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фебруар 2016. године 
 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке (број:33 од 29.02.2016.) и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
(број 34 oд 29.02.2016.) припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга –електричне енергије 
ЈН  03/2016 - 

Конкурсна документација садржи: 
БР. Назив    поглавља 
I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 
III Техничке спецификације 
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

  Обавезни садржај понуде 
1. ОБРАЗАЦ  1 -  Образац за оцену испуњености услова 
2. ОБРАЗАЦ  2  - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
3. ОБРАЗАЦ 2а - Техничке  спецификације 
4. ОБРАЗАЦ 3 - Изјава понуђача о испуњености обавезних услова   
5. ОБРАЗАЦ 3а – Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова   

6. ОБРАЗАЦ 4 – изјава о поштовању законских прописа у вези члана 75. став 
2. Закона о јавним набавкама 

7. ОБРАЗАЦ  5-  Изјава понуђача о начину наступа 
8. ОБРАЗАЦ  6 – Подаци о понуђачу самостално 
9. ОБРАЗАЦ  6а – Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачем. 

10. ОБРАЗАЦ 6б – Подаци о учеснику у заједничкој понуди   
11. ОБРАЗАЦ 7 – Изјава о независној понуди. 
12. ОБРАЗАЦ 8 – Изјава о испуњењу додатних услова 
13. ОБРАЗАЦ 9 -  МОДЕЛ УГОВОРА 
14. ОБРАЗАЦ 10 -  ИЗЈАВА понуђача о финансијском средству обезбеђења уговора 

15. 

Важећа дозвола за рад – дозвола надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке - Лиценца за снабдевање 
електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције 
за енергетику –(доставити копију лиценце) 

16. 
Изјава да ће понуђач, у складу са чланом 188. став 3. тачка 1) и 2) Закона о 
енергетици, закључити уговоре –изјава дата на начин како је дефинисано у 
поглављу V, у тачки 9.5 конкурсне документације 

17.  ОП  ОБРАЗАЦ (оверен потпис за овлашћено лице понуђача) 
Необавезни садржај понуде 

1. Образац 10 – Овлашћење представника понуђача   
2. Образац 11 – Потврда о преузимању конкурсне документације 
3. Образац 12 – Потврда о пријему понуде 
4. Образац 13 – ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“   
Адреса: Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 Панчево 
ПИБ: 101920690 
Матични број: 08219184 
Интернет страница наручиоца:/ 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи   у поступку јавне набавке мале вредности, у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом 
о енергетици  ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014) , Правилима о раду преносног 
система  ЈП "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" БЕОГРАД ("Сл. гласник РС", бр. 79/2014), 
Уредбoм о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом  („Службени 
гласник“број  63/2013), Законoм о облигационим односима и другим позитивним 
прописима који регулишу ову област. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈН 03/2016  су услуге: Електрична енергија 
 
4. Процењена вредност јавне набавке 
Вредност јавне набавке процењена је у складу са чланом 66. Закона о јавним 
набавкама и обухвата све трошкове које понуђач сноси око испоруке предмета јавне 
набавке. 
 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. Резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Драгана Цветковић радним данима у времену од 10,00 – 14,00 сати. 
Tel. 013/2334-106  
e-мail: draganapravnica@мтs.rs 
 
8. Рокови 
Подношење понуда је до: 10.03.2016. године до 10,00, сати. 
Отварање понуда је:  10.03.2016. године у 10,10 сати.  
Место отварања понуда: Дом за децу и омладину без родитељског старања 
„Споменак“ Панчево ул.Кнеза Михајла Обреновића бр. 6   
  
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке ЈН 03/2016 су услуге–електрична енергија 
 
Ознака из општег речника набавке: 09310000 - Електрична енергија 
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2. Партије 
 
Јавна набавка није обликована у партије. 
 
III    ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
Предмет ове јавне набавке је набавка услуга–електричне енергије. Количина 
електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца 
(наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања. 
Врста продаје : стална и гарантована. 
 
НАПОМЕНА: 
Процењене потребне количине електричне енергије за 2016./2017 годину по мерним 
местима су оквирне те Наручилац напомиње да је могуће да ће доћи до одређених 
одступања. 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије треба да буде извршен у 
складу са Правилима о раду преносног система  ЈП "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" 
БЕОГРАД ("Сл. гласник РС", бр. 79/2014) и Правилима о раду дистрибутивног 
система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије („Службени 
гласник“број  63/2013). 
 
Места испоруке предметних добара треба да буду мерна места купца (наручиоца) 
прикључена на дистрибутивни систем  са периодом испоруке током целе године од 
00:00 h до 24:00 h. 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, 
потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се 
обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне 
набавке, поступити у складу са чланом 188. став 3. тачла 1) и 2)  Закона о 
енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 79/2014), односно да ће одмах по потписивању 
уговора закључити: 
 

• Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 
купца прикључен и 

• Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
купца. 
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OБРАЗАЦ 2а 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 
Планирана потрошња за 2016/2017 годину по мерном месту: 
 
Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak" Pančevo 

 br.brojila 570362   
 

merno mesto br.1 
kneza mihajla obrenovica 6 pancevo -maticna 
zgrada 

 ED br.46764234 ukupno   
   kWh odobrena snaga 
 April 2016 11800 17250 
 Maj 2016 9800 17250 
 Jun 2016 9200 17250 
 Jul 2016 7200 17250 
 Avgust 2016 7400 17250 
 Septembar 2016 7200 17250 
 Oktobar 2016 7350 17250 
 Novembar 2016 11000 17250 
 Decembar 2016 11700 17250 
 Januar 2017 12500 17250 
 Februar 2017 12500 17250 
 Mart 2017 11700 17250 
 Ukupno: 119350   
 

    
    
    
    Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak" Pančevo 

 br.brojila 2169866   
 

merno mesto br.2 
kneza mihajla obrenovica 6 pancevo -upravna 
zgrada 

 ED br.46764323 ukupno   
   kWh odobrena snaga 
 April 2016 1400 17250 
 Maj 2016 1150 17250 
 Jun 2016 1100 17250 
 Jul 2016 1000 17250 
 Avgust 2016 1000 17250 
 Septembar 2016 1000 17250 
 Oktobar 2016 1250 17250 
 Novembar 2016 1250 17250 
 Decembar 2016 1400 17250 
 Januar 2017 1400 17250 
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Februar 2017 1400 17250 
 Mart 2017 1200 17250 
 Ukupno: 14550   
 

    
    
    Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak" Pančevo 

 br.brojila 2258708   
 merno mesto br.3 kneza mihajla obrenovica 6 pancevo -savetovaliste 
 ED br.46764277 ukupno   
   kWh odobrena snaga 
 April 2016 3 17250 
 Maj 2016 3 17250 
 Jun 2016 3 17250 
 Jul 2016 8 17250 
 Avgust 2016 8 17250 
 Septembar 2016 8 17250 
 Oktobar 2016 10 17250 
 Novembar 2016 10 17250 
 Decembar 2016 8 17250 
 Januar 2017 3 17250 
 Februar 2017 3 17250 
 Mart 2017 3 17250 
 Ukupno: 70   
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 
3) - 
 
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).   

 
   6)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 
Испуњеност  обавезних услова у тачкама 1)-4)   понуђач доказује 
ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове потписивањем и оверавањем 
обрасца бр. 3  који чини саставни део конкурсне документације. 
 
Испуњеност услова под тачком 5)   из члана 75. став 1  тачка 5) Закона, 
понуђач  доставља – важећу дозволу за рад, i to: важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Лиценцу за снабдевање 
електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за 
енергетику –(доставити копију лиценце) 
  
 
Испуњеност услова под тачком 6) из члана чл. 75. ст. 2.  – понуђач доказује:  
достављањем  Образац изјаве (Образац  бр. 4). Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси 
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група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

  
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач 
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 

 
1.4. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона и исте доказује, и то:  
 
1) Изјава Понуђача о кључном техничком особљу које ће бити 

одговорно за извршење уговора и квалитет испоручене електричне 
енергије – Образац 8 конкурсне документације - попуњен, потписан 
од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом 

 
2) Изјава понуђача -   понуђач ће доставити -  изјаву на свом 

меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и 
оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде 
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у 
складу са чланом 188. став 3 tačka 1) i 2). Закона о енергетици, 
односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

 
•  Уговор о приступу систему са оператором система на који је 

објекат крајњег купца прикључен и 
•  Уговор којим преузима балансну одговорност за места 

примопредаје крајњег купца. 
 
3) Копију обрасца ОП -оверен потпис за овлашћено лице понуђача 
како би Наручилац са сигурношћу могао утврдити да је обрасце из 
понуде - конкурсне документације потписало овлашћено лице 
Понуђача. Уколико обрасце потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
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ДОДАТНА  УПУТСТВА 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
  
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се 
доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
 
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена  
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена  
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди.  
Понуду доставити на адресу: Дом за децу и омладину без родитељског старања 
Споменак 26000 Панчево ул.Кнеза Михајла Обреновића бр. 6, са назнаком „Понуда 
за јавну набавку услуга – електрична енергија,  ЈН 03/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“.   
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
најкасније 10.03.2016. године, до 10,00 часова, у канцеларији секретарице код 
наручиоца.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа.  
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом.  
Напомена: 
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду 
обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино 
чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио 
понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити 
благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 
 
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком 
и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не 
оштете листови или печат.  
 
Јавно отварање понуда одржаће се 10.03.2016. године, у 10,10 часова на адреси: 
Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево ул. Кнеза 
Михајла Обреновића бр. 6.     
 
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.  
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача.  
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији наручиоца предају 
оверено овлашћење.  
2.1. Понуда мора да садржи:  

1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова – Образац мора бити 
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица 
понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

2. Образац 2 - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена 
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

3. Техничку спецификацију - потписану од стране овлашћеног лица понуђача 

4. Образац 3 – Изјава понуђача о испуњености обавезних услова   - Изјава мора 
бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-
овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе 
понуђача.  

5. Образац 4  - Изјава понуђача да испуњава све обавезе које произилазе из 
важећих прописа у вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 
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6. Образац 5 -  изјава понуђача о начину наступа – заокружити, потписати и 
оверити. 

7. Образац 6 – подаци о понуђачу који наступа самостално – попунити, 
потписати и оверити печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

8.  ОБРАЗАЦ 7 - Изјава о независној понуди - Образац мора бити попуњен, 
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

9. ОБРАЗАЦ 8 - Изјава о испуњењу додатних услова –Изјава о кључном 
техничком особљу које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет 
испоручение електричне енергије - попуњен, потписан од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверен печатом. 

