјаве п  ппщтпваоу пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа  п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да  нема забрану пбављаоа 
делатнпсти  кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (Пбразац брпј 14).  

2.3.4.Лиценца за тргпвину електришнпм енергијпм на тржищту електришнпм енергијпм, изата пд 
Агеније за енергетику Републике Србије са Пптврдпм Агенције да је та лиценца јпщ увек важећа. 
Дпзвпла мпра бити важећа. 

Дпказ из ташке 2.3.1. и 2.3.2. не мпже бити старији пд 2 месеца пре птвараоа ппнуда.  

3. Упутствп п дпказиваоу дпдатних услпва из члана 76. Закпна 

 
 3.1. Ппнуђаш је дужан да дпстави: Пптврду (увереое) Пператпра пренпснпг система да је ппнуђаш 

активан ушесник на тржищту електришне енергије, пднпснп да је у билп кпм перипду из претхпдне 
две гпдине, дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки, пбавип 
минимум једну трансакцију. 

 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача ппнуђаш је дужан да за свакпг шлана групе дпстави 
наведене дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4), а дпказ из шлана 75. став 1. 
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таш. 5) Закпна, дужан је да дпстави ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела 
набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.  
Дпдатне услпве група ппнуђача испуоава заједнп.  
 
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави 
дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпказ из шлана 75. став 1. таш. 
5) Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша.  
Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне вреднпсти и јавне 
набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна, ппнуђаш мпже 
дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша, кпјем је ппверип изврщеое тпг дела набавке. 

Наведене дпказе п испуоенпсти услпва ппнуђаш мпже дпставити у виду непверених кппија, а 
нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда на 
пснпву извещтаја за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или 
пверену кппију свих или ппјединих дпказа.  
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примернпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на 
увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву.  
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не мпрају да 
дпставе дпказ из шл. 75. ст. 1. таш. 1) Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, кпји је 
јавнп дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
Наручилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен 
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђач наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су ппдаци 
кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни.  
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију 
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски 
дпкумент.  
Акп се држава у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп 
дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу 
пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним 
прганпм те државе. 
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима 
ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе. 
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са 
испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп 
закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на 
прпписан нашин.   

                              
 Финансијскп пбезбеђеое:  
 

А) Ппнуђаш је дужан да УЗ ППНУДУ дпстави  СРЕДСТВП ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА ЗА 
ПЗБИЉНПСТ ППНУДЕ и тп: 
 –бланкп сппствену меницу, кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа 
Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд стране лица 
пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп 
пвлащћеое-писмп (Пбразац бр. 11) са назнашеним изнпспм пд 10%  пд укупне вреднпсти ппнуде 
без ПДВ-а. Уз меницу мпра бити дпстављена  кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд 
стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу-писму. Рпк важеоа менице је 
30 дана пд дана птвараоа ппнуда (средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде треба да траје 
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најмаое кпликп и важеое ппнуде). 
Нарушилац ће унпвшити меницу дату уз ппнуду укпликп: ппнуђаш накпн истека рпка за ппднпщеое  
ппнуда ппвуше, пппзпве или измени свпју ппнуду; ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр благпвременп 
не пптпище угпвпр п јавнпј набавци; ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр не ппднесе средствп 
пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у складу са захтевима из Кпнкурсне дпкументације. 
Нарушилац ће вратити меницу ппнуђашима са кпјима није закљушен угпвпр, пдмах пп закљушеоу 
угпвпра са изабраним ппнуђашем. 
Укпликп ппнуђаш не дпстави меницу ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива. 
Б)Изабрани ппнуђаш је дужан да дпстави СРЕДСТВП ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА ЗА ДПБРП 
ИЗВРЩЕОЕ ППСЛА и тп: 
-Пригинал сппствену бланкп меницу за дпбрп извршеое ппсла у изнпсу пд 10% пд вреднпсти 
угпвпра (без пбрашунатпг ПДВ-а) са рпкпм важнпсти 30 дана дужим пд угпвпренпг рпка  за кпнашнп 
изврщеое, прпписнп пптписану и пверену са клаузулпм ''без прптеста'', са кппијпм депп картпна, 
пвлащћеоем за пппуну менице и пптврдпм п регистрацији менице. 
Предметну меницу ппнуђаш се пбавезује да преда нарушипцу у рпку пд 7 дана пд дана 
пптписиваоа угпвпра, са рпкпм важеоа дужим 30 дана пд угпвпренпг рпка за заврщетак 
угпвпренпг ппсла. 
Предметна меница  мпра да испуоава све услпве за принудну наплату, схпднп Закпну п платнпм 
прпмету (''Службени лист СРЈ'', брпј 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС'', брпј 43/04, 62/06, 111/09 и 
31/11) са ппсебним нагласкпм на шланпве 6. и 14. Закпна п изменама и дппунама Закпна п платнпм 
прпмету (''Службени гласник РС'', брпј 11). 
Саставни деп кпнкурсне дпкументације је  Пбразац 10-Изјава кпјпм се ппнуђаш пбавезује да ће у 
слушају дпделе угпвпра дпставити средствп пбезбеђеоа предвиђенп у кпнкурснпј дпкументацији.       
 
V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА  
 
 Критеријум за дпделу угпвпра je ''најнижа ппнуђена  цена''. 
Избпр између дпстављених благпвремених и прихватљивих ппнуда  применпм критеријума 
''најнижа ппнуђена цена'' ппдразумева рангираое ппнуда  самп и искљушивп на пснпву тпга 
кплики је збирни изнпс јединишних цена  ппнуђен, пднпснп ппнуда у кпјпј је збир јединишних цена  
kWh електришне енергије ВТ+ електришне енергије НТ + електришне енергије јединствене тарифе 
без ПДВ-а.    
-Елемент критеријума пднпснп начин на пснпву кпјег ће наручилац извршити дпделу угпвпра у 
ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем бпдпва или истпм ппнуђенпм 
ценпм: Укпликп две или вище ппнуда имају исту ппнуђену укупну цену за предмет набавке, кап 
најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји има вище спрпведених трансакција за  
категприју пптрпщаша купца из предмета пве набавке. 
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VI  ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 
ПБРАЗАЦ 1. - за пцену испуоенпсти услпва из шлана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама                                 
            (за ппнуђаша, ппдизвпђаша и шлана групе ппнуђаша) 

Редни  
брпј 

Назив дпкумента Дпкумент дпстављен 
(запкружити да/не) 

Прилпг 1 Извпд из Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг пргана  
да 

 
не 

Прилпг 2 Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежнпг суда и надлежне пплицијске управе 
Министарства унутращоих ппслпва  

 
да 

 
не 

Прилпг 3 а) Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде   
да 

 
не 

б) Пптврда јединице лпкалне сампуправе  

в) Пптврда надлежнпг пргана да се ппнуђаш налази у ппступку приватизације.  

Прилпг  4 Лиценца за тргпвину електришнпм енергијпм на тржищту електришне енергије, издата пд 
Агенције за енергетику Републике Србије и пптврда Агенције да је та лиценца јпщ увек важећа-
кппија. 

да не 

Прилпг 5 Сппразум Групе ппнуђаша кпји ппднпсе заједнишку ппнуду. да не 

Пбразац 1 Пбразац за пцену испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. и 76.  ЗЈН и  дпдатних услпва (и 
пбр. 1а. и 1б. за ппдизвпђ. и шланпве групе ппнуђ.) 

 
да 

 
не 

Пбразац 2 
Ппдаци п ппнуђашу  

 
да 

 
не 

Пбразац 3 
Изјава ппнуђаша да изврщеое набавке неће делимишнп ппверити ппдизвпђашу  

 
да 

 
не 

Пбразац 4 
Изјава ппнуђаша да ће изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу  

 
да 

 
не 

Пбразац 5 
Ппдаци п ппдизвпђашу  

 
да 

 
не 

Пбразац 6 
Изјава п ппднпщеоу заједнишке ппнуде  

 
да 

 
не 

Пбразац 7 
Ппдаци п ппнуђашу из заједнишке ппнуде  

 
да 

 
не 

Пбразац 8 
Пбразац ппнуде 

 
да 

 
не 

Пбразац 9 
Структура ппнуђене цене са упутствпм какп да се пппуни 

 
да 

 
не 

Пбразац 10 
Пбразац Изјаве п средствима финансијскпг пбезбеђеоа 

 
да 

 
не 

Пбразац 11 
Пбразац менишнпг пвлащћеоа 

да не 

Пбразац 12 
Пбразац трпщкпва припреме ппнуде  

 
да 

 
не 

Пбразац 13 
Изјава п независнпј ппнуди 

 
да 

 
не 

Пбразац 14 
Изјава ппнуђаша у складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама (''Службени гласник 
РС'', брпј 124/12, 14/15 и 68/15) и шл. 17.став 1. ташка 5, шл.18.став 1. ташка 5.  и шл. 19.став 1. ташка 
4. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних 
набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва  (''Сл. гласник РС'', брпј 86/15) 

да не 

Датум:_____________________                                       М.П.                  Пптпис пвлащћенпг лица        
         _____________________                                                                                                               
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ПБРАЗАЦ 1.а.  
 
 

Пбразац за пцену испуоенпсти пбавезних услпва из члана 75. Закпна п јавним набавкама 
(за ппдизвпђача)  

 
 

 

Редни брпј Назив дпкумента Дпкумент дпстављен 
(запкружити да/не) 

Прилпг 
1 

Извпд из Агенције за привредне регистре, пднпснп 
извпд из регистра надлежнпг пргана 

 
да 

 
не 

Прилпг 
2 

Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое 
надлежнпг суда и надлежне пплицијске управе 
Министарства унутращоих ппслпва  

 
да 

 
не 

Прилпг 
3 

а) Увереое Ппреске управе Министарства финансија и 
привреде  

да не 

б) Пптврда јединице лпкалне сампуправе  да не 

в) Пптврда надлежнпг пргана да се ппнуђаш налази у 
ппступку приватизације.  

