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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015, у 

даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 

29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2015-49 и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2015-49, припремљена је : 

  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку – набавка и испорука електричне енергије  

ЈН бр. 49/2015 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, техничке карактеристике (спецификација), 

квалитет, количина и опис добара, начин 

спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок испоруке добара, евентуалне 

додатне услуге 

5 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 

и 76. закона и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

23 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 28 

VI Образац понуде 40 

VII Модел уговора 47 

VIII Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни 
61 

IX Образац трошкова припреме понуде 63 

X Образац изјаве о независној понуди 64 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 

2. Закона 
65 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: 

Наручилац: Општина Кикинда 

Адреса: Трг српских добровољаца 12, Кикинда 

Интернет страница: www.kikinda.org.rs  

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предметна јавна набавка се спроводи у  отвореном поступку у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Законом о енергетици. 

 

3.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке број 49/2015 су добра – набавка и испорука електричне енергије  

 

4.  ЦИЉ ПОСТУПКА: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. КОНТАКТ: 

Контакт: Бранислав Ковачев и Одсек за јавне набавке 

Телефон: 

Факс: 

0230/410-192, 0230/410-195 

0230/410-195 

 

6. КОМИСИЈА: 

Бранислав Ковачев, председник  

Иван Нинчић, члан  

Ерика Губачко, члан   
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II ПОДАЦИ О ПРЕМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

 

1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

Опис предмета: 

Набавка и испорука електричне енергије за објекте 

прикључене на дистрибутивни систем (потпуно 

снабдевање) 

Назив из општег речника 

набавки: 
Електрична енергија 

Ознака из општег речника 

набавки: 
09310000 

 

 

2. ПАРТИЈЕ  

Партија 1. 
Набавка и испорука електричне енергије за потпуно 

снабдевање 

Партија 2. 
Набавка и испорука електричне енергије за потпуно 

снабдевање-јавна расвета 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ: 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 
• Врста и количина добара: Електрична енергија (закључење уговора о потпуном 

снабдевању) према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски 

период на местима примопредаје током период снабдевања, а највише до 480800 КWh за 

Партију 1, односно 4276192 КWh за Партију 2. 

• Врста продаје: стална и гарантована 

• Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје наручиоца 

• Техничке карактеристике: У складу са одлуком о усвајању правила о раду тржишта 

електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 120/2012 и 120/2014). 

• Период испоруке: 12 месеци по потписивању уговора од 00:00 h до 24:00 h. 

• Место примопредаје: сва мерна места наручиоца за објекте прикључене на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи и 

јавном осветљењу 

• Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са 

Правилима о раду преносног система ЈП „Електромрежа Србије“ Београд („Службени 

гласник РС“, бр. 79/2014), Правилима о раду дистрибутивног система. 

• Капацитет испоруке: на бази планиране потрошње из табеле 2. 

 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о 

раду преносног система, односно Правилима о раду дистрибутивног система Републике Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ПОНУЂАЧ 

 
 Место и датум:                                   
                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

                  М.П. 
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Табела бр. 1. 

 

ПРЕГЛЕД МЕРНИХ МЕСТА 

Партија 1. 

 

Општина Кикинда 

Р.бр. Адреса мерног места ЕД број Број бројила 
Категорија 

потрошње 

Одобрена 

снага (kW) 

1. 

Просторије општине 

Кикинда, Трг српских 

добровољаца 25 

80587422 720383 
Широка 

потрошња 
5,75 

2. 
Управа кооперације, 

Краља Петра I 39 
80587040 2212096 

Широка 

потрошња 
17,25 

3. 

Просторије општине 

Кикинда, Трг српских 

добровољаца 25 

80587449 3892768 
Широка 

потрошња 
17,25 

4. 

Локал – Општина 

Кикинда, Трг српских 

добровољаца 23 

80587490 8021438 
Широка 

потрошња 
17,25 

5. 

Локал – Општина 

Кикинда, Трг српских 

добровољаца 23 

80587538 36872 
Широка 

потрошња 
17,25 

6. 
Расадник, Бранка 

Вујина 11 
80589425 2654940 

Широка 

потрошња 
17,25 

7. 

Пољопривредна 

апотека и продавница 

сточне хране, Браће 

Лаковић 40 

80589590 3883602 
Широка 

потрошња 
17,25 

8. 

Кошаркашко 

игралиште, Ивана 

Јакшића 88А 

80590792 00081677 
Широка 

потрошња 
17,25 

9. 
Локал – Општина 

Кикинда, Немањина 5 
80591349 80649 

Широка 

потрошња 
17,25 

10. 

Локал – Општина 

Кикинда, Галацка 26 

Л/1 

80591675 2021244 
Широка 

потрошња 
17,25 

11. 
Зграда Општине, Браће 

Татић 4 
80592485 1770177 

Широка 

потрошња 
17,25 

12. 

Зграда Општине, Трг 

српских добровољаца 

12 

80593503 616236 
Широка 

потрошња 
17,25 

13. 
Општина – зграда 

чувара, Трг српских 
80593511 6067476 

Широка 

потрошња 
17,25 
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добровољаца 12 

14. 

Општинска дворишна 

зграда, Трг српских 

добровољаца 12 

80593520 1241953 
Широка 

потрошња 
17,25 

15. 
Расадник, Башаидски 

пут ББ 
80595018 2654682 

Широка 

потрошња 
17,25 

16. 

Просторије С.О. 

Кикинда, Трг српских 

добровољаца 30 

80596707 8079236 
Широка 

потрошња 
17,25 

17. 

Пољопривредна 

апотека, Генерала 

Драпшина 55 

80597118 843346 
Широка 

потрошња 
17,25 

18. 

Стан у Генерала 

Драпшина 57 Агенција 

за приватизацију, 

Генерала Драпшина 57 

80597126 5543831 
Широка 

потрошња 
5,75 

19. 

Општина Кикинда-

Тера, Стевана Сремца 

ББ 

80512632 00098484 
Широка 

потрошња 
17,25 

20. 

Касарна ВП 3160 

(бројило преко од улаза 

на стубу), Стевана 

Сремца ББ 

80598173 689958 
Широка 

потрошња 
17,25 

21. 
IV месна заједница, 

Цара Душана 26 
80598246 3890849 

Широка 

потрошња 
17,25 

22. 
Месна канцеларија 

Мокрин, Светог Саве 96 
806100064 5118082 

Широка 

потрошња 
17,25 

23. 
Месна канцеларија 

Иђош, Светосавска 20 
804101152 6129478 

Широка 

потрошња 
17,25 

24. 
Месна канцеларија 

Сајан, Велика 92 
810101717 2358955 

Широка 

потрошња 
17,25 

25. 
Месна канцеларија 

Башаид, Војвођанска 56 
803103569 7665228 

Широка 

потрошња 
17,25 

26. 
Месна канцеларија 

Банатска Топола 
801104053 00082786 

Широка 

потрошња 
17,25 

27. 
Месна канцеларија 

Нови Козарци 
808104385 00086467 

Широка 

потрошња 
17,25 

28. 
ИЦК – радио станица, 

Генерала Драпшина 20 
805107987 6168030 Ниски напон 230 

29. 
ИЦК – радио станица, 

Генерала Драпшина 20 
805107987 6179716 Ниски напон 230 

30. 
I месна заједница, 

Браће Лаковић 35 
80589565 11018277 

Широка 

потрошња 
5,75 

31. 
III месна заједница, 

Милоша Остојина 77 
80595719 766359 

Широка 

потрошња 
17,25 
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32. 
III месна заједница, 

Милоша Остојина 77 
80595719 690394 

Широка 

потрошња 
17,25 

33. 

Општина Кикинда 

(стан у МЗ Лидија 

Алдан) Цара Душана 26 

6477968 8235107 
Широка 

потрошња 
5,75 

34. 
Градски стадион, 

Бранка Вујина 9 
805107057 8058619 Ниски напон 50 

35. 
Градски стадион, 

Бранка Вујина 9 
805107057 8054928 Ниски напон 50 

36. 
Стадион ЖАК-а, 

Стевана Синђелића 1 
80595085 8102882 

Широка 

потрошња 
17,25 

37. 
Стрељана у склоништу, 

Светосавска 26 Л3 
80591659 6097373 

Широка 

потрошња 
17,25 

38. 

Склониште у Кикинди-

стрељана, Војина 

Зиројевића и Ивана 

Јакшића 

80590830 2228606 
Широка 

потрошња 
17,25 
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Преглед мерних места јавне расвете у Кикинди   

Партија 2. 