10. ОБРАЗАЦ 9  - Модел уговора - Одговорно-овлашћено лице понуђача  мора да 
попуни и парафира сваку страну модела уговора, потпише и овери печатом 
модел уговора на последњој страни, чиме потврђује да прихвата све елементе 
модела уговора. 

11. ОБРАЗАЦ 10 -  Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења 
уговора – потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача. 
(Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и оверити печатом образац). 

12. Важећу дозволу за рад – дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке - Лиценцу за снабдевање 
електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за 
енергетику –(доставити копију лиценце) 

 
13. Изјаву да ће понуђач, у складу са чланом 188. став3 tačka 1) i 2). 

Закона о енергетици, закључити уговоре –дату на начин како је дефинисано у 
поглављу V, у тачки 9.5 конкурсне документације 

 
14. ОП  ОБРАЗАЦ (оверен потпис за овлашћено лице понуђача) 
 

Понуђач који наступа са подизвођачем  доставља,   и: 

• Образац 3а - Изјава подизвођача о испуњености обавезних и додатних 
услова и поштовању законских прописа мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

• ОБРАЗАЦ 6а – Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачем - Табелу 
„Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
понуду са подизвођачем. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду достављају, и: 

• ОБРАЗАЦ 6б – Подаци о учеснику у заједничкој понуди - Табелу  
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. 

 
3. Партије 

 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  
 
4.  Понуда са варијантама 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. Начин измене, допуне и опозива понуде 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом за децу и 
омладину без родитељског старања Споменак 26000 Панчево ул.Кнеза Михајла 
Обреновића бр. 6 са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга – електрична енергија, ЈН бр.03/2016. 
- НЕ ОТВАРАТИ”.  или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – електрична енергија, ЈН бр.03/2016 
- НЕ ОТВАРАТИ”.  или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – електрична енергија, ЈН бр.03/2016- 
НЕ ОТВАРАТИ”.   или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – електрична енергија, ЈН 
бр.03/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.   
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу  5 -  изјава понуђача о начину наступа, понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. Понуда са Подизвођачем 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави Образац изјаве о испуњености услова.  
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова.  
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8. Заједничка понуда 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. од 
1) до 6), Закона и то податке о:  
 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;  
- понуђачу који ће издати рачун;  
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;  
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  
 
Група понуђача је дужна да достави за  сваког  члана Образац изјаве о испуњености 
услова за учешће у овој јавној набавци.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара.  
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.  
 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари.  
 
9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од 
којих зависи прихватљивост понуде 
 
9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
Рок плаћања је до 25-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре 
(рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач на 
основу документа којим наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) 
потврђују испоручене количине електричне енергије. Снабдевач је дужан да рачуне 
за свако мерно место доставља појединачно. 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача). 
У овој набавци није дозвољено авансно плаћање. 
 
9.3. Захтеву  погледу  места и рока  испоруке 
 
Место испоруке  су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем. 
Период испоруке преко целе године од 00:00 h до 24:00 h односно за све време 
трајања уговора. 
 
9.4. Захтев  у погледу рока важења понуде 
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Рок важења понуде не може бити kраћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
9.5 Обавезе закључења уговора у смислу члана 188. став 3. Закона о 
енергетици 
 
Чланом 188. став 3. Закона о енергетици је прописано: 
„Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања    
снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи: 
 
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 
купца прикључен; 
 
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
купца.“ 
 
Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на сопственом меморандуму 
потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се 
обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне 
набавке поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, односно да 
ће одмах по потписивању уговора закључити: 

• Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 
купца прикључен; 

• Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
купца.  

 
9.5. Други  захтеви 
 
Понуда се доставља у писаном облику,  у једном примерку, на обрасцу из конкурсне 
документације и мора бити јасна и недвосмилена, читко попуњена-свака ставка 
мора бити попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом,  оверена и 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 
Препоручује седа сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом 
у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 
листови или печат. 
 
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 
горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање 
понуде. 
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане 
упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 
понуђач означио упонуди. 
 
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
податке о поднетим понудамадо отварања понуда. 
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10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у 
понуди 
 
Јединичну цену у понуди потребно је исказати у динарима и то са свим пратећим и 
зависним трошковима.  
Јединична цена је фиксна и не може се повећавати. 
У понуђену цену нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему 
електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача  електричне енергије. 
 
Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се 
обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за 
дистрибуцију електричне енергије.  
Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоруку електричне 
енергије и примењиваће се на обрачунске величине за тарифне ставове за места 
примопредаје Наручиоца , добијене од оператора преносног система. 
 
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се 
обрачунавају као производ укупно измерене активне електричне енргије у 
обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде изражене у  дин/kWh, а 
која се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије. 
 