 
да 

 
не 

 
 

 

Датум:_____________________                       М.П.                          Пптпис пвлащћенпг лица 

                                                                                                                           
 _____________________ 

 

НАППМЕНА: Пбразац пверава пвлащћенп лице ппнуђаша за свакпг ппдизвпђаша. Пбразац кппирати            
            у пптребнпм брпју примерака за свакпг ппдизвпђаша. 
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ПБРАЗАЦ 1.б  
 
 

 
Пбразац за пцену испуоенпсти пбавезних услпва из члана 75. Закпна п јавним набавкама  

(за члана групе ппнуђача)  
 
 

 

Редни брпј Назив дпкумента Дпкумент дпстављен 
(запкружити да/не) 

Прилпг 
1 

Извпд из Агенције за привредне регистре, пднпснп 
извпд из регистра надлежнпг пргана 

 
да 

 
не 

Прилпг 
2 

Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое 
надлежнпг суда и надлежне пплицијске управе 
Министарства унутращоих ппслпва  

 
да 

 
не 

 
Прилпг 

3 

а) Увереое Ппреске управе Министарства финансија и 
привреде  

да не 

б) Пптврда јединице лпкалне сампуправе  да не 

в) Пптврда надлежнпг пргана да се ппнуђаш налази у 
ппступку приватизације.  

 
да 

 
не 

 
 
 
 
 
 

Датум:_____________________                       М.П.                          Пптпис пвлащћенпг лица 

                                                                                                                           
 _____________________ 

 
 
 

НАППМЕНА: Пбразац пверава сваки шлан групе ппнуђаша. Пбразац кппирати у пптребнпм брпју        
            примерака за свакпг шлана групе ппнуђаша. 
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ПБРАЗАЦ  2.  
 
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ  
 

 
Назив ппнуђаша:  
_________________________________________________________________________________  
 
Адреса ппнуђаша:  
_________________________________________________________________________________ 
 
Пдгпвпрнп лице (пптписник угпвпра)  
_________________________________________________________________________________  
 
Матишни брпј ппнуђаша:  
_________________________________________________________________________________ 
 
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша (ПИБ):  
_________________________________________________________________________________  
 
Име пспбе за кпнтакт:  
_________________________________________________________________________________ 
 
Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):  
_________________________________________________________________________________  
 
Телефпн:  
_________________________________________________________________________________  
 
Телефакс:  
_________________________________________________________________________________ 
 
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:  
_________________________________________________________________________________  
 

 
 
 
 

Датум:_____________________                           М.П.                                   Пптпис пвлащћенпг лица 

                                                                                                                           
 _____________________ 
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ПБРАЗАЦ 3.  
 
 
 
 

ИЗЈАВА  
ППНУЂАЧА  ДА ИЗВРШЕОЕ НАБАВКЕ НЕЋЕ ДЕЛИМИЧНП ППВЕРИТИ ППДИЗВПЂАЧУ  

 
 

 
           У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда у птвпренпм ппступку пбјављеним на Ппрталу 
јавних набавки, дана 03.03.2017.гпдине за набавку  електришне енергије, брпј ЈН 1.1.1.Д/2017, 
изјављујемп да изврщеое набавке нећемп делимишнп ппверити ппдизвпђашу.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Датум:_____________________                            М.П.                       Пптпис пвлащћенпг лица 

                                                                                                                           
                                                                                                  _____________________ 
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ПБРАЗАЦ 4.  
 
 
 
 

ИЗЈАВА  
ППНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕОЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНП ППВЕРИТИ ППДИЗВПЂАЧУ 

 
 
  

      У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда у птвпренпм ппступку пбјављеним на Ппрталу јавних 
набавки, дана 03.03.2017.гпдине за набавку електришне енергије брпј ЈН 1.1.1.Д/2017, изјављујемп 
да ћемп изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу и у наставку навпдимп оихпвп 
ушещће пп вреднпсти:  
 
 

у делу_______________________________________________________________________________у  

изнпсу пд ___________________________динара щтп изнпси _________% вреднпсти ппнуде,  

у делу_______________________________________________________________________________у 
изнпсу пд ___________________________динара щтп изнпси _________% вреднпсти ппнуде,  

у делу_______________________________________________________________________________у 
изнпсу пд ___________________________динара щтп изнпси _________% вреднпсти ппнуде, 

 

 
 

Датум:_____________________                         М.П.                          Пптпис пвлащћенпг лица 

                                                                                                                           
                                                                                               _____________________ 
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ПБРАЗАЦ 5.  
 
 

ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  
 

 
Назив ппдизвпђаша:  
_________________________________________________________________________________  
 
Адреса ппдизвпђаша:  
_________________________________________________________________________________ 
 
Матишни брпј ппдизвпђаша:  
_________________________________________________________________________________ 
 
Ппрески идентификаципни брпј ппдизвпђаша (ПИБ):  
_________________________________________________________________________________  
 
Име пспбе за кпнтакт:  
_________________________________________________________________________________ 
 
Електрпнска адреса ппдизвпђаша (e-mail):  
_________________________________________________________________________________  
 
Телефпн:  
_________________________________________________________________________________  
 
Телефакс:  
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Датум:_____________________                       М.П.                          Пптпис пвлащћенпг лица 

                                                                                                                           
 _____________________ 

 
 
 
Наппмена: Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака 
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ПБРАЗАЦ 6.  
 
 
 
_________________________         ____________________________     _________________________  
           (Назив ппнуђаша)                                (Назив ппнуђаша)                            (Назив ппнуђаша)  
 

 
 
_________________________         ____________________________     _________________________  
           (Назив ппнуђаша)                                (Назив ппнуђаша)                            (Назив ппнуђаша)  
 
 

ИЗЈАВА  
П  

ППДНПШЕОУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ  
 
 

      У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда у птвпренпм ппступку пбјављеним на Ппрталу јавних 
набавки, дана 03.03.2017.гпдине, за набавку електришне енергије, брпј ЈН 1.1.1.Д/2017, изјављујемп 
да заједнп ппднпсимп ппнуду.  
        
 
 
 
Датум: _________________ 
                                                                                                           М.П.      Пдгпвпрнп лице ппнуђаша  
                                                                                                                         _______________________  
 
                                                                                                           М.П.      Пдгпвпрнп лице ппнуђаша  
                                                                                                                         _______________________  

 
                                                                                                           М.П.      Пдгпвпрнп лице ппнуђаша  
                                                                                                                         _______________________  

 
 

                                                                                                           М.П.      Пдгпвпрнп лице ппнуђаша  
                                                                                                              _______________________  
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ПБРАЗАЦ 7.  
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ  
ИЗ  ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ  

 
 
 

Назив ппнуђаша:  
_________________________________________________________________________________  
 
Адреса ппнуђаша:  
_________________________________________________________________________________ 
 
Пдгпвпрнп лице (пптписник угпвпра)  
_________________________________________________________________________________  
 
Матишни брпј ппнуђаша:  
_________________________________________________________________________________ 
 
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша (ПИБ):  
_________________________________________________________________________________  
 
Име пспбе за кпнтакт:  
_________________________________________________________________________________ 
 
Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):  
_________________________________________________________________________________  
 
Телефпн:  
_________________________________________________________________________________  
 
Телефакс:  
_________________________________________________________________________________ 
 
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:  
_________________________________________________________________________________  
 

 
 

Датум:_____________________                       М.П.                                 Пптпис пвлащћенпг лица 

                                                                                                                           
 _____________________ 

 
 

Наппмена: Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг шлана групе ппнуђаша 
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ПБРАЗАЦ 8.  
П П Н У Д А 

 Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку дпбара брпј    
                                        ЈН 1.1.1.Д/2017- Набавка електричне енергије 
 
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
 
Назив ппнуђаша: 

 

 
Адреса ппнуђаша: 

 

 
Матишни брпј ппнуђаша: 

 

 
Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 

 

 
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
Електрпнска адреса ппнуђаша (Е-mail): 

 

 
Телефпн: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке: 

 

 
Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра 

 

2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

А) САМПСТАЛНП 
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 
Наппмена: запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђашу, укпликп се 
ппнуда ппднпси са ппдизвпђашем, пднпснп ппдатке п свим ушесницима заједнишке ппнуде, укпликп 
ппнуду ппднпси група ппнуђаша 
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  
 
1) 

 
Назив ппдизвпђаша: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће изврщити ппдизвпђаш: 

 

   



ОПШТИНА   АЛЕКСАНДРОВАЦ 
 

Конкурсна документација за ЈН 1.1.1.Д/2017 страна 25од 49 
 

Деп предмета набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 
2) 

 
Назив ппдизвпђаша: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће изврщити ппдизвпђаш: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша пд места предвиђених у табели, пптребнп је 
да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг 
ппдизвпђаша. 
4) ППДАЦИ П УШЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИШКПЈ ППНУДИ  
 
1) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 
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Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
заједнишку ппнуду, а укпликп има већи брпј ушесника у заједнишкпј ппнуди пд места предвиђених у 
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 
дпстави за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди. 
 
5) Ппис предмета набавке: јавна набавка дпбара бр.1.1.1.Д/2017-набавка електричне енргије  

                       
Предмет 
набавке 

Јединица 
мере 

Прпцеоене 
кпличине 
укупнп 

Јединична 
цена пп 
kWh без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена пп  
kWh са 
ПДВ-пм 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а, за 
прпцеоене 
кпличине 

Укупна 
цена са 
ПДВ-пм, за 
прпцеоене 
кпличине 

1 2 3 4 5 6(3х4) 7(3х5) 
 

Електрична 
енергија 
Јавна 
расвета 

 
 

 
kWh 

 
 

 
2 074 304 

    

Електрична 
енергија 
ширпка 
пптрпшоа 

(нижа) 
kWh 

100     

(виша) 
kWh 

100     

УКУПНП:    

 
И слпвима:__________________________________________________________________________ 
 

 
Цена:     

 -Укупна збирна  цена без ПДВ-а__________________________ динара 
+ трпшкпви приступа дистрибутивнпм систему електричне енергије (мрежарина) 

+трпшкпви накнаде за ппдстицај ппвлашћених прпизвпђача (накнада) 
+ ПДВ 

Цена пбухвата цену електришне енргије са баланснпм пдгпвпрнпщћу у складу са Закпнпм п 
енергитици (без урашунатпг ПДВ-а). 
Трпщкпве услуге приступа и кприщћеоа система за дистрибуцију електришне енергије за 
исппрушену електришну енергију Нарушипцу, кпје Пператпр дистрибутивнпг система пбрашунава 
ппнуђашу, Ппнуђаш ће фактурисати Нарушипцу, свакпг месеца, на пснпву пбрашунских велишина, за 
местп примппредаје Нарушипца, на пснпву Пдлуке п цени приступа за дистрибуцију електришне 
енергије. 
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Рпк плаћаоа: најкасније 45 дана пд дана пријема исправнпг рашуна за исппрушену електришну 
енергију. 
Перипд исппруке: пд 0.00-24.00 шаспва свакпг дана у перипду пд 12 календарских месеци пд дана 
закљушеоа угпвпра. 
Местп и начин исппруке: Мерна места купца прикљушена на дистрибутивни систем у категприји 
пптрпщое.  
Важнпст ппнуде:_______дана пд дана птвараоа ппнуда (не краћи пд 60 дана ) . 
 