 

Р.бр. Адреса мерног места ЕД број Број бројила Категорија потрошње 

Одобрена 

снага 

(kW) 

1 
Слободно стојећи разводни орман-разводни орман, ТСД 

(испред музеја) 
805124598 59310 Ниски напон TG4/4 80 

2 Обућарска занатска радња Дерма, Б.Радичевића пијаца 80588283 7096266 Ниски напон TG5/6 17,25 

3 WC на језеру, Старо језеро бб 80589808 128802 Широка потрошња 11,04 

4 WC на језеру, Старо језеро бб 80589816 20780171853 Широка потрошња TG5/6 43,47 

5 Паркинг сервис, Немањина 13, Кда 80592124 10177 Широка потрошња TG5/6 11,04 

6 Јавна чесма, Ослобођења бб, Кда 805122943 49330 Широка потрошња TG5/6 13,80 

7 Депонија-Рускоселски пут, киоск, Шабачка бб, Кда 805118270 21080222502 Широка потрошња TG5/6 11,04 

8 МБТС 89,Језеро бб, Кда 80598572 248750 Јавно осветљење TG6/7 0 

9 РТС 15, Виноградска 1, Кда 80598580 56857 Јавно осветљење TG6/7 0 

10 РТС 17 (превоз), Н.Тесле 6, Кда 80598599 2145895 Јавно осветљење TG6/7 0 

11 Орман јавне расвете, Н.Тесле бб, Кда 805116323 20780200129 Јавно осветљење TG6/7 0 

12 РТС 9, В.Путника 191, Кда 80598602 6142347 Јавно осветљење TG6/7 0 

13 Расвета спом.интернирцима у Норвешкој, ТСД бб, Кда 80598610 3504280 Јавно осветљење TG6/7 0 

14 РТС 67(Доситејева Н.Пашића), Доситејева бб, Кда 80598629 101362 Јавно осветљење TG6/7 0 

15 РТС 5, Б.Лаковић 37, Кда 80598637 269425 Јавно осветљење TG6/7 0 

16 Семафор (В.Путника-Чанадска), В.Путника бб, Кда 80598645 8228595 Јавно осветљење TG6/7 0 
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17 РТС 82 (Семлачка-Ј.Томића), Семлачка бб, Кда 80598653 580652 Јавно осветљење TG6/7 0 

18 СТС 78, Мокрински друм бб, Кда 80598661 5800435 Јавно осветљење TG6/7 0 

19 Јавна расвета -Мокрински друм, Мокрински друм бб, Кда 805125462 96229 Јавно осветљење TG6/7 0 

20 РТС 69,В.Мишића 93, Кда 80598670 3150950 Јавно осветљење TG6/7 0 

21 МБТС 70, В.Путника 85, 80598688 8060372 Јавно осветљење TG6/7 0 

22 МБТС 73, (Доситејева 7 парк), Доситејева 7, Кда 80598696 899629 Јавно осветљење TG6/7 0 

23 Јавна расвета Великог парка, Б.Вујина бб, Кда 805122919 38479 Јавно осветљење TG6/7 0 

24 РТС 2, Дистричка бб, кда 80598700 844673 Јавно осветљење TG6/7 0 

25 СТС-105, Брандић Нићифор бб, Кда 80598718 1897435 Јавно осветљење TG6/7 0 

26 РТС 1, Ф.Кларе 41, Кда 80598726 6184849 Јавно осветљење TG6/7 0 

27 РТС 61 (деветоспратница)Б.Радичевића 7 80598734 1269163 Јавно осветљење TG6/7 0 

28 ТС90, Галадска бб, Кда 80598742 1235682 Јавно осветљење TG6/7 0 

29 РТС 26, Немањина 51, Кда 80598769 3703171 Јавно осветљење TG6/7 0 

30 РТС 74, В.Мишића 2, Кда 80598777 1106151 Јавно осветљење TG6/7 0 

31 РТС 75, (улаз у насеље) Д.Туцовића бб, Кда 80598785 2384037 Јавно осветљење TG6/7 0 

32 РТС 75, сувачарска 2, Кда 80598793 2323487 Јавно осветљење TG6/7 0 

33 МБТС 23-С. Лакаи Гиге бб, Кда 80598807 83232 Јавно осветљење TG6/7 0 

34 РТС 21, Масарикова бб, Кда 80598815 2034848 Јавно осветљење TG6/7 0 

35 Семафор (Ж..Зрењанина-В.Мишића) 80598823 8106117 Јавно осветљење TG6/7 0 

36 РТС 34, С.Поповића116, Кда 80598831 269192 Јавно осветљење TG6/7 0 

37 РТС 80, С.Поповића бб, Кда 80598840 6182280 Јавно осветљење TG6/7 0 

38 РТС 81, С.Поповића бб, Кда 80598858 6037037 Јавно осветљење TG6/7 0 

39 МБТС 4, М.Миљанова бб, Кда 80598866 8045280 Јавно осветљење TG6/7 0 
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40 РТС 30, албертова 138, Кда 80598874 2227364 Јавно осветљење TG6/7 0 

41 РТС 31, М.Црњанског бб, Кда 80598882 6069446 Јавно осветљење TG6/7 0 

42 РТС 36, Кумановска 187, Кда 80598890 6101068 Јавно осветљење TG6/7 0 

43 МБТС 22, Сувачарска 52, Кда 80598904 1115 Јавно осветљење TG6/7 0 

44 СТС 55, Кумановска-Ж.Зрењанина, Кумановска бб, Кда 805998920 52757 Јавно осветљење TG6/7 0 

45 РТС 27, Н.Француског 134, Кда 80598939 3188796 Јавно осветљење TG6/7 0 

46 РТС 16, Шумица 42, Кда 80598955 961635 Јавно осветљење TG6/7 0 

47 СТС 106-Бaнатска, Банатска бб, Кда 80598963 3519642 Јавно осветљење TG6/7 0 

48 РТС 29, Г.Принципа-Бихаћка, Г.Принципа бб, Кда 80598971 919852 Јавно осветљење TG6/7 0 

49 РТС 25 (Г.Принципа-М.Стојановића), Г.Принципа бб 80598980 2982491 Јавно осветљење TG6/7 0 

50 РТС 18 (П.Кочића-Р.Трнића), П.Кочића бб, Кда 80598998 429 Јавно осветљење TG6/7 0 

51 МБТС 93, Крфска 4, Кда 80599005 1081 Јавно осветљење TG6/7 0 

52 РТС 35, А.Дундића-Р.Трнића, Р.Трнића 99, Кда 80599013 738117 Јавно осветљење TG6/7 0 

53 МБТС 11, Блок 36 бб, Кда 80599021 3838279 Јавно осветљење TG6/7 0 

54 МБТС 44, М.Пупина бб, Кда 80599030 3804355 Јавно осветљење TG6/7 0 

55 Семафор (Светосавска-И.Л.Рибара), Светосавска бб, Кда 80599048 11641096 Јавно осветљење TG6/7 0 

56 МБТС 51, Светосавска 13, Кда 80599056 3892702 Јавно осветљење TG6/7 0 

57 Град.орман, ТСД 48, Кда 805111585 20780105429 Широка потрошња 43,47 

58 Фонтана, ТСД 19, Кда 80599064 1521431 Јавно осветљење TG6/7 0 

59 МБТС 86, Немањина Симпо, Кда 80599072 2527788 Јавно осветљење TG6/7 0 

60 РТС 32, Светосавска 55, Кда 80599080 3150947 Јавно осветљење TG6/7 0 

61 МБТС 39 (Сувача), Немањина 118, Кда 80599099 2647 Јавно осветљење TG6/7 0 

62 РТС 91, Микронасеље, Блок Г вртић, Кда 80599102 3181613 Јавно осветљење TG6/7 0 
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63 ТС 49, Микронасеље, Блок А Л1, Кда 80599110 6422548 Јавно осветљење TG6/7 0 

64 
РТС, на путу М-24-3, Микронасеље Блок А1, Бен.пумпа, 

ул.М.Пупина 
80599129 6135737 Јавно осветљење TG6/7 0 

65 Семафор, Светос. –Партиз., Светосавска бб, Кда 80599137 728 Јавно осветљење TG6/7 0 

66 РТС 46, Ј.Панчића 2-4, Кда 80599145 3778090 Јавно осветљење TG6/7 0 

67 ТС3, Микронасеље Блок Х Л4, Кда 80599161 1119 Јавно осветљење TG6/7 0 

68 РТС 95, Микрон. Блок А Л1, Кда 80599170 3729592 Јавно осветљење TG6/7 0 

69 РТС 41, Партизанска 14, Кда 80599188 83239 Јавно осветљење TG6/7 0 

70 МБТС 42, Партизанска бб, Кда 805110708 249645 Јавно осветљење TG6/7 0 

71 РТС 48, С.Синђелића бб, Кда 80599200 1258984 Јавно осветљење TG6/7 0 

72 РТС 38, З.Јовина 78, Кда 80599234 1148 Јавно осветљење TG6/7 0 

73 МБТС 40, З.Јовина бб, Кда 805121734 83493 Јавно осветљење TG6/7 0 

74 МБТС 98 (Електрон), З.Јовина бб, Кда 80599242 6422522 Јавно осветљење TG6/7 0 

75 РТС 43, Његошева 60, Кда 80599250 459528 Јавно осветљење TG6/7 0 

76 РТС 6, И.Милутиновића 1, Кда 80599269 666163 Јавно осветљење TG6/7 0 

77 ТС 47, Микро Насеље Блок Д1 Л4, Кда 80599277 2766818 Јавно осветљење TG6/7 0 

78 СТС 13, Банатска бб, Кда 80599285 6101331 Јавно осветљење TG6/7 0 

79 РТС 65-оклопна, Г.Драпш. 59,Кда 80599293 3449075 Јавно осветљење TG6/7 0 

80 МБТС 77-код дома старих, Г.Драпш. 93, Кда 80599307 3883581 Јавно осветљење TG6/7 0 