Купац ( наручилац) задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем 
тржишту у односу на уговорену јединичну цену, захтева од Снабдевача (Продавца) 
умањење цене, што ће бити предмет Анекса уговора, а у циљу обезбеђивања 
равноправног положаја крајних купаца електричне енергије, сходно члану 143. Став 
1. Закона о енергетици. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
  
11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
 
Средства финансијског обезбеђења су –jedna бланко сопственa меницa за добро 
извршење посла у висини од 10% вредности понуде – доставља се приликом 
потписивања уговора о осигурању. 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу 
бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити безусловна и 
платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Уколико понуђач не достави меницу  наручилац ће позвати следећег најповољнијег 
понуђача да склопе уговор. 
 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење, са назначеним износом од 10% . 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и копија 
захтева од пословне банке која представља доказ да су менице и овлашћење 
регистровани код НБС.  
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Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
Подносилац понуде достављa меницу за добро извршење посла приликом 
потписивања уговора у  висини од 10% вредности уговора само уколико је његова 
понуда оцењена као најповољнија.  
 
12. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља 
понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
13. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем 
понуде 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
или факсом на број: 0132334106 тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 03/2016. – 
електрична енергија. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда  и 
контрола код понуђача односно његовог подизвођача  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
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15. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза  Понуђача 
који се налазе на списку негативних референци 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом 
понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важности који је 45 (четрдесетпет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора да се продужи. 
 
16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на 
основу којих се додељује уговор    
 
У предметном поступку јавне набавке добара избор најповољније понуде ће се 
извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити  
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера  или истом понуђеном ценом 
 
Уколико две или више понуда имају исти број бодова, наручилац ће доделити уговор 
оном понуђачу чија је цена ВТ –е  (Збир цена више тарифе) нижа. 
 
18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (Образац бр. 4  у конкурсној документацији). 
 
19. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословноудружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се 
Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права 
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права 
се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
посупка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. 
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке,односно објављује обавештење о поднеом захтеву на 
Поралу јавних набавки, најкасније у року од 2 данаод дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременимуколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109.Закона, рок за подношење захтева за заштиту 
права је 5 дана од дана пријема одлуке. 
Захтевом за зашиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
предходног захтева. 
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара; 
број жиро рачуна: 840-30678845-06; 
шифра плаћања: 153 (налог за уплату) или 253(налог за пренос); 
корисник: Буџет Републике Србије; 
сврха: Такса за ЗЗП. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138-167. Закона 
21. Одлука о додели уговора и закључивање уговора 
 
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року до 10 (десет) 
дана рачунајући од дана јавног отварања понуда. 
Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац 
доноси Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) 
прихватљиву понуду. 
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће  објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења 
одлуке.  
У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија 
одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим 
понуђачем са ранг листе чија је понуда прихватљива.  
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 
2. тачка 5) Закона. 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ 1. 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из 
конкурсне документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези 
прилажемо следеће прилоге и обрасце о испуњености обавезних и додатних 
услова и то:  

Ред. 
Бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА – ОБРАСЦА   
1. ОБРАЗАЦ  1 -  Образац за оцену испуњености услова да не 
2. ОБРАЗАЦ  2  - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ да не 
3. ОБРАЗАЦ 2а - Техничке  спецификације   

4. ОБРАЗАЦ 3 - Изјава понуђача о испуњености обавезних 
услова   да не 

5. ОБРАЗАЦ 3а – Изјава подизвођача о испуњености обавезних 
услова   да не 

6. ОБРАЗАЦ 4 – изјава о поштовању законских прописа у вези 
члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама да не 

7. ОБРАЗАЦ  5-  Изјава понуђача о начину наступа да не 
8. ОБРАЗАЦ  6 – Подаци о понуђачу самостално да не 

9. ОБРАЗАЦ  6а – Подаци о понуђачу који наступа са 
подизвођачем. да не 

10. ОБРАЗАЦ 6б – Подаци о учеснику у заједничкој понуди   да не 
11. ОБРАЗАЦ 7– Изјава о независној понуди. да не 
12. ОБРАЗАЦ 8 – Изјава о испуњењу додатних услова да не 
13. ОБРАЗАЦ 9 -  МОДЕЛ УГОВОРА да не 

14. ОБРАЗАЦ 10 -  ИЗЈАВА понуђача о финансијском средству 
обезбеђења уговора да не 

15. 

Важећа дозволу за рад – дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке - Лиценцу 
за снабдевање електричном енергијом на тржишту електричне 
енергије издату од Агенције за енергетику –(доставити копију 
лиценце) 

да не 

16. 

Изјава да ће понуђач, у складу са чланом 188. став 3. тачка 
1) и 2) Закона о енергетици, закључити уговоре –дату на 
начин како је дефинисано у поглављу V, у тачки 9.5 конкурсне 
документације 

да не 

17.  ОП  ОБРАЗАЦ (оверен потпис за овлашћено лице понуђача) да не 
ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

   _________________________________ 
 

М. П. 
НАПОМЕНА: Образац попуњава, потписује и оверава одговорно – овлашћено лице: 

- понуђача који наступа самостално 
- понуђача који наступа са подизвођачем, 
- подизвођача, 
- носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и 
- члана групе понуђача. 

За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно 
попуњавају само обрасци који се односе на исте. 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и сваког  
члана групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 2 
 
На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности                                         
бр.  ЈН 03/2016 , чији је предмет набавка услуга – набавка електричне енергије за 
2016. годину,   д о с т а в љ а м о 

 
П О Н У Д У  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 
Назив понуђача:_________________________________________________________ 
Седиште и адреса понуђача: :______________________________________________ 
Матични број ______________________________, ПИБ ________________________ 
Текући рачун ____________________код пословне банке ______________________ 
 
1. Обавезујемо се да ћемо извршити набавку и испоруку добара у складу са 
наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и 
стандарде, на следећи начин: 
 

а) самостално                   б) са подизвођачем              ц) заједничка понуда                 
 

 Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 
 
Р. 
Б. 