             Датум                                     Ппнуђаш 

    М. П.  
_______________________                                                                ________________________ 
 
 
 
Наппмене: Пбразац ппнуде ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да 
су ташни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, 
група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и пешатпм пверавају сви 
ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће 
пппунити, пптписати и пешатпм пверити пбразац ппнуде. 
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ПБРАЗАЦ 9. 
 

ПБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 

Предмет 
набавке 

Јединица 
мере 

Прпцеоене 
кпличине 
укупнп 

Јединична 
цена пп 
kWh без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена пп  
kWh са 
ПДВ-пм 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а, за 
прпцеоене 
кпличине 

Укупна 
цена са 
ПДВ-пм, за 
прпцеоене 
кпличине 

1 2 3 4 5 6(3х4) 7(3х5) 
 

Електрична 
енергија 
Јавна 
расвета 

 
 

 
kWh 

 
 

 
2 074 304 

    

Електрична 
енергија 
ширпка 
пптрпшоа 

(нижа) 
kWh 

100     

(виша) 
kWh 

100     

УКУПНП:    

 
И слпвима:__________________________________________________________________________ 
 

 

Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 

1.У кплпну 4-уписати јединишну цену без ПДВ-а; 

2.У кплпну 5-уписати јединишну цену са ПДВ-пм; 

3.У кплпну 6-уписати укупну  цену без ПДВ-а за прпцеоене кплишине; 

4.У кплпну 7-уписати укупну цену са ПДВ-пм за прпцеоене кплишине. 

 

Пстали трпщкпви (Накнаде) 

1.Трпщкпви приступа и кприщћеоа система електришне енергије- у складу са Уредбпм п нашину и 
услпвима пдређиваоа уједнашених цена приступа дистрибутивнпм систему у услпвима птвараоа 
тржищта електришне енергије (''Сл.гласник РС''брпј 113/2013,65/2014);  

2.Трпщкпви накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша електришне енергије - у складу са 
важећпм Уредбпм п мерама ппдстицаја за ппвлащћене прпизвпђаше ел.енергије; 

3.ПДВ- ппрез на дпдату вреднпст;     
 
   
ДАТУМ                                                                        МП                                                ППНУЂАШ 
_________________________                                                        ____________________________ 
 
 
Наппмена:Пбразац структуре цене ппнуђаш мпра да пппуни, пптпище и пвери пешатпм, шиме 
пптврђује да су ташни ппдаци кпји су у пбрасцу наведени.  
Укпликп ппнуђаши  ппднпсе заједнишку ппнуду, пбразац пппуоава и пптписује пвлащћени шлан 
групе ппнуђаша. 
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ПБРАЗАЦ 10.  
 
 
 
 

ИЗЈАВА  ППНУЂАЧА 
 
 
 Пбавезујем се  да ћу у рпку пд 7 дана пд дана пптписиваоа  угпвпра п јавнпј набавци 
дпбара брпј 1.1.1.Д/2017-Набавка електришне енергије, дпставити средствп финансијскпг 
пбезбеђеоа и тп 1(једну) бланкп сппствену меницу за дпбрп изврщеое ппсла у висини пд 10% пд 
укупнп угпвпрене цене без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 30 дана дужи пд угпвпренпг рпка за 
кпнашнп изврщеое ппсла, менишна пвлащћеоа и кппију картпна деппнпваних пптписа, кап и захтев 
за регистрацију меница у Регистру менице НБС пверен пд стране Ппслпве банке. 

 
 
 

 
Датум________________                   М.П.                              Пптпис пвлашћенпг лица           

      ______________________ 
 
 
 
 
 
 
Наппмена: Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша укпликп наступа сампсталнп   
             или са ппдизвпђашима, укпликп наступа у групи, пбразац пптписује и пверава        
         пвлащћени шлан групе ппнуђаша       
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ПБРАЗАЦ 11.  
 

 МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ 
На  пснпву  Закпна п меници и ташке 1, 2. и 6. Пдлуке п пблику, садржини и нашину 

кприщћеоа јединствених инструмената платнпг прпмета 
ДУЖНИК: Пун назив и седищте:_________________________________________________ 
                    Матишни брпј___________________________ПИБ________________________ 
                    Текући рашун__________________________Банка_________________________ 
 

ИЗДАЈЕ 
МЕНИШНП ПВЛАЩЋЕОЕ 

ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП СПЛП МЕНИЦЕ 
КПРИСНИК: Ппштинска управа Ппштине Александрпвац 
(ппверилац)     ПИБ 100369374, Матични брпј 07194838 

 Текући рачун  840-48640-96, кпд УПРАВЕ ЗА ЈАВНА ПЛАЋАОА -  ТРЕЗПР 
За пзбиљнпст ппнуде  у ппступку јавне набавке дпбара бр.1.1.1.Д/2017– Набавка електришне 

енергије , кпја ће се сппвести у птвпренпм ппступку, дпстављамп Вам у прилпгу бланкп сппствену 
(сплп) меницу, серијски брпј:___________________________________________  
Пвлащћујемп Ппштинску управу Ппштине Александрпвац  кап Ппверипца да меницу, дату на име 
пзбиљнпсти ппнуде, мпжете пппунити на изнпс пд 10% вреднпсти без ПДВ-а  дате у нащпј ппнуди 
бр. _________ пд ___.___.2017. гпдине тј. на изнпс пд ______________________  динара и слпвима 
(____________________________________________________________________) и пвлащћујемп Вас 
кап Ппверипца да безуслпвнп и непппзивп, без прптеста и трпщкпва, вансудским путем у складу са 
важећим прпписима изврщите наплату свпјих пптраживаоа са  нащег  рашуна кап Дужника 
бр.________________________________ – издавапца менице из нпвшаних средстава, а у кприст 
текућег рашуна Ппверипца бр_______________________са ппзивпм на брпј ___ брпј 95-001  кпд 
Управе за јавна плаћаоа- Трезпр. 

Меница је важећа и у слушају да у тпку трајаоа реализације предметне јавне набавке дпђе 
дп: прпмена пвлащћених за заступаое правнпг лица, прпмена лица пвлащћених за распплагаое 
средствима са рашуна Дужника, прпмена пешата, статусних прпмена кпд Дужника, псниваоа нпвих 
правних субјеката пд стране Дужника и других прпмена пд знашаја за правни прпмет. 

Дужник се пдрише права на ппвлашеое пвпг пвлащћеоа, на стављаое пригпвпра на 
задужеое и на стпрнираое задужеоа пп пвпм пснпву за наплату. 

Меница је пптписана пд стране пвлащћенпг лица за заступаое Дужника 
____________________________________________. 
            Рпк важеоа менишнпг пвлащћеоа је најмаое кпликп и важеое ппнуде. 

Пвп менишнп писмп– пвлащћеое сашиоенп је у 2 (два) истпветна примерка, пд кпјих је           
1 (један) примерак за Ппверипца, а 1 (један) задржава Дужника. 
          
Местп и датум издаваоа пвлащћеоа                                   ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
                                                                                       М.П.  
                                                                                                        __________________________________ 
 
НАППМЕНА: Пбразац менишнпг пвлащћеоа за кприсника бланкп сплп менице пппуоава,  
пверава пешатпм и пптписује пвлащћенп лице и дужан је да исти дпстави уз ппнуду, заједнп са 
бланкп сплп меницпм, фптпкппијпм картпна деппнпваних пптписа и кппијпм захтева за 
регистрацију меница, пверенпм пд ппслпвне банке регистрпванпм у Регистру меница Нарпдне 
банке Србије. 
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ПБРАЗАЦ 12. 
 
 

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ  
 

 Сагласнп шлану 61. став 4. ташке 8. Закпна п јавним набавкама и шлана 15. 
Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних 
набавки и нашину дпказиваоа услпва, пвим путем дпстављам трпщкпве припреме ппнуде 
у јавнпј набавци дпбара велике вреднпсти, брпј ЈН 1.1.1.Д/2017-Набавка електришне 
енргије. 
 
Ппслпвнп име и седищте ппнуђаша 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 -Трпщкпви припреме ппнуде изнпсе _______________________ динара без ппреза 
на дпдату вреднпст пднпснп _____________________ динара са ппрезпм на дпдату 
вреднпст, пд шега: 
 
 -Пстали трпщкпви изнпсе _______________________ динара без ппреза на дпдату 
вреднпст, пднпснп __________________________ динара са ппрезпм да дпдату вреднпст и 
исте  шине: 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
(уписати пстале трпщкпве кпји нису наведени) 
 
 
Местп и датум:   М.П.         

                                                              
           

 _____________________________________________ 
             (Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша/нпсипца ппсла) 

                                   
____________________ 

         
 ____________________ 

 
 
 Сагласнп шлану 88. Закпна п јавним набавкама, трпщкпве припреме и ппднпщеоа 
ппнуде снпси искљушивп Ппнуђаш и не мпже тражити пд Нарушипца накнаду трпщкпва. 
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ПБРАЗАЦ 13.  
 
 
 
 

ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ  ППНУДИ 
 
 
 

 Сагласнп шлану 61.став 4.ташка 9.Закпна п јавним набавкама и шлана 16. Правилника 
п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину 
дпказиваоа испуоенпсти услпва, ппнуђаш  
______________________________________________________________________________ 

(уписати ппслпвнп име и седищте ппнуђаша)  
 

пвим путем  изјављује ппд пунпм  материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу и пптврђује 
да је ппнуду ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним 
лицима. 
 
 
Местп и датум:   М.П. 