81 РТС 72, У.Терзина бб, Кда 80599315 8060496 Јавно осветљење TG6/7 0 

82 МБТС 97 (Б.Субот. М.Пупина), Б.Субот. бб, Кда 80599323 3838155 Јавно осветљење TG6/7 0 

83 РТС 68, Б.Татића 6, Кда 80599331 2253641 Јавно осветљење TG6/7 0 

84 РТС 52, Б.Татића 32, Кда 80599340 8045033 Јавно осветљење TG6/7 0 
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85 МБТС 94, С.Текелије 7а, Кда 80599366 3729628 Јавно осветљење TG6/7 0 

86 РТС 64, Чанадска 17, Кда 80599374 2982787 Јавно осветљење TG6/7 0 

87 РТС 63, Краља Петра I 18, Кда 80599382 3728941 Јавно осветљење TG6/7 0 

88 РТС 58, Ц.Душана 70, Кда 80599390 2605804 Јавно осветљење TG6/7 0 

89 РТС 54, Б.Опсенице 4, Кда 80599404 1095895 Јавно осветљење TG6/7 0 

90 РТС 60, Ц.Душана 133, Кда 80599412 100852 Јавно осветљење TG6/7 0 

91 МБТС 59, С.Сремца 127, Кда 80599420 2218065 Јавно осветљење TG6/7 0 

92 РТС 8, П.Сегединца 78, Кда 80599439 2359026 Јавно осветљење TG6/7 0 

93 РТС 19, Ослобођења 5, Кда 80599447 2078875 Јавно осветљење TG6/7 0 

94 СТС 87, Стрелиште бб, Кда 80599455 8085165 Јавно осветљење TG6/7 0 

95 СТС 99, ЖНР бб, Кда 80599463 3716214 Јавно осветљење TG6/7 0 

96 РТС 12, Олуш 1, Наковачки друм бб 805119195 2527881 Јавно осветљење TG6/7 0 

97 РТС 85, Графика, М.Великог бб, Кда 80599471 963948 Јавно осветљење TG6/7 0 

98 Расвета у новој ТС-болница, Ђ.Јакшића бб, Кда 80599480 1281332 Јавно осветљење TG6/7 0 

99 МБТС 57-круг болнице, Ђ.Јакшића бб, Кда 80599498 986 Јавно осветљење TG6/7 0 

100 РТС 56, С.Текелије 29, Кда 80599501 3177773 Јавно осветљење TG6/7 0 

101 Расвета пута кроз шумицу, Шумица бб, Кда 80599510 947557 Јавно осветљење TG6/7 0 

102 Семафор М.Великог-Ђ.Јакшића, М.Великог бб, Кда 80599528 7552058 Јавно осветљење TG6/7 0 

103 Семафор (З.Јовина-И.Л.Рибара), З.Јовина бб, Кда 80599536 49646 Јавно осветљење TG6/7 0 

104 
Јавна расвета (Краљ. Марка-Иђошки друм), Краљ. Марка бб, 

Кда 
80599544 6187415 Јавно осветљење TG6/7 0 

105 ТС 101 (код МБТС 79), В.Путника бб, Кда 80599552 8044971 Јавно осветљење TG6/7 0 

106 Семафор (В.Мишића-Д.Туцовића), Кда 805121947 11008204 Јавно осветљење TG6/7 0 
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107 МБТС 83 (Плави чуперак), Б.Радичевића бб, Кда 80599560 1135 Јавно осветљење TG6/7 0 

108 РТС 92, Микронасеље Блок Ф бб, Кда 80599579 3823984 Јавно осветљење TG6/7 0 

109 РТС 45, (П.Шандора, иза бр.8), Кда 80599587 3161386 Јавно осветљење TG6/7 0 

110 
МБТС 66 (И.Милутиновића-Б.Богарошки), И.Милутиновића 

бб, Кда 
80599595 1085 Јавно осветљење TG6/7 0 

111 СТС 104, К.Марка-К.Михаља, К.Марка бб, Кда 80599609 241396 Јавно осветљење TG6/7 0 

112 МБТС 53, Партизанска бб, Кда 80599617 2566 Јавно осветљење TG6/7 0 

113 СТС 62, Стара кланица бб, Кда 80599625 2098824 Јавно осветљење TG6/7 0 

114 СТС 76, ЖНР бб, Кда 80599633 8684 Јавно осветљење TG6/7 0 

115 СТС 37, (С.Сремца-Д.Васиљева), С.Сремца бб, Кда 80599641 38736 Јавно осветљење TG6/7 0 

116 Семафор (Светосавска-Косовска), Светосавска бб, Кда 80599650 1862 Јавно осветљење TG6/7 0 

117 Семафор (Светосавска-Моравска) Светосавска бб, Кда 80599668 1187 Јавно осветљење TG6/7 0 

118 Семафор (Светосавска-В.Караџића) Светосавска бб, Кда 80599676 1365 Јавно осветљење TG6/7 0 

119 МБТС 28, Светосавска ГА5, Кда 805112239 50076 Јавно осветљење TG6/7 0 

120 Семафор (Ђ.Јакшића-Чанадска), Ђ.Јакшића бб, Кда 805113332 20750055026 Јавно осветљење TG6/7 0 

121 РТС (у мешаони сточне хране).С.Саве бб, Мокрин 80699743 2196705 Јавно осветљење TG6/7 0 

122 РТС 1, Мокрин, Р.Трнића 141 80699751 8107386 Јавно осветљење TG6/7 0 

123 РТС 2, С.Милетића 14, Мокрин 80699760 1951512 Јавно осветљење TG6/7 0 

124 РТС 3, М.Маленчића бб, Мокрин 80699778 3889922 Јавно осветљење TG6/7 0 

125 РТС Нова, Мокрин, М.Маленчића бб 80699786 3883610 Јавно осветљење TG6/7 0 

126 РТС 4 Нова, М.Маленчића бб, Мокрин 80699794 6190184 Јавно осветљење TG6/7 0 

127 РТС 5, С.Саве 22, Мокрин 80699808 6103439 Јавно осветљење TG6/7 0 

128 РТС 6, Ново насеље бб, Мокрин 80699816 926839 Јавно осветљење TG6/7 0 
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129 СТС 17 (Првомајска-Београдска), Првомајска бб, Мокрин 80699824 6103274 Јавно осветљење TG6/7 0 

130 РТС 7, С.Саве 125, Мокрин 80699832 1636187 Јавно осветљење TG6/7 0 

131 РТС 8, С.Саве 149, Мокрин 80699840 987882 Јавно осветљење TG6/7 0 

132 РТС 9, Р.Трнића 67, Мокрин 80699859 844867 Јавно осветљење TG6/7 0 

133 СТС 20, Угао Р.Трнића-Ђ.Јакшића, Р.Трнића бб, Мокрин 80699867 35128 Јавно осветљење TG6/7 0 

134 РТС 18, Ђ.Ђаковића 20, Мокрин 80699875 1993312 Јавно осветљење TG6/7 0 

135 СТС 10, Б.Радичевића, Кузманчева, Мокрин 80699883 6101150 Јавно осветљење TG6/7 0 

136 
СТС 11, Угао Ђ.Ђаковића и Добросављева, Ђ.Ђаковића бб, 

Мокрин 
80699891 6080384 Јавно осветљење TG6/7 0 

137 ТС 22, Јавна расвета, С.Саве 25, Мокрин 806127841 229777 Јавно осветљење TG6/7 0 

138 СТС 14, Светосавска бб, Мокрин 806100218 9094 Јавно осветљење TG6/7 0 

139 
СТС 16 (Угао С.Маринковић и Ж.Зрењанин), С.Маринк.бб, 

Мокрин 
806100846 102584 Јавно осветљење TG6/7 0 

140 
СТС 15 (Угао Ж.Кодранова и И.Милутинов.), Ж.Кодранова 

бб, Мокрин 
806100854 107025 Јавно осветљење TG6/7 0 

141 СТС 19, И.Л.Рибара бб, Мокрин 806100862 71136 Јавно осветљење TG6/7 0 

142 
СТС 21, Д.Обрадовића-В.Караџића, Д.Обрадовића бб, 

Мокрин 
806100897 32677 Јавно осветљење TG6/7 0 

143 РТС 1, Н.Француског бб, Иђош 804100946 6069799 Јавно осветљење TG6/7 0 

144 РТС 3, М.Оморца 48, Иђош 804100954 3116061 Јавно осветљење TG6/7 0 

145 РТС 2, Светосавска 32, Иђош 804100962 665350 Јавно осветљење TG6/7 0 

146 РТС, Угао М.Оморца-Карађорђева, М.Оморца бб, Иђош 804100970 8080446 Јавно осветљење TG6/7 0 