Назив производа Јединица 
мере 

Тарифа Цена по јед. мере 
у динарима 

1. Активна електрична 
енергија на средњем напону 
220/380 V 

 ВТ /виша 
тарифа/ 
НТ/нижа 
тарифа/ 

 

УКУПНО :ВТ Виша тарифа 
  

133.970  

Укупна цена без пореза: динара 

  
1. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије –Према 
важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију 
електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за 
дистрибуцију електричне енергије, а на које је прибављена сагласност Агенције за 
енергетику Републике Србије и које су објављене у „ Службеном гласнику Републике 
Србије“. 
НАПОМЕНА: Сагласност на примену начина обрачуна верификује понуђач. 
 
2. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 
енергије –У складу са Одлукама Владе Републике Србије о мерама подстицаја за 
повлашћене произвођаче електричне енергије. 
НАПОМЕНА: Сагласност на примену начина обрачуна верификује понуђач. 
 
3. Рок плаћања је до 25-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему 
фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља 
добављач (Снабдевач) на основу документа којим наручилац (Купац) и добављач 
(Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије. 
4. Рок важења понуде - не краћи од 30 (тридесет) од дана јавног отварања понуда. 
 
5. Период испоруке је током целе године од 00:00 h до 24:00 h за све време трајања 
уговора. 
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6. Место и начин испоруке су мерна места купца прикључена на дистибутивни 
систем. 
7. Плаћање: цена се обрачунава у динарима  и то са свим пратећим и зависним 
трошковима. Јединична цена је фиксна и не може се повећавати. 
 
У јединичну цену нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему 
електричне енергије, трошкови наканаде за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије и ПДВ. 
 
 
  
 
 

Датум                             Потпис понуђача 
М. П. 

________________       __________________ 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ 3. 
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.   ЗАКОНА  
 
 
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 
и 68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију јавне 
набавке услуга – набавка електричне енергије  бр.  ЈН 3/2016 ,  д а ј е   с е 

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА 
о испуњености обавезних услова по чл. 75. Закона о јавним набавкама   

 
 
 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице 
испред понуђача _______________________________________ из _____________ 
ул. _________________________ бр.____ , изјављујем да понуђач, испуњава све 
обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у  складу са чланом 75. 
Закона о јавним набавкама, и то: 
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;  
 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од  
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  
 
3) - 
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији);  
 
  
 

 
Место __________________                                           _____________________  
 
Датум __________________                                          Овлашћено лице понуђача  

М.П 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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ОБРАЗАЦ 3а. 
 

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 
и 68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију јавне 
набавке услуга – набавка електричне енергије  бр.  ЈН 03/2016,  д а ј е   с е 

 
И З Ј А В А ПОДИЗВОЂАЧА 

о испуњености обавезних услова по чл. 75 
Закона о јавним набавкама     

 
 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице 
испред подизвођача _________________________ из _____________ 
ул._________________________ бр.____ , изјављујем да подизвођач испуњава све 
обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у  складу са чланом 75. 
Закона о јавним набавкама,  односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то:  
  
 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;  
 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре;  
 
3) - 
 
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији).  
 
 
Место __________________                                           _____________________  
 
Датум __________________                                                Овлашћено лице  

М.П 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 4. 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12,14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

И З Ј А В У 
 
 

Понуђач.____________________________________________________________у    
поступку јавне набавке услуга – набавка електричне енергије   за 2016 годину за 
потребе Дома за децу и омладину без родитељског старања Споменак Панчево, број: 
ЈН 03/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине  и да гарантује да му 
није изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у време објављивања 
односно слања позива за подношење понуда. 

 
 
 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                          __________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена:  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 5. 
 
 

 
И З Ј А В А  

ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА 
 

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку услуга - набавка 
електричне енергије  бр.  ЈН 03/2016,   наступам и подносим понуду на следећи 
начин: 
 

 А)  САМОСТАЛНУ ПОНУДУ 

 
 Б)  ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 1. ___________________________________________ назив подизвођача 

 2. ___________________________________________ назив подизвођача 

 3. ___________________________________________ назив подизвођача 

 
 V)  ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 
 1. _________________________________________________носилац посла 

 2. ___________________________________________________ члан групе 

 3. ____________________________________________________члан групе 
 
 4. ____________________________________________________члан групе 
 
 5. ____________________________________________________члан групе 
 

 
 

Напомена:    Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о 
подизвођачима или носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда 
подноси на тај начин. 
 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

______________________ 
М. П. 
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ОБРАЗАЦ 6. 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
који наступа самостално 

 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 
Улица и број 

 Место 
Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и 
посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДV број  

Телефон  

Телефакс  

Е-мail  

 
 
 
 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

__________________________ 
 

М. П 
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ОБРАЗАЦ 6а. 
 