      
 ____________________________________________ 

             (Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша/нпсипца ппсла) 
          

 ____________________ 
          

 ____________________ 
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ПБРАЗАЦ 14.  
 
 

 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА 
 
 

у складу са  чл.75. став 2. Закпна п јавним набавкама (''Сл.гласник РС'',брпј 124/12, 14/15 и 
68/2015) и  чл. 17. став 1. тачка 5, чл. 18. став 1. тачка 5. и чл.19. став 1. тачка 4. Правилника п 

пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину 
дпказиваоа испуоенпсти услпва (,,Сл.гласник РС“, брпј 86/2015) 

 
 
 
 
 Ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да сам при састављаоу ппнуде у 
ппступку јавне набавке дпбара бр.1.1.1.Д/2017-Набавка електришне енергије, ппщтпвап пбавезе 
кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 
живптне средине и гарантујем да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде.  
 
 
 
Датум  ________________                   М.П.                                       Пптпис пвлашћенпг лица           

      ______________________ 
 
 
 
 

Наппмена: Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша укпликп наступа 
сампсталнп или са ппдизвпђашима, укпликп наступа у групи, пбразац пптписује  и пверава 
пвлащћени  шлан групе ппнуђаша.       
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VII  МПДЕЛ  УГПВПРА 
 

МПДЕЛ УГПВПРА 
 П  

СНАБДЕВАОУ ЕЛЕКТРИЧНПМ ЕНЕРГИЈПМ 
 

Закључен између: 
 

1.Ппштинска управа Ппштине  Александрпвац, улица Јаще Петрпвића, брпј 26, 
   37230 Александрпвац, ПИБ 100369374, Матишни брпј 07194838 , текући рашун  
   840-48640-96, кпд Управе за трезпр,  кпје заступа Нашелник  Дпбрила Вукпјевић, 
   (у даљем тексту : КУПАЦ)  
и  
2._______________________________________________________________________, 
   са седищтем у ___________________________, улица _________________________,  
   брпј__________, ПИБ ___________________ , Матишни брпј ___________________, 
   брпј рашуна:______________, назив банке: ______________________________, кпје 
   заступа директпр_____________________________ ( у даљем тексту:СНАБДЕВАЧ )  
 

 У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде групу ппнуђаша шине: 
1.______________________________________________, са седищтем _________________________, 
  ПИБ ____________, матишни брпј ______________. 
2.______________________________________________, са седищтем _________________________,  
  ПИБ ____________, матишни брпј _____________. 
3.______________________________________________, са седищтем _________________________,          
  ПИБ ____________, матишни брпј ______________. 
 
 Извпђаш радпва ће деп угпвпрених радпва изврщити прекп ппдизвпђаша: 
1.______________________________________________, са седищтем _________________________, 
  ПИБ ____________, матишни брпј ______________. 
2.______________________________________________, са седищтем _________________________,  
  ПИБ ____________, матишни брпј _____________. 
3.______________________________________________, са седищтем _________________________,          
  ПИБ ____________, матишни брпј ______________. 
 
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:  
- Да је  Купац, на пснпву шлана 32. Закпна п јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15 и 
68/15) спрпвеп птвпрени ппступак јавне набавке електришне енергије (јавна набавка дпбара бр.     
ЈН 1.1.1.Д/2017 ) 

- Да је Снабдеваш дпставип ппнуду бр. ______________пд ____________2017 гпдине, заведену кпд 
Купца ппд брпјем ____/__-_____ пд __.__. 2017. гпдине,  за кпју је утврђенп да испуоава све услпве 
из Закпна и кпнкурсне дпкументације;  

- Да је  Купац дпнеп пдлуку бр._____________ пд __________ 2017. гпдине п дпдели угпвпра 
Снабдевашу за јавну набавку електришне енергије.  
 

Шлан 1. 
 Пвим угпвпрпм Угпвпрне стране уређују права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у ппгледу прпдаје 
електришне енергије са пптпуним снабдеваоем, кап и друга питаоа везана за реализацију пвпг 
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Угпвпра, ппд услпвима утврђеним пвим Угпвпрпм и закпнским и ппдзакпнским прпписима кпјима 
се уређују права и пбавезе пп пснпву прпизвпдое и прпдаје електришне енергије. 
 
 Предмет пвпг угпвпра је исппрука електричне енергије са пптпуним снабдеваоем у 
свему према ппнуди Снабдевача брпј _____________ пд __.__. 2017. гпдине, кпја чини саставни 
деп пвпг угпвпра и тп: 

Предмет 
набавке 

Јединица 
мере 

Прпцеоене 
кпличине 
укупнп 

Јединична 
цена пп 
kWh без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена пп  
kWh са 
ПДВ-пм 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а, за 
прпцеоене 
кпличине 

Укупна 
цена са 
ПДВ-пм, за 
прпцеоене 
кпличине 

1 2 3 4 5 6(3х4) 7(3х5) 
 

Електрична 
енергија 
Јавна 
расвета 

 
 

 
kWh 

 
 

 
2 074 304 

    

Електрична 
енергија 
ширпка 
пптрпшоа 

(нижа) 
kWh 

100     

(виша) 
kWh 

100     

УКУПНП:    

 
И слпвима:__________________________________________________________________________ 
 

 
Шлан 2. 

Угпвпрне стране пбавезу исппруке и прпдаје, пднпснп преузимаоа и плаћаоа електришне 
енергије изврщиће према следећем:  
-Врсти прпдаје: сталнп, гарантпванп и пптпунп снабдеваое електришнпм енергијпм са 100% 
баланснпм пдгпвпрнпщћу, пдређенп на пснпву пстварене пптрпщое Нарушипца. 

 Перипд исппруке : 12  месеци пд дана пптписиваоа угпвпра пд 00:00 дп 24:00;  

 Кплишина енергије : на пснпву пстварене и измерене пптрпщое Купца, а према прпцеоенпј 
кплишини пд стране Купца израженпј у Прилпгу 1 кпји је саставни деп угпвпра; 

 Местп исппруке : сва пбрашунска мерна места Купца, пднпснп електрпенергетски пбјекти 
дати у Прилпгу 1 прикљушена на дистрибутивни систем унутар електрпенергетскпг система 
Републике Србије. 

 Снабдеваш се пбавезује да врста и нивп квалитета исппрушене електришне енегије буде у 
складу са Правилима п раду пренпснпг ситема. 
 Снабдеваш се пбавезује да исппруши електришну енергију у складу са Правилима п раду 
тржищта електришне енергије, Правилима п раду дистрибутивнпг система Републике Србије и 
Уредбпм п услпвима исппруке електришне енергије, пднпснп у складу са свим важећим закпнским 
и ппдзакпнским прпписима кпји регулищу исппруку електришне енергије.  
       

Шлан 3. 
 Купац се пбавезује да плати Снабдевашу за један kWh електришне енергије цену без  
ПДВ-а  на нашин исказан у табели  датпј  у шлану 1. пвпг угпвпра. 
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 Цена је фиксна за угпвпрени перипд исппруке. 
 У цену нису урашунати трпщкпви приступа и кприщћеоа система за пренпс електришне 
енергије ни трпщкпви приступа и кприщћеоа система за дистрибуцију електришне енергије, кап ни 
накнаде за ппдстицај ппвлащћених пптрпщаша и ПДВ. 
 Трпщкпве из става 3. пвпг шлана Снабдеваш ће фактурисати Купцу, у пквиру рашуна, свакпг 
месеца  на пснпву пбрашунских и измерених велишина за места примппредаје Купца, уз примену 
важеће метпдплпгије на пснпву пдредби Закпна п енергетици (''Сл.гласник 145/2014) и  важећих 
ппдзакпнских аката у тпј пбласти. 
 Купац ће изврщити плаћаое пбавеза за електришну енергију у 2017.гпдини највище дп 
изнпса средстава кпја су пдпбрена у пквиру апрппријације за  текућу бучетску гпдину. 
 Акп у имплементацији пвпг угпвпра дпђе дп несагласнпсти угпвпрних страна у вези става 4. 
пвпг шлана, Купац ће затражити надзпр над применпм Закпна п енергетици пд стране надлежне 
Агенције. 
                                                                         Шлан 4. 

Места исппруке су ппстпјећа мерна места купца, из Прилпга 1, кап и и сва нпва мерна места 
Купца прикљушена на дистрибутивни систем накпн закљушеоа угпвпра 
Снабдеваш снпси све ризике, кап и све припадајуће и зависне трпщкпве у вези са пренпспм и 
исппрукпм електришне енергије дп места исппруке.  
 Снабдеваш је дужан да пре исппруке електиршне енергије закљуши, пднпснп дпстави Купцу 
закљушен: 
1) угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца прикљушен; 
2) угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца. 
 
                                                                        Шлан 5. 
  Снабдеваш ће првпг дана у месецу кпји је радни дан за купца, на местима примппредаје 
(мерна места) изврщити пшитаваое кплишине пстварене пптрпщое електришне енергије за 
претхпдни месец.  

У слушају да угпвпрне стране нису сагласне пкп кплишина прпдате, пднпснп преузете 
електришне енергије, кап валидан ппдатак кпристиће се ппдатак пператпра пренпснпг система.  

У слушају да су угпвпрне стране сагласне пкп пптрпщених кплишина  из става 1. пвпг шлана, 
али не и пкп нашина пбрашуна истих, купац ће измирити приспелу пбавезу, али задржава сва 
закпнска права за защтитпм. 

На пснпву дпкумента п пшитаваоу утрпщка, Снабдеваш издаје Купцу рашун за исппрушену 
електришну енергију, кпји садржи пбрашун електришне енергије на пснпву угпвпрене цене, 
пбрашунски перипд кап и накнаду прпписану закпнпм- ппрез на дпдату вреднпст и пстале  
пбавезе и инфпрмације прпписане Закпнпм п енергетици.  

Снабдеваш рашун дпставља ппщтпм. 
  

Шлан 6. 
 На исппстављени рашун Купац мпже ппднети пригпвпр у рпку пд 8(псам) дана пд дана 
дпбијаоа рашуна. 
 Снабдеваш је дужан да пригпвпр рещи у рпку пд 8(псам) дана пд дана пријема пригпвпра.У 
слушају да је пригпвпр пснпван , Снабдеваш ће изврщити пдгпварајуће исправке рашуна и дпставити 
их Купцу у рпку пд 8 (псам)  дана пд дана пријема пригпвпра. 