147 РТС, Угао Ђ.Јакшића-К.Кљајића, Ђ:Јкшића бб, Иђош 804100989 6144229 Јавно осветљење TG6/7 0 

148 ТС 5, Н.Франц.-Светосав., Н.Франц.бб, Иђош 804100997 3580272 Јавно осветљење TG6/7 0 
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149 СТС 7, Угао Светосав.-Карађорђ., Светосавска бб, Иђош 804101020 3243182 Јавно осветљење TG6/7 0 

150 СТС 9, Угао К.Кљајића-Н.Француског, К.Кљајића бб, Иђош 804101039 1579741 Јавно осветљење TG6/7 0 

151 ТС10, Светосавска бб, Сајан 810101431 9989 Јавно осветљење TG6/7 0 

152 СТС8, Угао З.Јовина-Х.Вељкова, З.Јовина бб, Иђош 804101411 12583 Јавно осветљење TG6/7 0 

153 ТС 9, Ветрењача  бб, Сајан 810101482 8049780 Јавно осветљење TG6/7 0 

154 СТС 8, Угао Велика-П.Шандора, Велика бб, Сајан 810101490 6184229 Јавно осветљење TG6/7 0 

155 РТС 3, Угао А.Ендреа-И.Андрића, А.Ендреа бб, Сајан 810101504 2190723 Јавно осветљење TG6/7 0 

156 РТС, Угао Војвођ.-Х.Јаноша, Војвођ. Бб, Сајан 810101512 1840240 Јавно осветљење TG6/7 0 

157 РТС6, Л.Кошут-Е:Јожеф, Сајан 810101520 1138474 Јавно осветљење TG6/7 0 

158 СТС7, Угао Л.Кошут-Ђ.Ђаковића, Л.Кошут бб, Сајан 810101539 8120084 Јавно осветљење TG6/7 0 

159 РТС1, Велика бб, Сајан 810101547 3866481 Јавно осветљење TG6/7 0 

160 РТС 2, Угао А.Ендре-Сабоова, А.Ендре бб, Сајан 810101555 6101338 Јавно осветљење TG6/7 0 

161 РТС 5, Угао Л.Кошут-П.Шандора, Л.Кошут бб, Сајан 810101563 2355633 Јавно осветљење TG6/7 0 

162 МБТС1, Улица главна парк, Наково 810101900 1897229 Јавно осветљење TG6/7 0 

163 РТС 2, Угао главна-М.Јокића, Главна бб 807101919 1014692 Јавно осветљење TG6/7 0 

164 РТС 3 Наково, Угао Главна-Крајишка, Ул.главна бб, Наково 807101927 1506314 Јавно осветљење TG6/7 0 

165 РТС 7, Угао главна-Р.Родића, Главна бб, Наково 807101935 1014501 Јавно осветљење TG6/7 0 

166 РТС 4, Угао Главна-М.Орешковића, Главна бб, Наково 807101951 2301520 Јавно осветљење TG6/7 0 

167 Расвета школе, Главна 52, Наково 807101960 3826420 Широка потрошња TG10/6 17,25 

168 СТС 8, Угао Грмечка-С.Матића, Грмечка бб, Наково 807101986 8149554 Јавно осветљење TG6/7 0 

169 РТС 6, Угао З.Челара-С.Бајића, Наково 807102354 8011632 Јавно осветљење TG6/7 0 

170 МБТС 11, З.Челара бб, Б.В.С 802102593 6035659 Јавно осветљење TG6/7 0 

171 СТС 6, Д.Максимовић, Б.В.С. 802102615 816754 Јавно осветљење TG6/7 0 
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172 СТС 5, В.Караџића-Крајишка, Б.В.С. 802102623 1488853 Јавно осветљење TG6/7 0 

173 СТС 9, С.Матића бб, Б.В.С. 802102631 84467 Јавно осветљење TG6/7 0 

174 РТС 2, Српских ратника бб, Б.В.С. 802102640 2359000 Јавно осветљење TG6/7 0 

175 РТС, Шолајина 10, Б.В.С. 802102658 1809331 Јавно осветљење TG6/7 0 

176 РТС 3, Д.Максимовић-Н.Тесле, Б.В.С. 802102666 7159651 Јавно осветљење TG6/7 0 

177 РТС 13, М:Орешковића бб, Б.В.С. 802102674 6104078 Јавно осветљење TG6/7 0 

178 РТС 7 Нова, М.Орешковића -Српских ратника, Б.В.С. 802102682 8061711 Јавно осветљење TG6/7 0 

179 РТС М.Пијаде Б.В.С. ТС1, Д.Максим. –М.Јокића, Б.В.С. 802102690 2600612 Јавно осветљење TG6/7 0 

180 РТС 2, Д.Максим.-З.Челара, Б.В.С. 802102704 2635022 Јавно осветљење TG6/7 0 

181 МБТС 14, Српских ратника, Омладински парк, Б.В.С. 802102712 6037276 Јавно осветљење TG6/7 0 

182 Расвета игралишта за мале спортове, Омладинска бб, Б.В.С. 802102720 3729585 Широка потрошња TG5/6 17,25 

183 СТС8, Угао Н.Тесле-Босанска, Н.Тесла бб, Б.В.С. 802103182 14914 Јавно осветљење TG6/7 0 

184 РТС1, Ј.Поповића бб, Башаид 803103305 2353891 Јавно осветљење TG6/7 0 

185 РТС, Ж.Зрењанина-Војв., Башаид 803103313 2389695 Јавно осветљење TG6/7 0 

186 РТС 4, Угао З.Јовина-Будурина, Башаид 803103321 7096269 Јавно осветљење TG6/7 0 

187 РТС 7, Светос. –Милетића, Башаид 803103348 2929453 Јавно осветљење TG6/7 0 

188 РТС 9, Т.Марковића-Н.Тесле, Башаид 803103356 2533360 Јавно осветљење TG6/7 0 

189 РТС 10, З.Јовина-Марковић, Башаид 803103364 2533714 Јавно осветљење TG6/7 0 

190 РТС 11, Б.Нушића-Л.Лазаревића, Башаид 803103372 3877149 Јавно осветљење TG6/7 0 

191 РТС 13, Б.Нушића-Микалачког, Башаид 803103380 6101191 Јавно осветљење TG6/7 0 

192 РТС, Војвођанска бб, Башаид 803103399 8063941 Јавно осветљење TG6/7 0 

193 РТС 6, Светосавска-Л.Лазаревића, Башаид 803103410 7090483 Јавно осветљење TG6/7 0 

194 СТС 12, Војвођанска бб, Башаид 803103429 6103886 Јавно осветљење TG6/7 0 
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195 Расвета школског игралишта, Војвођанска бб, Башаид 803103623 2910571 Широка потрошња TG5/6 17,25 

196 СТС 14, Угао Р.Микалачког-М.Грујић, Башаид 803103860 11385 Јавно осветљење TG6/7 0 

197 СТС 15, С.Марковића-С.Лазар, Башаид 803103879 6485 Јавно осветљење TG6/7 0 

198 Јавна расвета-Аеродром, Башаидски друм бб, Кда 805122927 11007063 Јавно осветљење TG6/7 0 

199 Јавна расвета-Винцаид, Винцаид бб, Кда 811103934 1006140 Јавно осветљење TG6/7 0 

200 
РТС 2, Б.Топола (Угао Ослободилачка-Нови ред), 

Ослобод.бб 
801103960 996535 Јавно осветљење TG6/7 0 

201 
СТС 4, Угао Београдска – В.Караџића, Београдска бб, 

Б.Топола 
801103979 1736671 Јавно осветљење TG6/7 0 

202 
СТС 3, Угао В.Караџића-П.Шандора, В.Караџића бб, 

Б.Топола 
801103995 7668567 Јавно осветљење TG6/7 0 

203 РТС центар, В.Караџића бб, Б.Топола 801104002 2353560 Јавно осветљење TG6/7 0 

204 СТС 1, Угао Сутјеска-П.Драпшина, Сутјеска бб, Н.Козарци 808104199 83551 Јавно осветљење TG6/7 0 

205 РТС К.Петра I, К.Петра I 125, Н.Козарци 808104202 3775173 Јавно осветљење TG6/7 0 

206 
Јавна расвета СС орман испред школе, К.Петра I бб, 

Н.Козарци 
808104229 51814 Јавно осветљење TG6/7 0 

207 РТС 4, Угао З.Челара- К.Петра I, З.Челара бб, Н.Козарци 804104237 8149553 Јавно осветљење TG6/7 0 

208 СТС 5, Угао Сутјеска-Крајишка, Сутјеска бб, Н.Козарци 808104245 3285452 Јавно осветљење TG6/7 0 

209 РТС, Угао К.Петра I-С.Шолаје, К.Петра I бб, Н.Козарци 808104253 7001633 Јавно осветљење TG6/7 0 

210 СТС 6, К.Петра I-Б.Ћопића, К.Петра I бб, Н.Козарци 808104261 47546 Јавно осветљење TG6/7 0 