 
 

  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
 
 

1) Назив подизвођача:   
 

 Адреса:   
 Матични број:   
 Порески идентификациони 

број:  
 

 Име особе за контакт:   
 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 
подизвођач:  

 

 Део предмета набавке који 
ће извршити подизвођач:  

 

     
2) Назив подизвођача:   

 
 Адреса:   
 Матични број:   
 Порески идентификациони 

број:  
 

 Име особе за контакт:   
 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 
подизвођач:  

 

 Део предмета набавке који 
ће извршити подизвођач:  

 

 
 
 
Напомена:  
 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 
се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ 6b. 
 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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ОБРАЗАЦ 7 
 

 
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 
 
У складу са чланом 26. Закона („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), 
__________________________________, даје: 
          (Назив понуђача)   

 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача 
______________________________________________ (уписати назив понуђача), из 
_________________ ул. __________________________ бр. _________, потврђујем 
да сам понуду у поступку јавне набавке услуга – набавка електричне енергије    
за 2016.  годину за потребе Дома за децу и омладину без родитељског старања 
Споменак Панчево број:   ЈН 03 /2016, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима.  

  

 
 
 

Датум:                                     М.П.                                Потпис понуђача 
 

_______________       ___________________ 
 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 8 

 
Изјава за испуњење додатних услова  

 
 
 

У складу са чланом  77. став 2. тачка 2. подтачка 4. Закона о јавним набавкама под  
кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача 
_____________________________________________________________________, 
из _________________ ул. __________________________ бр. _________, у складу 
са захтевима у конкурсној документацији за јавну набавку услуга – набавка 
електричне енергије, за 2016. годину, број: ЈН 03/2016 за потребе Дома за децу и 
омладину без родитељског старања Споменак Панчево  

 
 

Изјављујем 
 

као овлашћено лице Понуђача,  да ће одговорни за извршење уговора и квалитет 

испоручених добара, а којe су предмет јавне број: ЈН 03/2016, бити: 

 
 
1. _____________________________________ одговоран за извршење уговора и 
 
 
2. _____________________________ одговоран за контролу квалитетаизвршења  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
_________________________ 

М. П. 
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ОБРАЗАЦ 9 

 
МОДЕЛ  УГОВОРА 

У   Г   О   В   О   Р 
 

О КУПОВИНИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Закључен између: 
 

1. Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево, 
МБ: 08219184, ПИБ: 101920690 ул. Кнеза Михајла Обреновића бр. 6 
коју  заступа  директор Тања Лукић Апт, (У даљем тексту: Купац) 

и 
2. ___________________________________________________________ 

_______________ са седиштем у _____________________, Ул._______ 
_________________________бр._____, Матични број: _____________ 
ПИБ: __________________________, кога заступа _________________ 
(У даљем тексту: Снабдевач) 
 
 

Основ уговора: 
Број:ЈН 3/2016 
Број и датум одлуке о додели уговора:___________________________ 
Понуда изабраног понуђача бр.______________ од  __________2016. 
 

Предмет уговора 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је купопродаја добара –електричне енергије тако што се 
СНАБДЕВАЧ обавезује да КУПЦУ испоручи електричну енергију,а КУПАЦ се обавезује 
да преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен 
овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом бр. ЈН 03/2016 и понудом 
СНАБДЕВАЧА број ________________ од _______________ 2016.  године, у свему у 
складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу 
испоруку електричне енергије. 
 

Количина и квалитет електричне енергије 
 

Члан 2. 
 

Количина и квалитет електричне енергије треба да буду испоручени у складу са 
Законом о енергетици („Службени гласник“бр.145/2014), Правилима о раду 
преносног система  ЈП "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" БЕОГРАД ("Сл. гласник РС", бр. 
79/2014), Уредбoм о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом  
(„Службени гласник“број  63/2013)  и техничком спецификацијом која је дата за 
јавну набавку бр. ЈН 03/2016 и чини саставни део овога уговора. 
КУПАЦ задржава право за повећањем мерних места у случају потреба за несметан 
рад установе. 
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Уговорени износ и јединичне цене 

 
Члан 3. 

Уговорене цене: 
Р. 
Б. 

Назив производа Јединица 
мере 

Тарифа Цена по ј. 
мере у 

динарима 
1 Активна електрична 

енергија на средњем 
напону 220/380 V 

KWH Виша (ВТНН)  
Нижа (НТНН)  
   

3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије –
Према важећим ( у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за 
дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног 
друштва за дистрибуцију електричне енергије , а на које је прибављена 
сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које се објављене у „ 
Службеном гласнику Републике Србије“. 
НАПОМЕНА: Сагласност на примену начина обрачуна верификује понуђач. 

4. Трошкови наканде за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије –У складу са Одлукама Владе Републике Србије о 
мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије. 
НАПОМЕНА: Сагласност на примену начина обрачуна верификује понуђач. 

 
О реализацији овога уговора за КУПЦА стараће се Служба рачуноводства.   
Јединичне цена су фиксне и не могу се мењати. Обрачунати ПДВ плаћа КУПАЦ. 
 
У јединичне цене нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему 
електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача произвођача електричне енергије. 
Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати 
у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне 
енергије, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике 
Србије и које су објављене у „ Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се 
обрачунавају као производ укупно измерене активне електричне енергије у 
обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде изражене у  дин/kWh, а која 
се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије. 
Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоруку електричне 
енергије. 
Купац  задржава право да у случају смањења цене електричне енергије на домаћем 
тржишту у односу на уговорену јединичну цену, захтева од Снабдевача   умањење 
цене, што ће бити предмет Анекса уговора. 
 