У слушају да Снабдеваш пдлуши да пригпвпр није пснпван, п тпме ће писаним путем 
пбавестити Купца уз пбразлпжеое пдлуке п пригпвпру. 

 
Шлан 7. 

 Купац се пбавезује да плаћаое пп рашуну исппстављенпм у смислу шл.5 пвпг угпвпра 
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изврщи најкасније у рпку пд 45 дана пд дана пријема исправнп исппстављене фактуре. 
 

Шлан 8. 
Снабдеваш  се пбавезује да у рпку пд 7 дана пд дана   пптписиваоа угпвпра, Купцу  преда за 

изврщеое свпјих угпвпрних пбавеза, кап средствп финансијскпг пбезбеђеоа 1(једну) бланкп сплп 
меницу за дпбрп изврщеое ппсла у висини пд 10% пд укупнп угпвпрене цене без ПДВ-а са рпкпм 
важнпсти дужим 30 дана пд угпвпренпг рпка за заврщетак угпвпренпг ппсла, менишна пвлащћеоа 
и картпн деппнпваних  пптписа, кап и кппију захтева за регистрацију меница у Регистру меница 
НБС, пверен пд стране Ппслпвне банке. 

Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст 
менице мпра да се прпдужи за исти брпј дана за кпји ће бити прпдужен рпк за изврщеое угпвпрне 
пбавезе. 

 Купац ће унпвшити менице у слушају да Снабдеваш не испуоава свпје угпвпрне пбавезе у 
рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм. 

За све време трајаоа угпвпра Купац  је у ппседу меница све дп испуоеоа угпвпрних 
пбавеза, а накпн испуоеоа угпвпрних пбавеза, менице се враћају Снабдевашу. 

 
Шлан 9. 

 Угпвпрне стране су сагласне да ће у слушају настанка щтете ппвредпм пдредби пвпг угпвпра, 
угпвпрна страна кпја је прпузрпкпвала щтету, накнадити другпј страни стварну щтету, у складу са 
закпнпм. 
 

Шлан 10. 
 Вища сила пслпбађа Снабдеваша пбавезе да исппруши, а Купца да преузме кплишине 
електришне енергије , утврђене угпвпрпм за време оегпвпг трајаоа.  

Кап вища сила, за Снабдеваша и за Купца, сматрају се непредвиђени прирпдни дпгађаји 
кпји имају знашај елементарних неппгпда (ппплаве, земљптреси, ппжари и сл.), кап и дпгађаји и 
пкплнпсти кпји су настали ппсле закљушеоа пвпг угпвпра кпји пнемпгућавају изврщеое угпвпрних 
пбавеза, а кпје угпвпрна страна није мпгла спрешити, птклпнити или избећи. Ппд таквим 
дпгађајима сматрају се и акти надлежних државних пргана и пператпра пренпснпг система дпнети 
у складу са правилима п раду пренпснпг система, а у циљу пбезбеђиваоа сигурнпсти 
електрпенергетскпг система.  

Угпвпрна страна кпја је ппгпђена делпваоем вище силе пбавезна је да пбавести другу 
угпвпрну страну телегрампм, мејлпм, факспм или на други ппгпдан писани нашин п ппшетку и 
заврщетку делпваоа вище силе,укпликп се оенп трајаое мпже предвидети ,  кап и да предузме 
пптребне активнпсти ради ублажаваоа ппследица вище силе.  

За време трајаоа вище силе, права и пбавезе угпвпрних страна  мирују и не примеоују се 
санкције за неизврщеое угпвпрених пбавеза. 
 У слушају да дпгађаји вище силе ефективнп  спрешавају угпвпрне стране да изврщавају свпје 
пбавезе, за перипд дужи пд једнпг месеца, Угпвпрне стране ће сппразумнп пдлушити п даљпј 
примени пвпг Угпвпра. Угпвпрна страна кпд кпје није наступила вища сила има правп на раскид 
пвпг угпвпра без пбраћаоа суду кад п тпме писаним путем пбавести другу угпвпрну страну. 
 

Шлан 11. 
 Угпвпр се мпже раскинути сппразумнп, писменпм саглащнпщћу угпвпрних страна и у 
слушајевима предвиђеним Закпнпм п пблигаципним пднпсима Републике Србије. 
 

Шлан 12. 
 Угпвпрне стране су сагласне да ће сваки сппр кпји настане у вези са пвим угпвпрпм, 
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настпјати да реще мирним путем у духу дпбре ппслпвне сарадое. 
  У слушају да се настали сппр не мпже рещити мирним путем, сппрпве из пвпг угпвпра 
рещаваће Привредни суд у Краљеву. 

Шлан 13. 
 Пвај угпвпр се сматра закљушеним када га пптпищу пвлащћена лица угпвпрних страна, 
пвере пешатпм и предају средства пбезбеђеоа у складу са шл.8. пвпг угпвпра, а ступа на снагу и 
важи  12 календарских месеци  пд дана закљушеоа угпвпра, сваким данпм пд 00:00 дп 24:00 
шаспва.   

Пбавезе кпје дпспевају у нареднпј бучетскпј гпдини биће реализпване највище дп изнпса 
средстава кпја ће им за ту намену бити пдпбрена у тпј бучетскпј гпдини - шлан 7. Уредбе п 
критеријумима за утврђиваое прирпде расхпда и услпвима и нашину прибављаоа сагласнпсти за 
закљушиваое пдређених угпвпра кпји, збпг прирпде расхпда, захтевају плаћаое у вище гпдина.  

 
Шлан 14. 

 Измене и дппуне пвпг угпвпра мпгу се врщити самп писаним путем. Биће пунпважне и 
пбавезиваће Снабдеваша и Купца самп пне измене и дппуне кпје су сашинили сппразумнп у писанпј 
фпрми. 

Шлан 15. 
 На сва питаоа кпја нису уређена пвим угпвпрпм примеоиваће се Закпн п пблигаципним 
пднпсима, Закпн п енергетици и други закпнски и ппдзакпнски прпписи кпјима се регулище рад 
енергетских субјеката, енергетска делатнпст и функципнисаое тржищта електришне енергије у 
Републици Србији. 

Шлан 16. 
 Пвај угпвпр је сашиоен у 6(щест) истпветних примерака пд кпјих се 3(три) примерка налазе 
кпд Купца, а 3(три) примерка кпд Снабдеваша. 
 
      За Купца                                                                                               За Снабдеваша 
     Нашелник    
_____________________            _________________________ 
 
НАППМЕНА: Угпвпр мпра да се пппуни, пптпище и пвери. 
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VIII УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 

ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПМЕ ППНУДА МПРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
Ппнуда се  сашиоава на српскпм језику и сва кпресппденција у ппступку јавне набавке  впди се на 
српскпм језику.  
НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ 
Ппнуде се дпстављају у затвпренпј кпверти ппщтпм или неппсреднп на адресу Нарушипца, са 
назнакпм „НЕ ПТВАРАТИ–Ппнуда за јавну набавку бр. ЈН 1.1.1.Д/2017–Набавка електришне 
енергије''. На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђаша. Ппнуде се дпстављају у 
затвпренпј кпверти, затвпрена на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу 
утврдити да се први пут птвара. 
Ппнуде се дпстављају путем ппщте или лишнп свакпг раднпг дана пд 07,00 дп 15,00 шаспва, на 
адресу Нарушипца – Ппщтинска управа Ппщтине Александрпвац, ул. Јаще Петрпвића 26, 37230 
Александрпвац. Крајои рпк за дпстављаое ппнуда је 30 дана пд дана пбјављиваоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда на Ппрталу Управе за јавне набавке, дп 12:00 шаспва ппследоег дана рпка. 
Укпликп рпк истише на дан кпји је нерадни или на дан кпји је државни празник, кап ппследои дан 
рпка сматраће се први следећи радни дан дп 12:00 шаспва. Ппнуде кпје стигну ппсле наведенпг 
рпка сматраће се неблагпвременим. Неблагпвремене ппнуде се неће птварати и пп пкпншаоу 
ппступка птвараоа биће враћене ппнуђашу, са назнакпм да је ппнуда ппднета неблагпвременп. 

Ппдаци п пбавезнпј садржини ппнуде 

Ппнуђаш је дужан да испуоава услпве дефинисане шланпм 75. став 1. и шланпм 76. Закпна п јавним 
набавкама, щтп ппнуђаш дпказује дпстављаоем дпказа кпји су у складу са Закпнпм п јавним 
набавкама прецизирани и наведени у пвпј кпнкурснпј дпкументацији. Испуоаваое услпва из 
шланпва 75. и 76. Закпна п јавним набавкама детаљније је наведенп у ппглављу пзнашенп са 
римским брпјем IV пве кпнкурсне дпкументације. 

Пбавезну садржину ппнуде шине пбразац ппнуде, сви дпкази (прилпзи) тражени кпнкурснпм 
дпкуметацијпм кап и пппуоени, пптписани и пверени пбрасци из кпнкурсне дпкументације. 
Ппднпщеоем ппнуде сматраће се да је ппнуђаш у пптпунпсти прихватип  све услпве из кпнкурсне 
дпкументације. 

Укпликп ппнуда није сашиоена у складу са захтевима из пве кпнкурсне дпкументације, такву 
ппнуду Нарушилац ће пдбити кап неприхватљиву. 

Ппсебни захтеви у ппгледу начина сачиоаваоа ппнуде, пппуоаваоа пбразаца 

Дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним фптпкппијама, а Нарушилац мпже 
пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву извещтаја 
кпмисије за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену 
кппију свих или ппјединих дпказа. Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити 
краћи пд 5 дана, не дпстави на увид пргинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће 
оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.  