211 РТС 2, Угао К.Петра I-Личине, К.Петра I бб, Н.Козарци 808104270 1054286 Јавно осветљење TG6/7 0 

212 СТС 7, Шошина бб, Н.Козарци 808104792 73990 Јавно осветљење TG6/7 0 

213 СТС 9, С.Шолаје бб, Н.Козарци 808104830 45553 Јавно осветљење TG6/7 0 

214 РТС 11, Угао В.Книћанина-П.Шанора, В.Книћанина, Р.Село 809104850 3806429 Јавно осветљење TG6/7 0 
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215 СТС 12, Ф.Кларе- В.Книћанина, Ф.Кларе бб, Р.Село 809104869 816706 Јавно осветљење TG6/7 0 

216 РТС 9, В.Книћанина бб, Р.Село 809104877 2305878 Јавно осветљење TG6/7 0 

217 СТС 3, Б.Опсенице-Б.Домазет, Б.Опсенице бб, Р.Село 809104885 844748 Јавно осветљење TG6/7 0 

218 
РТС 8, Угао И.Л.Рибара-С.Маринковић, И.Л.Рибара бб, 

Р.Село 
809104907 1238637 Јавно осветљење TG6/7 0 

219 РТС 6, Његошева-Б.Домазет, Његошева бб, Р.Село 809104915 2183336 Јавно осветљење TG6/7 0 

220 
РТС 14, Угао Б.Јединства-Кикиндска, Братства  Јединства 

бб, Р.Село 
809104923 1464 Јавно осветљење TG6/7 0 

221 РТС 15 Циглана, Братства Јединства, Р.Село 809120929 138292 Јавно осветљење TG6/7 0 

222 РТС 10, Братства Јединства бб, Р.Село 809104931 7673789 Јавно осветљење TG6/7 0 

223 РТС 2, Ж.Зрењанина 35, Р.Село 809104940 3115849 Јавно осветљење TG6/7 0 

224 РТС 7, Ж.Зрењанина бб, Р.Село 809104958 2355425 Јавно осветљење TG6/7 0 

225 РТС 5, Ђ.Јакшића 84, Р.Село 809104966 2354040 Јавно осветљење TG6/7 0 

226 РТС 4, Братства Јединства 228, Р.Село 809104974 1897576 Јавно осветљење TG6/7 0 

227 МБТС 1, М.Стојановића бб, Р.Село 809104982 3492939 Јавно осветљење TG6/7 0 

228 Јавна расвета, С.Маринковић бб, Р.Село 809123898 21150507581 Јавно осветљење TG6/7 0 
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Табела бр. 2 

 

ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА  
ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ (КWh) 

 

Партија 1 

(преглед укупне планиране потрошње за све кориснике у трајању од 12 месеци) 

 

КОРИСНИК ВТ (КWh) НТ (КWh) 
Једнотарифно 

(КWh) 

Укупно (КWh) 

Општина Кикинда 186500 62300 232000 480800 
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Партија 2 

(преглед укупне планиране потрошње за Јавну расвету града Кикинде у периоду од 12 месеци) 

 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО 

ВТ (КWh) 88187 82590 70236 70921 54571 71620 71048 63587 69107 79780 84247 104602 910496 

НТ (КWh) 15385 7239 6304 7286 4008 6244 7132 6647 6839 8024 6511 8391 90010 

Једнотарифно 
(КWh) 

347602 298547 271897 268997 187662 181138 252991 235423 261782 303752 310080 355815 3275686 

УКУПНО: 4276192 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 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 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

       Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 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) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);  

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона) 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

(чл. 75. ст. 2. Закона); 

 

1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

        Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

1) да поседује пословни капацитет:  

Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком 

периоду претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију. 

 

1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4. и услов из члана 75. 

став 1. тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
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1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА: 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни  

обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

И 76. ЗАКОНА: 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона (да је регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар)  

 Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 

из регистра надлежног Привредног суда. 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона (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)  

Доказ:  

Правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно 

лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

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

преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду,којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 

има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
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Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 
 

(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда) 
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона (да му није изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објављивања позива)  

Доказ:  

Правна лица: 

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 

органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;  
 

Предузетници: 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 

регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 
 

Физичка лица: 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
одређених послова.  

 

(Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде и мора бити 

издат након објављивања позива за подношење понуда) 
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона (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)  

Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 

потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 
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(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда) 

 
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5)  Закона (Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке)  

 Доказ: Лиценца Агенције за енергетику Владе РС за снабдевање 

електричном енергијом на тржишту електричне енергије и потврда исте 

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

таква дозвола педвиђена прописима државе у којој је седиште Понуђача. 
 

6) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона (Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито 

наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине)   

Доказ:  потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве је дат у поглављу 

XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Пословни капацитет:  

Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком 

периоду претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију. 

Доказ: Потврда (уверење) Оператора преносног система. 
 

 

Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о испуњености  

обавезних и додатних услова за учешће. 

 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све 

доказе о испуњености  обавезних услова за учешће из члана 75. став 1. тачка 1. до 4., а 

доказ из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, за део набавке који ће испунити преко 

подизвођача. Подизвођачи нису дужни да испуњавају додатне услове. 

 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе 

понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. 

став 1. тачка 1. до 4., а доказ из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, дужан је да достави 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.  
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НАПОМЕНА: Наведене доказе  о испуњености услова за учешће понуђач може доставити у 

виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија понуда је 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. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. 
 

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне 

регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4. 
 

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. 
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  V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ЈЕЗИК: 

            Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

 

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ: 

 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 је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – набавка и испорука електричне енергије, ЈН 

бр. 49/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 28.08.2015. године до 10 часова. 

 

Понуда се сматра потпуном ако понуђач поднесе: 

ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА ОРИГИНАЛ/КОПИЈА 

Докази за правна лица: 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре или извод из регистра надлежног 

Привредног суда 

АПР или 

Привредни суд 
Копија  

Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује даправно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре 

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

Основни суд,  

 
Копија  

Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду,којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала 

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

Посебно одељење за 

оргнизовани криминал 

Вишег суда у Београду 

Копија 
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Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих.  

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

ПУ МУП Копија 

Потврде привредног и прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за 

привредне регистре да код тог органа није 

регистровано, да му је као привредном 

друштву изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуда 

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуде и морају бити издате након 

објављивања позива за подношење 

понуда) 

Привредни и 

Прекршајни суд или 

АПР 

Копија  

Уверење Пореске управе министарства 

финасија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације 

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

Пореска управа МФП и 

Локална пореска 

админстрација 

Копија  

Лиценца Агенције за енергетику Владе РС 

за снабдевање електричном енергијом на 

тржишту електричне енергије и потврда 

исте Агенције да је та лиценца још увек 

важећа, или адекватан документ уколико 

је таква дозвола педвиђена прописима 

државе у којој је седиште Понуђача 

Агенција за енергетику 

Владе РС 
Копија  
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Потврда (уверење) Оператора преносног 

система да је понуђач активан учесник на 

тржишту електричне енергије, односно да 

је у било ком периоду претходне две 

године до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, обавио минимално једну 

трансакцију 

Оператор преносног 

система 
Копија 

Докази за предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре односно извод из одговарајућег 

регистра  

АПР или  

надлежни орган 
Копија  

Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да 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 

(захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

ПУ МУП Копија  

Потврда прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за 

привредне регистре да код тог органа није 

регистровано, да му је као привредном 

субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуда  

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуде и морају бити издате након 

објављивања позива за подношење 

понуда) 

Прекршајни суд или  

АПР 
Копија  

Уверење Пореске управе министарства 

финасија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације 

Пореска управа МФП и 

Локална пореска 

админстрација 

Копија  



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

О П Ш Т И Н А   К И К И Н Д А 

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 49/2015 
страна 31 од 65 

 

 (не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

Лиценца Агенције за енергетику Владе РС 

за снабдевање електричном енергијом на 

тржишту електричне енергије и потврда 

исте Агенције да је та лиценца још увек 

важећа, или адекватан документ уколико 

је таква дозвола педвиђена прописима 

државе у којој је седиште Понуђача 

Агенција за енергетику 

Владе РС 
Копија  

Потврда (уверење) Оператора преносног 

система да је понуђач активан учесник на 

тржишту електричне енергије, односно да 

је у било ком периоду претходне две 

године до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, обавио минимално једну 

трансакцију 

Оператор преносног 

система 
Копија 

Докази за физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да 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 

(захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

ПУ МУП Копија  

Потврда прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања 

одређених послова.  