Начин плаћања 
Члан 4. 

Исплату рачуна по овом Уговору врши КУПАЦ  25-ог у текућем месецу за претходни 
месец, а по пријему оригиналног рачуна за испоручене количине електричне 
енергије коју испоставља СНАБДЕВАЧ на основу документа о очитавању утрошка 
електричне енергије којим КУПАЦ и СНАБДЕВАЧ потврђују испоручене количине 
електричне енергије. 
Снабдевач је дужан да рачуне за свако мерно место доставља појединачно. 
Уколико Купац у уговореном року не плати цену за електричну енергију обавезан је 
да за сваки дан закашњења плати Снабдевачу законску затезну камату.  
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Уговорени износ из члана 3. овог уговора Купац ће сукцесивно плаћати Снабдевачу    
на дан промета добара за један обрачунски период , а у складу са угвореним 
јединичним ценама по kWh. 
 

Обрачун утрошене електричне енергије 
Члан 5. 

СНАБДЕВАЧ ће првог дана у месецу који је радни дан за КУПЦА, на местима 
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње 
електричне енергије за претходни месец. 
 
На основу документа о очитавању утрошка електричне енергије који потписују 
представници СНАБДЕВАЧА И КУПЦА, СНАБДЕВАЧ издаје КУПЦУ рачун за испоручену 
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије и обрачунски 
период. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине испоручене електричне 
енергије, као валидан податак користиће се податак надлежног Привредног друштва 
за дистрибуцију у (даљем тексту : Оператор дистрибутивног система) , и дати 
документ биће саставни део рачуна. 
 
Снабдевач ће на рачуну посебно исказати:  
 

- Цене испоручене електричне енергије,  
- трошкове приступа дистрибутивном систему електричне енергије,  
- трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије и  
- ПДВ. 

На испостављени рачун Купац може поднети писани приговор у року од 8 (осам) 
дана од дана добијања рачуна.  
Приговор Купца на рачун одлаже обавезу плаћања рачуна.  
 

Рок, место и начин испоруке 
Члан 6. 

Место испоруке електричне енергије су мерна места купца прикључена на 
дистрибутивни систем. 
Период испоруке је преко целе године од 00:00 h до 24:00 h. 
Снабдевач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења уговора почне са 
испоруком електричне енергије Купцу. 
 

Средство обезбеђења 
Члан 7. 

Снабдевач је у обавези да на дан закључења уговора, достави бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која мора бити безусловна и платива на први 
позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од 
истека рока за коначно извршење посла. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење, са назначеним износом од 10% . 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и копија 
захтева од пословне банке која представља доказ да су менице и овлашћење 
регистровани код НБС.  
Купац ће уновчити меницу у случају да Снабдевач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
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Резервно снабдевање 
Члан 8. 

СНАБДЕВАЧ је дужан да КУПЦУ обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 
192. и 193. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ број 145/2014). 
 

Виша сила 
Члан 9. 

Виша сила ослобађа СНАБДЕВАЧА обавезе да испоручи, а КУПЦА да преузме 
количине електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 
Као виша сила, за СНАБДЕВАЧА и за КУПЦА, сматрају се непредвиђени природни 
догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и 
сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који 
онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла 
спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти 
надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са 
правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности 
електроенергетског система. 
 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести 
другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да 
предузме потребне активности у раду ублажавања последица више силе.  
 
Као виша сила не сматра се наступање околности код СНАБДЕВАЧА да понуђени и 
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде СНАБДЕВАЧА буде редукован, 
изван одредби претходних ставова овог члана уговора. 
 
 

Раскид Уговора 
Члан 10. 

КУПАЦ задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико СНАБДЕВАЧ 
касни са испоруком више од седам дана. 
СНАБДЕВАЧ је сагласан да услучају наступања околности које не зависе од воље 
КУПЦА и које отежавају испуњење уговорних обавеза КУПАЦ уговор може раскинути 
уз претходно писмено обавештење друге уговорне стране (СНАБДЕВАЧ), поштујући 
отказни рок од 15 дана. 

Спорови 
Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају 
договором. 
У случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред стварно 
надлежаним судом у Панчеву. 
 

Завршне одредбе 
Члан 12. 

СНАБДЕВАЧ је дужан да без одлагања писмено обавести КУПЦА о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова доказаних по члану 77. Закона о јавним набавкама, 
из поступка јавне набавке, ако промена наступи током важења овог Уговора и да је 
документује на прописани начин. 

      Члан 13. 
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране КУПЦА и СНАБДЕВАЧА. Све измене и 
допуне овог Уговора врше се у писменој форми. 
 

     Члан 14. 
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
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      Члан 15. 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих 4 (четири) 
задржава КУПАЦ, а 2 (два) СНАБДЕВАЧ. 
 