Ппнуђаш није дужан да дпстаља дпказе кпји су јавнп дпступни  на интернет странама  надлежних 
пргана, дужан је да у ппнуди наведе кпји су тп дпкази и интернет адресе где се мпгу видети 
наведени дпкази. Укпликп ппнуђаш на пвај нашин дпказује испуоенпст наведених услпва, дужан је 
да у свпјпј ппнуди јаснп наведе да се налази у регистру ппнуђаша. Кап дпказ п изврщенпм упису у 
регистар, ппжељнп је да ппнуђаш дпстави кппију Рещеоа регистратпра п изврщенпм упису или  
други пдгпварајући дпказ (Изјава на мемпрандуму  Ппнуђаша).  
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Ппнуђаш је дужан да пппуни, пвери пешатпм и пптпище пбрасце из кпнкурсне дпкументације. 
Пбрасце ппнуђаш мпра пппунити шиткп, пднпснп дужан је уписати ппдатке у за оих предвиђена 
празна ппља или запкружити већ дате елементе у пбрасцима, такп да пбрасци буду у пптпунпсти 
пппуоени, а садржај јасан и недвпсмислен. Пбрасци из кпнкурсне дпкументације пппуоавају се, 
пптписују и пверавају пешатпм, а све у складу са пбрасцима и наппменама на пбрасцима из 
кпнкурсне дпкументације. Пбрасце кпји су у кпнкретнпм слушају неприменљиви, ппнуђаш није у 
пбавези да пптпище и пвери (нпр. акп ппнуђаш наступа сампсталнп не мпра да пптпище и пвери 
пбразац „изјава ппнуђаша п ангажпваоу ппдизвпђаша“ и сл.), пднпснп није дужан да их дпстави.  

Местп, дан и сат птвараоа ппнуда, ппднпшеое пунпмпћја  
Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се ппследоег дана истека рпка за пријем ппнуда, у 12:30 шаспва, у 
прпстпријама Нарушипца радпва, уз присуствп пвлащћених представника ппнуђаша. Представници 
ппнуђаша  су дужни да, пре ппшетка птвараоа ппнуда, Кпмисији за јавну набавку дпставе пунпмпћја 
или пвлащћеоа за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда. 
Пунпмпћје или пвлащћеое се дпставља у писанпј фпрми и мпра бити пверенп пешатпм и 
пптписанп пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. Факспви и фптпкппије пунпмпћја или пвлащћеоа 
се неће уважити.  
П птвараоу ппнуда се сашиоава записник, сагласнп шлану 104. Закпна п јавним набавкама. 
ПАРТИЈЕ 
Пва јавна набавка је фпрмирана кап јединствена набавка.  
ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ППДНПШЕОА ППНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА              
 Ппнуда са варијантама није дпзвпљена. 
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКПНА  
Измена ппнуде  
 Сагласнп шлану 87.став 6. Ппнуђаш мпже да измени свпју ппнуду пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда.  
 Укпликп се измена ппнуде пднпси на ппнуђену цену, цена мпра да буде изражена у 
динарскпм изнпсу, а не у прпцентима. Укпликп се измена ппнуде пднпси на ппнуђену цену, 
ппнуђаш је пбавезан да дпстави писменп пбавещтеое п укупнпј цени целпкупне ппнуде, ппсле 
измене, без и са ПДВ-пм, на прпписаним пбрасцима у пквиру Кпнкурсне дпкументације,  у 
супрптнпм оегпва ппнуда биће пдбијена кап неприхватљива. 
 Измене ппнуде мпрају бити припремљене, пзнашене и дпстављене у складу са услпвима 
пве кпнкурсне дпкументације, са пзнакпм на кпверти:''Измена ппнуде за јавну набавку бр. 
ЈН  1.1.1.Д/2017-Набавка електричне енергије- не птварај''. 
 Сви елементи ппнуде кпји се меоају мпрају бити дпстављени на пбрасцима пве кпнкурсне 
дпкументације. Кпнкурсна дпкументација се мпже кппирати. 
 Кпнкурсна дпкументација ппстављена је на Ппрталу јавних набавки.. 
 Измене ппнуде мпрају бити дате на пбрасцима пве кпнкурсне дпкументације и пбухватити 
све пбрасце на кпје се измене пднпсе. 
 Ппнуда не мпже бити измеоена ппсле истека крајоег рпка за ппднпщеое ппнуде, сагласнп 
шлану 87. став 6. Закпна п јавним набавкама. 
Дппуна ппнуде 
 Сагласнп шлану 87. став 6, ппнуђаш мпже да дппуни свпју ппнуду пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда. 
 Дппуне ппнуде мпрају бити припремљене, пзнашене и дпстављене у складу са услпвима 
пве кпнкурсне дпкументације, са пзнакпм на кпверти: ''Дппуна ппнуде за јавну набавку бр.  
ЈН  1.1.1.Д/2017-Набавка електричне енергије-не птварај''. 
 Сви елементи ппнуде кпја се дппуоује мпрају да буду дпстављени  на пбрасцима из пве 
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кпнкурсне дпкументације. Кпнкурсна дпкументација се мпже кппирати. 
 Кпнкурсна дпкументација ппстављена је на Ппрталу јавних набавки.  
 Дппуне ппнуда мпрају бити дате на пбрасцима пве кпнкурсне дпкументације и пбухватити 
све пбрасце на кпје се дппуне пднпсе. 
 Ппнуда не мпже бити дппуоена ппсле истека крајоег рпка за ппднпщеое ппнуда, сагласнп 
шлану 87. став 6.Закпна п јавним набавкама. 
Пппзив ппнуде  
 Сагласнп шлану 87. став 6. ппнуђаш мпже да пппзпве свпју ппнуду писменим пбавещтеоем 
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
 Свакп пбавещтеое п пппзиву ппнуде мпра бити припремљенп, пзнашенп и дпстављенп у 
складу са услпвима из кпнкурсне дпкументације са пзнакпм на кпверти: '' Пппзив ппнуде за јавну 
набавку бр. ЈН 1.1.1.Д/2017-Набавка електричне енергије- не птварај''. 
 Ппнуда не мпже бити пппзвана ппсле истека крајоег рпка за ппднпщеое ппнуде, сагласнп 
шлану 87. став 6. Закпна п јавним набавкама. 
ПБАВЕШТЕОЕ ДА ППНУЂАЧ КПЈИ ЈЕ САМПСТАЛНП ППДНЕП ППНУДУ НЕ МПЖЕ 
ИСТПВРЕМЕНП ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ, 
НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ППНУДА  
 Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 
 У делу Кпнкурсне дпкументације  Пбразац ппнуде и Мпдел угпвпра Ппнуђаш навпди на кпји 
нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђашем/има или кап заједнишку ппнуду.  
МПГУЋНПСТ АНГАЖПВАОА ППДИЗВПЂАЧА 
 Ппнуду мпже ппднети Ппнуђаш кпји наступа са Ппдизвпђашем. 
 Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп 
ппверити ппдизвпђашу и да наведе у свпјпј ппнуди, прпценат укупне вреднпсти набавке, кпји ће 
ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће се 
изврщити прекп ппдизвпђаша.  
 У слушају да се дпспела пптраживаоа пренпсе директнп Ппдизвпђашу, Ппнуђаш и 
Ппдизвпђаш су дужни да у склппу ппнуде прилпже акт кпјим ће бити дефинисана ппступаоа 
Нарушипца у наведенпм слушају.  
 Укпликп Угпвпр п извпђеоу радпва буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша  кпји 
изврщеое набавке делимишнп ппверава Ппдизвпђашу, тај Ппдизвпђаш ће бити наведен и у Угпвпру 
п извпђеоу радпва.   
 Ппнуђаши су у пбавези да у пбрасцу ппнуде унесу ппдатке п евентуалнп ангажпваним 
ппдизвпђашима, са псталим дпкументима кпји дпказују испуоенпст услпва за ушещће ппдизвпђаша, 
сагласнп шлану 80.став 5. Закпна п јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/15) 
и захтевима пдређеним пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм. 
 Сваки ппдизвпђаш мпра испуоавати: 
Услпве из шлана 75. став 1.ташка 1-4. Закпна п јавним набавкама. 
 Ппнуђаш не мпже да ангажује ппдизвпђаша кпји није наведен у прилпженпј кпнкурснпј 
дпкументацији.  
 Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу на оегпв захтев пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва. 
 Ппнуђаш  кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује кап 
ппдизвпђаш у другпј ппнуди.  
 Једнп правнп или физишкп лице мпже да буде ппдизвпђаш кпд вище ппнуђаша у истпј јавнпј 
набавци. 
 Укпликп је ппдизвпђаш ангажпван пд стране једнпг ппнуђаша, не мпже се ппјавити кап 
ушесник у заједнишкпј ппнуди, у истпј јавнпј набавци. 
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 Ушесник заједнишке ппнуде не мпже да буде ангажпван кап ппдизвпђаш кпд другпг 
ппнуђаша у истпј јавнпј набавци. 
 Правнп или физишкп лице не мпже у истпј јавнпј набавци да ушествује кап ппнуђаш и кап 
ппдизвпђаш.  
МПГУЋНПСТ ППДНПШЕОА ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ И ПБАВЕЗНА САДРЖИНА 
СППРАЗУМА 
 Ппнуду мпже ппднети Група ппнуђаша кап заједнишку ппнуду. 
 Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и 
према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п: 
  -Шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и  кпји ће 
               заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем, 
  -Ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр, 
  -Ппнуђашу кпји ће издати рашун, 
  -Рашун на кпји ће бити изврщенп плаћаое, а кпји мпра бити идентишан са рашунпм 
     кпји је наваден у мпделу угпвпра, 
  -Ппнуђашу кпји ће у име Групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа, 
  -Ппису ппслпва и пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое   
    угпвпра.  
 Услпве из шлана 75.став1.ташка 1-3 Закпна п јавним набавкама, испуоава сваки ушесник 
сампсталнп, а дпдатне услпве из шлана 76. Закпна п јавним набавкама и Кпнкурсне дпкументације 
испуоавају заједнп. 
 У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, пвлащћени представник нпсипца ппсла и сви 
ушесници заједнишке ппнуде пптписују и пверавају пбразац ппнуде, на кпји нашин дпказују да је 
група ппнуђаша сагласна са свим ппнуђеним елементима.  
 Ппнуђаши из групе ппнуђаша, пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
 Нарушилац не мпже пд групе ппнуђаша да захтева да се ппвезују у пдређени правни пблик 
какп би мпгли да ппднесу заједнишку ппнуду.  
 
ЗАХТЕВ У ППГЛЕДУ ТРАЖЕНПГ НАЧИНА И УСЛПВА  ПЛАЋАОА,  КАП И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ 
ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ  ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ (РПК ИСППРУКЕ И РПК ВАЖЕОА 
ППНУДЕ) 
 
Начин плаћаоа и рпк важеоа ппнуде 
 Аванснп плаћаое  није предвиђенп. 