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуде и морају бити издате након 

објављивања позива за подношење 

понуда) 

Прекршајни суд Копија  

Уверење Пореске управе министарства 

финасија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у 

Пореска управа МФП и 

Локална пореска 

админстрација 

Копија  
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поступку приватизације 

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

Лиценца Агенције за енергетику Владе РС 

за снабдевање електричном енергијом на 

тржишту електричне енергије и потврда 

исте Агенције да је та лиценца још увек 

важећа, или адекватан документ уколико 

је таква дозвола педвиђена прописима 

државе у којој је седиште Понуђача 

Агенција за енергетику 

Владе РС 
Копија  

Потврда (уверење) Оператора преносног 

система да је понуђач активан учесник на 

тржишту електричне енергије, односно да 

је у било ком периоду претходне две 

године до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, обавио минимално једну 

трансакцију 

Оператор преносног 

система 
Копија 

Остала потребна документа: 

Техничке карактеристике (Спецификација) 
Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље III  из 

конкурсне 

документације 

Образац понуде  
Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље VI  из 

конкурсне 

документације 

Модел уговора 

Понуђач попуњава, 

потписује и печатира-

чиме потврђује да 

прихвата све елементе 

Модела уговора 

Поглавље VII  из 

конкурсне 

документације 

Образац структуре цене 
Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље VIII  из 

конкурсне 

документације 

Образац трошкова припреме понуде 
Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље IX  из 

конкурсне 

документације 

Образац Изјаве о независној понуди 
Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље X  из 

конкурсне 

документације 

Образац Изјаве о о обавезама понуђача на 

основу члана 75. став 2. Закона 

Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље XI  из 

конкурсне 

документације 
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 Понуђачи су дужни да попуне све тражене обрасце, рубрике и  празна поља у 

тексту, да ставе свој потпис и печат на за то предвиђена места. 

 

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА: 

Понуда по партијама је дозвољена 

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА: 

Подношење понуда по варијантама није дозвољено.  

 

5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ 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: Општина Кикинда, Трг српских 

добровољаца 12, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра – набавка и испорука електричне енергије, ЈН бр. 

49/2015  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра – набавка и испорука електричне енергије, ЈН бр. 

49/2015  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра – набавка и испорука електричне енергије, ЈН бр. 

49/2015  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – набавка и испорука електричне 

енергије, ЈН бр. 49/2015  - 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. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ 

ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ: 

 На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 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 то лице може учествовати у више заједничких 

понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), 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: 

 Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу 

и наводи назив и седиште подизвођача у Обрасцу понуде (поглавље VI), тај подизвођач ће бити 

наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, 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. 
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне 

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова.  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач 

може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 

набавке. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 

 Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова.  

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи 

податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено 

солидарно. 

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. 

Партија 1. - Плаћање је сукцесивно, месечно, по утрошеној електричној енергији. Рок плаћања 

је најкасније 45 дана од дана пријема исправног рачуна на адресу наручиоца под условима 

утврђеним моделом уговора. 
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.). 

 

Партија 2. - Плаћање је сукцесивно, месечно, по утрошеној електричној енергији. Рок плаћања 

је најкасније 45 дана од дана пријема исправног рачуна на адресу наручиоца под условима 

утврђеним моделом уговора 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара 

Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на ниском напону и широкој потрошњи (списак објеката је у прилогу 1. који је 

саставни део конкурсне документације). 

 

Период испоруке је 12 месеци потписивању уговора у времену од 00:00 h до 24:00 h. 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи 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 на може мењати понуду. 

 

9.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. став 5. Закона о 

енергетици 

Чланом 141. став 5. 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 система 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 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 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора 

закључити 

1) Уговор о приступу система са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен; 

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ: 

 Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 Цена у понуди исказује се у еврима, а за прерачун и оцену понуде у динарима користиће 

се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда. 

Плаћање уговорене цене Купац ће извршити Продавцу у динарској противредности по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан промета (датум очитавања) на рачун Продавца. 
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 У цену добра урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови  

приступа и коришћења система електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај 

повлашћених потрошача и ПДВ, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима 

Републике Србије на основу рачуна који испоставља Продавац. 

Предрачун и приказ структуре цене трошкова морају доказивати да цене у понуди 

покривају трошкове које понуђач има у реализацији јавне набавке. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУБЛАГОВРЕМЕНОДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија-Пореска управа.  

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА: 

Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 

сопствену меницу, која 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 – писмо, 

са назначеним износом од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана 

отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 

благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 

средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2) Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која 

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 – писмо, са назначеним износом од 

10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
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овлашћењу–писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

испуњење уговорних обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. Наручилац ће уновчити 

меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ: 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или 

факсом на број 0230/410-195 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 доставити у 

писаном облику 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 бр. 49/2015. 

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 понуда. 

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 30 (тридесет) 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. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“ за потпуно снабдевање електричном енергијом. 

 

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 исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.  

 

18. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA 

ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA: 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење 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, факсом на број 0230/410-195 или 

препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току 

целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике 

у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 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 10 

дана од дана пријема одлуке.  



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

О П Ш Т И Н А   К И К И Н Д А 

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 49/2015 
страна 39 од 65 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 

његово подношење пре истека рока за подношење 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 претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 
од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда (број 

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

ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; 

број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет 

Републике Србије).   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 

динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 

динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та 

вредност већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 

радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 

обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке 

(коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није 

већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако 

је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР:  

Уговор бити закључен у року од осам дана од истека 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

О П Ш Т И Н А   К И К И Н Д А 

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 49/2015 
страна 40 од 65 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ____________ од__________________ за јавну набавку добра – набавка и испорука електричне 

енергије за потпуно снабдевање, ЈН број 49/2015 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

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 (ПИБ): 

 

 

 

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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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  набавка добра – набавка и испорука електричне енергије за 

потпуно снабдевање (Партија 1.) 

 

ЦЕНА 

Опис Количина  
Једнична цена  

(€/КWh ) 

Укупна цена за 

480800 КWh 

(€) 

1 2 3 4 

Електрична енергија 

са балансирањем 
480800КWh   

 

 

Накнаде 
Укупно за 480800 КWh 

(€) 

Трошкови приступа дистрибутивном 

систему електричне енергије  (мрежарина) 

 

Трошкови накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача (накнада) 

 

ПДВ  

 

Цена (без мрежарине и  накнаде) се обрачунава у динарској противвредности по средњем 

курсу Народне Банке Србије важећем на датум промета (датум очитавања). 

 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о 

енергетици (без урачунатог ПДВ-а). 
 

Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за 

испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног Система 

обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу 

обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа 

систему за дистрибуцију електричне енергије.  

Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној 

интернет презентацији Агенције за енергетику Републике Србије. 

 

Понуда обухвата накнаду за обновљиве изворе енергије. 

 

Рок и начин плаћања 

Плаћање је сукцесивно, месечно, по 

утрошеној електричној енергији. Рок 

плаћања је најкасније 45 дана од дана 

пријема исправног рачуна на адресу 

наручиоца под условима утврђеним моделом 

уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача.)  
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Рок важења понуде (не може бити краћи 

од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Врста продаје: Стална и гарантована 

Капацитет испоруке: 
на бази процењене потрошње дате у 

табелама у прилогу 

Период испоруке: 
12 месеци по потписивању уговора од 00:00 h 

до 24:00 h. 

Место испоруке: 

Место испоруке су мерна места купца 

прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону и 

широкој потрошњи (списак објеката је у 

прилогу 1. који је саставни део конкурсне 

документације). 

 

 

 

 

 
                 Датум                                                                                                          Понуђач 

                                                                          М. П.  

__________________________                                                                        ___________________________________ 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  набавка добра – набавка и испорука електричне енергије за 

потпуно снабдевање – Јавна расвета (Партија 2.) 

 

ЦЕНА 

Опис Количина  
Једнична цена  

(€/КWh ) 

Укупна цена за 

4276192 КWh 

(€) 

1 2 3 4 

Електрична енергија 

са балансирањем 
4276192 КWh   

 

 

Накнаде 
Укупно за 4276192 КWh 

(€) 

Трошкови приступа дистрибутивном 

систему електричне енергије  (мрежарина) 

 

Трошкови накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача (накнада) 

 

ПДВ  

 

Цена (без мрежарине и  накнаде) се обрачунава у динарској противвредности по средњем 

курсу Народне Банке Србије важећем на датум промета (датум очитавања). 

 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о 

енергетици (без урачунатог ПДВ-а). 
 

Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за 

испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног Система 

обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу 

обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа 

систему за дистрибуцију електричне енергије.  

Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној 

интернет презентацији Агенције за енергетику Републике Србије. 

 

Понуда обухвата накнаду за обновљиве изворе енергије. 

 

Рок и начин плаћања 

Плаћање је сукцесивно, месечно, по 

утрошеној електричној енергији. Рок 

плаћања је најкасније 45 дана од дана 

пријема исправног рачуна на адресу 

наручиоца под условима утврђеним моделом 

уговора. Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача.) 
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Рок важења понуде (не може бити краћи 

од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Врста продаје: Стална и гарантована 

Капацитет испоруке: 
на бази процењене потрошње дате у 

табелама у прилогу 

Период испоруке: 
12 месеци по потписивању уговора од 00:00 h 

до 24:00 h. 

Место испоруке: 

Место испоруке су мерна места купца 

прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону и 

широкој потрошњи (списак објеката је у 

прилогу 1. који је саставни део конкурсне 

документације). 