      КУПАЦ            СНАБДЕВАЧ 
 
________________            ___________________ 

М.П. 
НАПОМЕНА: 
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке. 
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ОБРАЗАЦ 10 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
УГОВОРА  
 
За јавну набавку услуга – набавка електричне енергије, за 2016 годину, за потребе Дома 
за децу и омладину без родитељског старања Споменак Панчево  
број: ЈН 03 /2016   

  
дајем следећу  

И  З  Ј  А  В  У 
 

Ја ___________________( Име и презиме)  као овлашћени представник Понуђача: 
___________________________________________________________ , из 
_____________, Ул.______________________________, бр.____, изјављујем да сам 
сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор, при закључењу уговора, на 
име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без 
ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и 
евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа.  
 
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.  
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека 
рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.  
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у 
роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство 
финансијског обезбеђења.  
 
У _____________________  

Потпис овлашћеног лица понуђача   
Дана:_________________ М.П.    ___________________________  
 
 
 
Напомена:  
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом образац. 
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НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):  
 
1. Образац 11 – Овлашћење представника понуђача  -  
 
Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-
овлашћеног лица понуђача.  

Напомена:  

• Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 
овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања 
понуда иначе не може активно учествовати у поступку отварања понуда  ако 
је овлашћење достављено у склопу запечаћене понуде. 

• Приликом предаје понуде понуђач не доставља Овлашћење  за учешће у 
поступку отварања понуда. 

2. Образац 12 – Потврда о преузимању конкурсне документације  
 
Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-
овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.  

Напомена: 
• Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне 

документације. 

• Попуњену и оверену потврду о преузимању конкурсне документације 
потенцијални понуђач доставља наручиоцу у најкраћем могућем року.   

• Наручилац ће одговоре проследити само понуђачима за које има доказ 
(достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели 
конкурсну документацију путем e- мaila.  

• У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне 
документације понуђач не достави Наручиоцу  исти не преузима никакву 
одговорност везано за члан 63. Закона о јавним набавкама.  

Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о 
преузимању конкурсне документације. 

3.Образац 13 – Потврда о пријему понуде   
Образац попуњава, потписује и оверава овлашћено лице наручиоца и издаје се само 
понуђачима који понуду доставе непосредно на адресу наручиоца.   

 

• Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о 
пријему понуде. 

 

3.Образац 14 – Образац трошкова припреме понуде   

 

 
ОБРАЗАЦ 11 
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ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 
 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из _________________________________ ул. _______________________________ 
 
бр.л.к.______________________   овлашћује се да у име и испред понуђача:  
______________________________________________из ______________________,  
 
ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања 
понуда за јавну набавку мале вредности услуга – набавка електричне енергије, 
за 2016. годину, бр. ЈН 03/2016 и предузима све радње прописане Законом о јавним 
набавкама. 
 
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у 
друге сврхе се не може користити. 
 
 
 
Дана, ____. ____. 2016. године 
 
                                                                                              П о н у ђ а ч 
 
 

____________________  
(потпис овлашћеног лица) 

 
 

м.п.      
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ОБРАЗАЦ 12 

 
 

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
За јавну набавку мале вредности   бр. ЈН 03/2016 

 
 
Потврђујем да сам у име понуђача  ______________________________________ 
са седиштем у ____________________, ул. _________________________бр. ___. 

Матични број: ___________________ПИБ: ____________________________ 

Контакт особа:  _____________________________ 
Контакт телефон:  ______________ факс: __________ 

 
преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр.  ЈН 03 
/2016, тј. за  набавку-испоруку  услуга – набавка електричне енергије за 2016 
годину, за потребе Дома за децу и омладину без родитељског старања Споменак 
Панчево 
 
ДАТУМ:    ___________________________ 

Овлашћено лице:   ___________________________ 

ПОТПИС:    ___________________________    

                                                                   М.П. 

НАПОМЕНА: 

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити 
на Порталу јавних набавк а директно их проследити само понуђачима за које има 
доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели 
конкурсну документацију.   

У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне 
документације понуђач не достави Наручиоцу поштом на адресу: Дом за децу и 
омладину без родитељског старања «Споменак» Панчево ул.Кнеза Михајла 
Обреновића бр. 6 Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 63. 
Закона о јавним набавкама. 
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ОБРАЗАЦ 13 

 
 
На основу члана 102. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015)  и з д а ј е  с е 
 

 
П О Т В Р Д А  

О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 
 

За јавну набавку мале вредности бр. ЈН 03 /2016 
 
 
Овом потврдом Наручилац Дома за децу и омладину без родитељског старања 

Споменак Панчево потврђује да је од стране _________________________ (име и 

презиме ов.лица понуђача), као овлашћеног представника Понуђача 

_________________________________ из __________________ ул. 

___________________________________ бр. ____,                   предата Понуда 

бр.____________ од ___.___.2016. године за jавну набавку мале вредности услуга – 

набавка електричне енергије, за 2016 годину бр. ЈН 03/2016 

 

 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од 

___.___.2016.године. 

 
Датум пријема понуде: ____.____.2016.године 
Време пријема понуде: _______ часова 
Овлашћено лице наручиоца:  
Потпис:                                             М.П. 

 
 
НАПОМЕНА: 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду 
доставе непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за 
достављање понуде. 

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе 
поштом или преко курирских служби. 
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ОБРАЗАЦ 14 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 
  
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
  
  
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ : 
 

 

 
 
  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова.  
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако 
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди.  
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно  
 
 

Датум:                                            М.П.                          Потпис понуђача 
 
 

__________________      __________________ 
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