Плаћаое за исппрушену електришну енергију  се врщи у складу са Закпнпм п рпкпвима 
измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама (''СЛ.Гласник РС'', брпј 119/12). Рпк за 
измиреое нпвшаних пбавеза је најдуже 45 (шетрдесетпет) календарских дана пд дана 
исппстављаоа исправне фактуре за исппрушенп дпбрп. Исппрука дпбара врщи се сукцесивнп у 
перипду пд  
12  календарских месеци пд дана закљушеоа угпвпра, у перипду пд 00:00 дп 24:00h . 

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда. У слушају да 
ппнуђаш  наведе  краћи рпк важеоа ппнуда, ппнуда ће бити пдбијена, кап неисправна. 

 
Дпдатни захтев у ппгледу пбавезе закључеоа угпвпра у смислу чл. 188. став 3. Закпна п 
енергетици  
 Шланпм 188. став 3. Закпна п енергетици је прпписанп: 
"Када је закљушен угпвпр п прпдаји са пптпуним снабдеваоем, пре птппшиоаоа снабдеваоа 
снабдеваш је дужан  да закљуши: 
1) угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца прикљушен; 
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2) угпвпр кпјим  је уредип свпју балансну пдгпвпрнпст, а кпјим су пбухваћена и места примппредаје 
тпг крајоег купца." 
Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду, дпстави изјаву на свпм мемпрандуму, пптписану пд стране 
пдгпвпрнпг лица ппнуђаша и пверену пешатпм, кпјпм се пбавезује да ће, у слушају да му буде 
дпдељен угпвпр у предметнпм ппступку јавне набавке ппступити у складу са шланпм 188. став 3. 
Закпна п енергетици, пднпснп да ће пдмах пп пптписиваоу угпвпра закљушити или дпставити 
укпликп је већ закљушен : 
1) угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји су пбјекти крајоег купца прикљушени; 
2) угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца. 
 
ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И  ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ППНУДИ 
Вреднпсти у кпнкурснпј дпкументацији и у ппнуди исказују се у динарима.  
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену 
ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст. 
Цена пбухвата цену електришне енергије са баланснпм пдгпвпрнпщћу у складу са Закпнпм п 
енергетици, набавку и исппруку електришне енергије. 
Пбавеза је Ппнуђаша  да искаже јединишну цену  kWh електришне енергије ВТ, јединишну цену  kWh  
електришне енергије НТ и јединишну јединствену цену  kWh  електришне енергије, са ПДВ-пм и без 
ПДВ-а. 
Пбрашун – фактурисаое и наплата исппрушене кплишине електришне енергије врщи се пп наведенпј 
јединишнпј цени из пбрасца структуре цене, а према стварнп исппрушенпј кплишини електришне 
енергије за пбрашунски перипд, на местима примппредаје тпкпм перипда снабдеваоа а ппд 
услпвима утврђеним угпвпрпм. 
Цена је фиксна и не мпже се меоати, пднпснп цена за јединицу мере - „kwh“  je фиксна за 
угпвпрени перипд исппруке. 
У цену нису урашунати трпщкпви приступа и кприщћеоа система електришне енергије, трпщкпви 
накнаде за ппдстицај ппвлащћених пптрпщаша и ПДВ. Трпщкпве приступа и кприщћеоа пренпснпг 
и дистрибутивнпг система (мрежарина), пднпснп трпщкпве накнаде за ппдстицај ппвлащћених 
прпизвпђаша електришне енергије, прпдавац ће у пквиру рашуна, фактурисати купцу свакпг месеца, 
на пснпву пбрашунских велишина за места примппредаје купца, на пснпву важећих Пдлука и 
Уредби.  
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. 
Закпна. 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпва (шлан 88. став 2. ЗЈН) . 
 
ФИНАНСИЈСКП ПБЕЗБЕЂЕОЕ 
 
 Средства финансијскпг пбезбеђеоа су: 
А) Ппнуђаш је дужан да УЗ ППНУДУ дпстави  СРЕДСТВП ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА ЗА 
ПЗБИЉНПСТ ППНУДЕ и тп: 
 –бланкп сппствену меницу, кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа 
Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд стране лица 
пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп 
пвлащћеое-писмп (Пбразац бр. 11) са назнашеним изнпспм пд 10%  пд укупне вреднпсти ппнуде 
без ПДВ-а. Уз меницу мпра бити дпстављена  кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд 
стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу-писму. Рпк важеоа менице је 
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30 дана пд дана птвараоа ппнуда (средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде треба да траје 
најмаое кпликп и важеое ппнуде). 
 Нарушилац ће унпвшити меницу дату уз ппнуду укпликп: ппнуђаш накпн истека рпка за 
ппднпщеое  ппнуда ппвуше, пппзпве или измени свпју ппнуду; ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр 
благпвременп не пптпище угпвпр п јавнпј набавци; ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр не ппднесе 
средствп пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у складу са захтевима из Кпнкурсне 
дпкументације. 
 Нарушилац ће вратити меницу ппнуђашима са кпјима није закљушен угпвпр, пдмах пп 
закљушеоу угпвпра са изабраним ппнуђашем. 
 Укпликп ппнуђаш не дпстави меницу ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива. 
Б)Изабрани ппнуђаш је дужан да дпстави СРЕДСТВП ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА ЗА ДПБРП 
ИЗВРЩЕОЕ ППСЛА и тп: 
-Пригинал сппствену бланкп меницу за дпбрп извршеое ппсла у изнпсу пд 10% пд вреднпсти 
угпвпра (без пбрашунатпг ПДВ-а) са рпкпм важнпсти 30 дана дужим пд угпвпренпг рпка  за кпнашнп 
изврщеое, прпписнп пптписану и пверену са клаузулпм ''без прптеста'', са кппијпм депп картпна, 
пвлащћеоем за пппуну менице и пптврдпм п регистрацији менице. 
 Предметну меницу ппнуђаш се пбавезује да преда нарушипцу у рпку пд 7 дана пд дана 
пптписиваоа угпвпра, са рпкпм важеоа дужим 30 дана пд угпвпренпг рпка за заврщетак 
угпвпренпг ппсла. 
 Предметна меница  мпра да испуоава све услпве за принудну наплату, схпднп Закпну п 
платнпм прпмету (''Службени лист СРЈ'', брпј 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС'', брпј 43/04, 62/06, 
111/09 и 31/11) са ппсебним нагласкпм на шланпве 6. и 14. Закпна п изменама и дппунама Закпна п 
платнпм прпмету (''Службени гласник РС'', брпј 11). 
 Саставни деп кпнкурсне дпкументације је  Пбразац 10-Изјава кпјпм се ппнуђаш пбавезује да 
ће у слушају дпделе угпвпра дпставити средствп пбезбеђеоа предвиђенп у кпнкурснпј 
дпкументацији. 
 
ДЕФИНИСАОЕ ППСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКПЛИКП ИСТИ ППСТПЈЕ У ППГЛЕДУ 
ЗАШТИТЕ  ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  
 
 Ппнуђаш мпже да пзнаши ппдатке у ппнуди кап ппверљиве и тп ће ушинити на следећи 
нашин: 
-црвенпм плпвкпм у гпроем деснпм углу, писанпм реши ''ппверљивп'' пзнашиће дпкумент кпји 
сматра ппверљивим. 
 Нарушилац ће бити у пбавези да шува кап ппверљиве ппдатке самп акп су ппдаци на 
наведени нашин пзнашени и акп су ппсебним прпписпм утврђени кап ппверљиви.  
 Нарушилац је дужан да шува ппслпвну тајну ппнуђаша.  
 Ппнуђаш не мпже сматрати и прпгласити ппверљивим цену и друге елементе кпји су пд 
важнпсти за пцену ппнуде. 
 Сагласнп шлану 14. Закпна п јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', брпј 124/2012,14/2015 и 
68/2015), неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други 
ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде. 
 Нарушилац ће сагласнп наведенпм шлану  Закпна: 
-шувати кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима кпји су садржани у ппнуди а кпје је кап такве, у 
складу са Закпнпм, ппнуђаш пзнашип у ппнуди; 
-пдбити даваое инфпрмација кпје би знашиле ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у 
ппнуди; 
-шувати кап ппслпвну тајну имена заинтереспваних лица, ппнуђаша и ппднпсилаца пријава, кап и 



ОПШТИНА   АЛЕКСАНДРОВАЦ 
 

Конкурсна документација за ЈН 1.1.1.Д/2017 страна 45од 49 
 

ппдатке п ппднетим ппнудама, пднпснп пријавама, дп птвараоа ппнуда. 
ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ КПЈЕ  ППНУЂАЧ  МПЖЕ  ДА  ЗАХТЕВА ПД  
НАРУЧИПЦА У ВЕЗИ ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ, КАП И ДА МПЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИПЦУ И НА 
ЕВЕНТУАЛНЕ УПЧЕНЕ НЕДПСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНПСТИ У КПНКУРСНПЈ ДПКУМЕНТАЦИЈИ  НА 
НАЧИН ПРЕДВИЂЕН ЧЛАНПМ 20. ЗАКПНА 
 
 Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, тражити пд нарушипца дпдатне 
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуда, при шему мпже да укаже нарушипцу 
и на евентуалп упшене недпстатаке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, најкасније 5 дана 
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде, у складу са шланпм 63. а у вези шлана 20.Закпна п јавним 
набавкама, путем ппщте-преппрушенп на адресу:Ппщтинска управа Ппщтине Александрпвац, 
улица Јаще Петрпвића, брпј 26, 37230 Александрпвац, факспм или e-mail-om наведеним у ппзиву 
са назнакпм ''Питаое за ЈН брпј 1.1.1.Д/2017- Набавка електричне енергије''. 
 Тражеое дпдатних инфпрмација везанп за садржај кпнкурсне дпкументације или билп кпја 
питаоа везанп за јавну набавку, телефпнпм није дпзвпљенп. 
 Ппнуђаш телефпнпм мпже да се инфпрмище самп пкп времена, нашина преузимаоа 
кпнкурсне дпкументације, времена када мпже изврщити увид у исту и сл. 
 Нарушилац је дужан да заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 дана  пд дана пријема писменпг 
захтева пд стране заинтереспванпг лица, ппщаље пдгпвпр у писанпм пблику и да истпвременп ту 
инфпрмацију пбјави на Ппрталу јавних набавки. 
 Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша 
путем електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге 
стране захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна и да 
ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое. 
 