 

 

 

 

 
                 Датум                                                                                                          Понуђач 

                                                                          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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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА КИКИНДА 

БРОЈ: _________________ 

ДАНА: ________________. године 

КИКИНДА 

 

 

У Г О В О Р  

О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ 

 

 

 Закључен дана ______________. године, између: 

 

Општине Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,   

ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,  

коју заступа Павле Марков, председник Општине (у даљем тексту: наручилац)  

 

  и 

________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,  

ПИБ: _______________, Матични број: ___________________  

Број рачуна:________________, Назив банке: 

кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: добављач). 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је набавка и испорука електричне енергије са потпуним снабдевањем -

Партија 1., под условима утврђеним овим уговором и законским прописима којима се уређују 

права и обавезе по основу производње и продаје електричне енергије. 

 

Члан 2. 

 

Наручилац је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012 и 14/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца дана _______2015. године, спровео отворени поступак 

јавне набавке набавка и испорука електричне енергије потпуно снабдевање. 
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Члан 3. 

 

Добављач је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем ______ 

која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде. 

Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012 и 14/2015), на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора бр. __________ од 

__________ године изабрао добављача за испоруку електричне енергије. 

 

Члан 4. 

 

Добављач ће испоруку вршити самостално. 

 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Добављач ће подизвођачу/има _______________________________________________________ 

поверити вршење следећих испорука: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора. 

Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код 

подизвођача ради увида у извршење уговора. 

 

 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________ 

 За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно 

 

Количина и квалитет 

Члан 5. 

 

Уговорне стране  су сагласне да су продаја и преузимање и плаћање електричне енергије, која је 

предмет овог уговора, изврши на следећи начин: 

• Врста продаје: стална и гарантована, 

• Капацитет испоруке: на бази процењене потрошње  

• Период испоруке: 12 месеци по потписивању уговора од 00:00 h до 24:00 h, према 

централно европском времену. 

• Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини електричне  енергије 

за обрачунски период на местима примопредаје током период снабдевања, а под 

условима утврђеним овима уговором, процењена количина од Наручиоца 480800 КWh, 

са процењеном потрошњом датој у табели 3. у конкурсној документацији. 
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• Место примопредаје: Место испоруке су мерна места купца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи  

 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о 

раду преносног система, односно Правилима о раду дистрибутивног система Републике Србије. 

Најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања, Добављач је дужан да закључи и 

Наручиоцу достави: 

1) Уговор о приступу система са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен; 

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца. 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном који 

одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног система. 

 

Цена електричне енергије 

Члан 6. 

 

Цена за испоручену електричну енергију износи ________________ ЕВРА за један КWh.  

Цена из горњег става је фиксна. 

Обрачун-фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по 

наведеној јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини 

електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода 

снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором, све до вредности за количину енергије 

од 480800 КWh од _______________ЕВРА (словима........................................................................................................). 

Плаћање уговорене цене из става 1. овог члана Наручилац ће извршити Добављачу у динарској 

противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета (датум очитавања) на 

рачун Добављача. 

Добављач ће фактурисање вршити посебно за сваког од наручиоца који су потписници овог 

Уговора и такође ће фактуру за испоручену електричну енергију доставити на адресу 

наведених наручиоца. 

У цену из става 1. овог члана су урачунати трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови 

приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, трошкови накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача и ПДВ. 

Трошкове из става 4. овог члана Наручилац се обавезује да исплати Добављачу у складу са 

чланом 7., 8. и 9. овог Уговора. 

  

Место испоруке 

Члан 7. 

 

Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на ниском напону и широкој потрошњи (списак објеката је у прилогу 1. који је 

саставни део конкурсне документације). 
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Обрачун и начин плаћања 

 

Члан 8. 

 

Добављач ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца факсом доставити податке о 

продатој количини електричне енергије за претходни месец (документ о усаглашавању), и 

исти мора бити саставни део рачуна. 

Наручилац је дужан да потписан и оверен документ о усаглашавању, путем факса врати 

Добављачу. 

Уколико Наручилац у року од два дана не врати Добављачу оверен и потписан документ о 

усаглашавању сматраће се да је сагласан са његовом садржином. 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете енергије, 

као валидан податак користиће се податак оператора преносног система, и дати документ 

биће саставни део рачуна. 

Након потписивања документа о усаглашавању, односно прихватања података оператора и 

испостављања рачуна, додатни обрачуни (корекције) већ фактурисаних величина нису могуће, 

изузев ако нису условљене Законом. 

 

Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања. 

 

Члан 9. 

 

Добављач издаје Наручиоцу јединствен рачун са исказаном испорученом електричном 

енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије, Накнадом и ПДВ-ом најкасније 

у року од 3 (три) дана по добијању месечног извештаја од оператора система о очитавању 

обрачунских мерних места. 

Добављач рачун издаје у два примерка и доставља Наручиоцу, путем поште. 

Добављач ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате електричне 

енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и обрачунати ПДВ. 

Наручилац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Добављача у складу са његовим 

писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број рачуна који се плаћа. 

Наручилац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје и коресподентске банке, који су 

у вези са плаћањима по основима из овог Уговора. 

Добављач ће сносити само банкарске трошкове своје банке. 

Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Добављачу уплати на рачун укупан износ  

задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана. 

 

Право Наручиоца на приговор на рачун 

 

Члан 10. 

 

На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана 

добијања рачуна. 

Приговор Наручиоца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна. 

Наручилац је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У 

случају да је приговор основан, Добављач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и 
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доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.  

У случају да Добављач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити 

Наручиоца уз образложење одлуке о приговору. 

 

Рок плаћања 

Члан 11. 

 

Наручилац је дужан да плати рачун у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 

оригиналног рачуна. 

У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Добављачу, за период 

доцње плати и затезну камату прописану законом. Плаћање затезне камате врши се на основу 

обрачуна камате, испостављеног од стране Добављачу.  

Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет 

Добављача. 

Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су условљене Законом, 

ако је у њима садржан погрешан обрачун (оспорене или накнадно установљене грешке) и ако 

су резултати посебног договора између купца и продавца (протокол, отпис камате и сл.) 

 

Гаранције 

Члан 12. 

 

Добављач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која 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 – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок 

важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних 

обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. Наручилац ће уновчити меницу за добро 

извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и 

на начин предвиђен уговором.  

 

Неизвршење уговорних обавеза 

 

Члан 13. 

 

Наручилац ће активирати меницу из члана 12. овог Уговора у случају да Добављач не испоручи 

електричну енергију под условима и на начин утврђеним чланом 5. овог Уговора. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, 

уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу 

са законом. 
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Виша сила 

Члан 14. 

 

Виша сила ослобађа Добављача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине 

електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 

Као виша сила, за Добављача и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који 

имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и 

околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење 

уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под 

таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног 

система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања 

сигурности електроенергетског система. 

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну 

страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности 

ради ублажавања последица више силе. 

У случају да виша сила на страни Добављача траје дуже од 30 (тридесет дана), Наручилац има 

право да простом писаном изјавом достављеном Добављачу, у којој се позива на овај члан 

уговора, раскине овај уговор без остављања примереног раскидног рока Добављачу. 

 

 

Рок трајања Уговора 

Члан 15. 

Уговор се закључује на од 12 месеци по потписивању уговора односно у периоду од ______2015. 

године до ______2016. године.  

 

 

Раскид уговора 

Члан 16. 

У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране, 

Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у 

писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора. 

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена 

законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода 

буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења. 

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће добављачу исплатити све трошкове 

које је имао до датума раскида уговора. 

 

Решавање спорова 

Члан 17. 

 

Добављач и Наручилац, уколико је по законима Републике Србије Продавац домаће лице,  су 

сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са 

овим уговором надлежан стварно надлежни суд по закону Републике Србије у Кикинди и да се 

за све што није посебно уређено овим уговором примењује Закон о облигационим односима у 

верзији која је у примени у Републици Србији и други материјални закони и прописи 

Републике Србије. 
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Добављач и Наручилац, уколико је по законима Републике Србије Продавац није домаће лице,  

су сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са 

овим уговором надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе Србије у Београду, 

да се примењује Правилник Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије у 

Београду, а примењује се као меродавно право Закон о облигационим односима у верзији која 

је у примени у Републици Србији и материјални закони и прописи  Републике Србије. 

Уговорне стране  су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова узима уговор 

на српском језику. 

Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог међу уговорним 

странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе утврђене уговором 

под претњом последица утврђених уговором и утврђених законима и другим прописима који 

се односе на извршење обавеза утврђених уговором. 

 

Измене и допуне 

Члан 18. 

 

Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора уколико су у сагласности са 

позитивним прописима врше у писаној форми путем анекса овог уговора уз обострану 

сагласност. 

 

Завршне одредбе 

Члан 19. 

 

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

печатом. 

 

Члан 20. 

 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних оригиналних примерака на српском језику од 

којих обе уговорне стране задржавају по 3 (три) примерка. 