ПБАВЕШТЕОЕ П НАЧИНУ НА КПЈИ СЕ МПГУ ЗАХТЕВАТИ ДПДАТНА 
ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА, ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И ВРШИТИ 
КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА ПДНПСНП  ОЕГПВПГ  ППДИЗВПЂАЧА 
 
 Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа пдређених елемената ппнуде, 
кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда. 
 Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа ппсле птвараоа ппнуда.  
 У слушају из претхпднпг става нарушилац ће писменим путем упутити ппнуђашу захтев за 
дпдатним пбјащоеоима. 
 Ппнуђаш је пбавезан да пдмах пп пријему захтева, а најкасније у рпку пд 3 дана пп пријему, 
пдгпвпри на захтев нарушипца. 
 У слушају да ппнуђаш не дпстави тражена дпдатна пбјащоеоа нарушипцу и да дпдатна 
пбјащоеоа нису пдгпварајућа предмету јавне набавке, укпликп су кпнтрадиктпрна, нејасна и 
укпликп не пдгпварају правилима струке и ппзитивним прпписима и укпликп на билп кпји нашин 
упућују да се јавна набавка не мпже изврщити квалитетнп и у рпку, нарушилац мпже ппнуду и 
пдбити кап неисправну, уз писанп пбразлпжеое ппнуђашима. 
 Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. 
 У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
 Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду 
пдбити кап неприхватљиву.    
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УВИД У ДПКУМЕНТАЦИЈУ 
 
 Ппнуђаш има правп да изврщи увид у дпкументацију п спрпведенпм ппступку јавне набаке 
ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пднпснп пдлуке п пбустави  ппступка  п шему мпже 
ппднети писмени захтев нарушипцу путем електрпнске ппщте, ппщте и факспм. 
 Нарушилац  ће лицу из претхпднпг става пмпгућити увид у дпкументацију  и кппираое 
дпкументације из ппступка п трпщку ппднпсипца захтева, у рпку пд два дана пд дана пријема 
писанпг захтева, уз пбавезу да защтити ппдатке у складу са шланпм 14. и 15. Закпна п јавним 
набавкама. 
 
КПМУНИКАЦИЈА 
 
 Кпмуникација се у ппступку јавне набавке пдвија писаним путем, пднпснп путем ппщте, 
електрпнске ппщте или факспм. 
 Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша 
путем електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила  дпстављаое дужна је да пд друге 
стране захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна да ушини 
кад је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое. 
 
ПБАВЕШТЕОЕ ДА НАКНАДУ ЗА КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА, КАП И ПДГПВПРНПСТ  
ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  
СНПСИ ППНУЂАЧ 
 
 Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
 
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
 
 Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. дп 167. Закпна п јавним 
набавкама. 
 Захтев за защтиту права ппднпси се Нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља 
Републишкпј кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки. 
 Нарушипцу се захтев за защтиту права предаје неппсреднп или електрпнскпм ппщтпм на 

адресу: soaleker@ptt.rs  или  факспм на брпј  037 3554 556 или преппрушенпм ппщтпм са 
ппвратницпм. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, 
прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм п јавним набавкама није другашије 
пдређенп. 
П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац ће пбавестити све ушеснике у ппступку јавне 
набавке, пднпснп пбјавити пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније 
у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева. 
 Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсна дпкументација, захтев ће се сматрати благпврем,еним укпликп 
јео примљен пд стране нарушипца најкасније 7 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без 
пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права дплази дп застпја 
рпка за ппднпщеое ппнуда. 
 Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шлана 108 Закпна п јавним набавкама или 
дплуке п пбустави ппступка јавне набавке из шл. 109. Закпна п јавним набавкама, рпк за 
ппднпщеое захтева за защтиту права је 10 дана пд дана пријема пдлуке. 
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 Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку 
јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре 
истека тпг рпка.  
 Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране 
истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је 
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. 
 Нарушилац мпже да пдлуши да заустави даље активнпсти у слушају ппднпщеоа захтева за 
защтиту права при шему је дужан да у ппднетпм пбавещтеоу п ппднетпм захтеву за защтиту права 
наведе да  зауставља  даље активнпсти у ппступку  дп дпнпщеоа  кпнашне пдлуке. 
 Да би бип пптпун, захтев за защтиту права  треба да садржи: 
 -назив и адресу ппсдмнпсипца захтева и лице за кпнтакт; 
 -назив и адресу нарушипца; 
 -ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци кпју је дпнеп 
нарушилац 
              у ппступку јавне набавке; 
 -ппвреде прпписа кпјима се уређује  ппступак јавне набавке; 
 -шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују; 
 -пптврду п уплати таксе из шлана 156 пвпг Закпна; 
 -пптпис ппднпсипца. 
 Ппднпсилац захтева је дужан да на рушун бучета Републике  Србије уплати таксу у изнпсу пд 
120.000,00 динара у складу са шланпм 156. став 1. ташка 2) акп захтев за защтиту права ппднпси пре 
птвараоа ппнуда, и ташка 4) акп захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда, и акп 
прпцеоена вреднпст није већа пд 120.000.000,00 динара.  
 Кап дпказ п уплати таксе у смислу  члана 151. тачка 6) Закпна п јавним набавкама, 
прихватиће се: 
 1.Пптврда п извршенпј  уплати таксе из члана 156. Закпна п јавним набавкама  кпја 
садржи следеће елементе: 
 (1)да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
 (2)да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи 
ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум 
изврщеоа налпга; 
 (3)изнпс таксе из шлана 156. Закпна п јавним набавкама  шија се уплата врщи; 
 (4)брпј рашуна 840-30678845-06; 
 (5)щифра плаћаоа 153 или 253; 
 (6)ппзив на брпј : ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси 
захтева за защтиту права; 
 (7)сврха:ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси 
захтева за защтиту права; 
 (8)кприсник: бучет Републике Србије; 
 (9)назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је 
изврщена уплата таксе; 
 (10)пптпис пвлащћенпг лица банке. 
 2.Налпг за уплату, први примерак,  пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке 
или ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд 
ташкпм 1. 
 3.Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезпр, пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати 
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таксе из ташке 1. псим пних наведених ппд (1) и (10),  за ппднпсипце захтева за защтиту права  кпји 
имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у 
Управи за трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава за пбавезнп спцијалнп 
псигураое и други кприсници јавних средстава). 
 4.Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде 
п извршенпј уплати таксе из тачке 1,  за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други 
субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са Закпнпм и другим 
прпписпм. 
 Примерак правилнп пппуоенпг налпга за пренпс и налпга за уплату мпже се видети на 
интернет презентацији Републишке кпмисије за защтиту права  у ппступцима јавних набавки на 
следећем линку: 
 http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html  
                                                                                    
БИТНИ НЕДПСТАЦИ ППНУДЕ 
 Схпднп шл. 106. ЗЈН нарушилац ће пдбити ппнуду акп је неблагпвремена, непдгпварајућа 
или неприхватљива, а све у складу са шланпм 3.ташка 31), 32) и 33)  Закпна п јавним набавкама. 
 Такпђе нарушилац ће пдбити ппнуду и акп: 
 1) ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће; 
 2) ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве; 
 3) ппнуђаш није дпставип траженп средствп пбезбеђеоа; 
 4) је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг; 
 5) ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину 
     ппнуде или није мпгуће уппредити је са другим ппнудама. 
 
ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ППДНЕТПЈ ППНУДИ 
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да исту избрище кпректпрпм и правилнп 
пппуни, а местп нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм. 
 
ПДУСТАЈАОЕ ПД ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Нарушилац је дужан да пбустави ппступак јавне набавке укпликп нису испуоени услпви за дпделу 
угпвпра.                      Нарушилац 
мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга, кпји се нису мпгли 
предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, 
пднпснп услед кпјих је престала пптреба нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се неће 
ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у наредних щест месеци.  

СТАНДАРДИ 
Ппнуђаш је дужан да ппнуду дпстави впдећи рашуна п стандардима, технишким прпписима и 
нпрмативима кпји важе за пву врсту дпбара кпји су предмет пве јавне набавке. 
 
МПДЕЛ УГПВПРА 
Пвлащћенп лице ппнуђаша кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима је дужнп да мпдел 
угпвпра пппуни, пптпище и пвери, шиме пптврђује да је сагласан са мпделпм угпвпра.  
Када се ради п групи ппнуђаша пвлащћени шлан групе ппнуђаша је дужан да мпдел угпвпра пппуни, 
пптпище и пвери, шиме пптврђује да је сагласан са мпделпм угпвпра.  
У мпделу угпвпра мпрају бити наведени сви ппдизвпђаши пднпснп сви ппнуђаши из групе ппнуђаша.  
Ппдаци унети у мпдел угпвпра мпрају се слагати са ппдацима наведеним у ппнуди.  
Угпвпр са најппвпљнијим ппнуђашем биће закљушен у рпку пд 8 дана пд дана истека рпка за 
ппднпщеое захтева за защтиту права ппнуђаша.  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse
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РПК  ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ П ДПДЕЛИ УГПВПРА 
Пдлука п избпру најппвпљније ппнуде биће дпнета најкасније у рпку пд 20 дана пд дана птвараоа 
ппнуда. 
Пдлуку п дпдели угпвпра Нарушилац ће пбјавити на Ппрталу УЈН у рпку пд 3 дана пд дана 
дпнпщеоа.  
У слушају да ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши угпвпр, 
нарушилац мпже закљушити угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. Самп закљушен 
угпвпр сматраће се званишнпм пбавезпм нарушипца и никакве активнпсти се не мпгу заппшети пре 
негп щтп угпвпр буде закљушен.  
                                          
РПК ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 
Угпвпр п извпђеоу радпва ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна. 
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна. 
 
ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ  
У пбрасцу трпщкпва припреме ппнуде мпгу бити приказани трпщкпви израде узпрка или мпдела, 
акп су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпви прибављаоа 
средстава пбезбеђеоа.  
 
ПБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ  
Изјавпм п независнпј ппнуди ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу 
пптврђује да је ппнуду ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 
заинтереспваним лицима. 

 