Сви евентуално начињени преводи овог уговора немају снагу уговора, сматрају се само 

преводом и не могу се сматрати као релевантни за случај спора и/или приликом тумачења 

овог уговора. 

 

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику представља оригинал и 

производи једнако правно дејство. 

 

 

        Наручиоци:                                                                                      Добављач: 

   ________________________                                                                   __________________________                                                        

 
                                                               ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                   
                                                                                                          (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
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Напомена: Овај 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 референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке.  
 
 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА КИКИНДА 

БРОЈ: _________________ 

ДАНА: ________________. године 

КИКИНДА 

 

У Г О В О Р  

О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ -  ЈАВНА РАСВЕТА 

 

 

 Закључен дана ______________. године, између: 

 

Општине Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,   

ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,  

коју заступа Павле Марков, председник Општине (у даљем тексту: наручилац) 

 

  и 

________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,  

ПИБ: _______________, Матични број: ___________________  

Број рачуна:________________, Назив банке: 

кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: добављач). 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је набавка и испорука електричне енергије са потпуним снабдевањем – 

Јавна расвета (Партија 2.), под условима утврђеним овим уговором и законским прописима 

којима се уређују права и обавезе по основу производње и продаје електричне енергије. 

 

Члан 2. 

 

Наручилац је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012 и 14/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца дана _______2015. године, спровео отворени поступак 
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јавне набавке набавка и испорука електричне енергије потпуно снабдевање. 

 

Члан 3. 

 

Добављач је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем ______ 

која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде. 

Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012 и 14/2015), на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора бр. __________ од 

__________ године изабрао добављача за испоруку електричне енергије. 

 

Члан 4. 

 

Добављач ће испоруку вршити самостално. 

 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Добављач ће подизвођачу/има _______________________________________________________ 

поверити вршење следећих испорука: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора. 

Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код 

подизвођача ради увида у извршење уговора. 

 

 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________ 

 За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно 

 

Количина и квалитет 

Члан 5. 

 

Уговорне стране  су сагласне да су продаја и преузимање и плаћање електричне енергије, која је 

предмет овог уговора, изврши на следећи начин: 

• Врста продаје: стална и гарантована, 

• Капацитет испоруке: на бази процењене потрошње  

• Период испоруке: 12 месеци по потписивању уговора од 00:00 h до 24:00 h, према 

централно европском времену. 

• Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини електричне  енергије 

за обрачунски период на местима примопредаје током период снабдевања, а под 
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условима утврђеним овима уговором, процењена количина од Наручиоца 4276192 КWh, 

са процењеном потрошњом датој у табели 3. у конкурсној документацији. 

• Место примопредаје: Место испоруке су мерна места купца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи  

 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о 

раду преносног система, односно Правилима о раду дистрибутивног система Републике Србије. 

Најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања, Добављач је дужан да закључи и 

Наручиоцу достави: 

1) Уговор о приступу система са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен; 

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца. 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном који 

одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног система. 

 

Цена електричне енергије 

Члан 6. 

 

Цена за испоручену електричну енергију износи ________________ ЕВРА за један КWh.  

Цена из горњег става је фиксна. 

Обрачун-фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по 

наведеној јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини 

електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода 

снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором, све до вредности за количину енергије 

од 4276192 КWh од _______________ЕВРА (словима........................................................................................................). 

Плаћање уговорене цене из става 1. овог члана Наручилац ће извршити Добављачу у динарској 

противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета (датум очитавања) на 

рачун Добављача. 

Добављач ће фактурисање вршити посебно за сваког од наручиоца који су потписници овог 

Уговора и такође ће фактуру за испоручену електричну енергију доставити на адресу 

наведених наручиоца. 

У цену из става 1. овог члана су урачунати трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови 

приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, трошкови накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача и ПДВ. 

Трошкове из става 4. овог члана Наручилац се обавезује да исплати Добављачу у складу са 

чланом 7., 8. и 9. овог Уговора. 

  

Место испоруке 

Члан 7. 

 

Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

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

1. који је саставни део конкурсне документације). 
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Обрачун и начин плаћања 

Члан 8. 

 

Добављач ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца факсом доставити податке о 

продатој количини електричне енергије за претходни месец (документ о усаглашавању), и 

исти мора бити саставни део рачуна. 

Наручилац је дужан да потписан и оверен документ о усаглашавању, путем факса врати 

Добављачу. 

Уколико Наручилац у року од два дана не врати Добављачу оверен и потписан документ о 

усаглашавању сматраће се да је сагласан са његовом садржином. 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете енергије, 

као валидан податак користиће се податак оператора преносног система, и дати документ 

биће саставни део рачуна. 

Након потписивања документа о усаглашавању, односно прихватања података оператора и 

испостављања рачуна, додатни обрачуни (корекције) већ фактурисаних величина нису могуће, 

изузев ако нису условљене Законом. 

 

Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања. 

 

Члан 9. 

 

Добављач издаје Наручиоцу јединствен рачун са исказаном испорученом електричном 

енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије, Накнадом и ПДВ-ом најкасније 

у року од 3 (три) дана по добијању месечног извештаја од оператора система о очитавању 

обрачунских мерних места. 

Добављач рачун издаје у два примерка и доставља Наручиоцу, путем поште. 

Добављач ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате електричне 

енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и обрачунати ПДВ. 

Наручилац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Добављача у складу са његовим 

писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број рачуна који се плаћа. 

Наручилац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје и коресподентске банке, који су 

у вези са плаћањима по основима из овог Уговора. 

Добављач ће сносити само банкарске трошкове своје банке. 

Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Добављачу уплати на рачун укупан износ  

задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана. 

 

Право Наручиоца на приговор на рачун 

 

Члан 10. 

 

На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана 

добијања рачуна. 

Приговор Наручиоца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна. 

Наручилац је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У 

случају да је приговор основан, Добављач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и 

доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.  
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У случају да Добављач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити 

Наручиоца уз образложење одлуке о приговору. 

 

Рок плаћања 

Члан 11. 

 

Наручилац је дужан да плати рачун у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 

оригиналног рачуна. 

У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Добављачу, за период 

доцње плати и затезну камату прописану законом. Плаћање затезне камате врши се на основу 

обрачуна камате, испостављеног од стране Добављачу.  

Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет 

Добављача. 

Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су условљене Законом, 

ако је у њима садржан погрешан обрачун (оспорене или накнадно установљене грешке) и ако 

су резултати посебног договора између купца и продавца (протокол, отпис камате и сл.) 

 

Гаранције 

Члан 12. 

 

Добављач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која 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 – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок 

важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних 

обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. Наручилац ће уновчити меницу за добро 

извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и 

на начин предвиђен уговором.  

 

Неизвршење уговорних обавеза 

 

Члан 13. 

 

Наручилац ће активирати меницу из члана 12. овог Уговора у случају да Добављач не испоручи 

електричну енергију под условима и на начин утврђеним чланом 5. овог Уговора. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, 

уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу 

са законом. 
 

Виша сила 

Члан 14. 

 

Виша сила ослобађа Добављача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине 
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електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 

Као виша сила, за Добављача и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који 

имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и 

околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење 

уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под 

таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног 

система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања 

сигурности електроенергетског система. 

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну 

страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности 

ради ублажавања последица више силе. 

У случају да виша сила на страни Добављача траје дуже од 30 (тридесет дана), Наручилац има 

право да простом писаном изјавом достављеном Добављачу, у којој се позива на овај члан 

уговора, раскине овај уговор без остављања примереног раскидног рока Добављачу. 

 

Рок трајања Уговора 

Члан 15. 

 

Уговор се закључује на од 12 месеци по потписивању уговора односно у периоду од ______2015. 

године до ______2016. године.  

 

 

Раскид уговора 

Члан 16. 

У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране, 

Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у 

писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора. 

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена 

законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода 

буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења. 

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће добављачу исплатити све трошкове 

које је имао до датума раскида уговора. 

 

Решавање спорова 

Члан 17. 

 

Добављач и Наручилац, уколико је по законима Републике Србије Продавац домаће лице,  су 

сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са 

овим уговором надлежан стварно надлежни суд по закону Републике Србије у Кикинди и да се 

за све што није посебно уређено овим уговором примењује Закон о облигационим односима у 

верзији која је у примени у Републици Србији и други материјални закони и прописи 

Републике Србије. 

Добављач и Наручилац, уколико је по законима Републике Србије Продавац није домаће лице,  

су сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са 

овим уговором надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе Србије у Београду, 

да се примењује Правилник Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије у 
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Београду, а примењује се као меродавно право Закон о облигационим односима у верзији која 

је у примени у Републици Србији и материјални закони и прописи  Републике Србије. 

Уговорне стране  су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова узима уговор 

на српском језику. 

Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог међу уговорним 

странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе утврђене уговором 

под претњом последица утврђених уговором и утврђених законима и другим прописима који 

се односе на извршење обавеза утврђених уговором. 

 

Измене и допуне 

Члан 18. 

 

Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора уколико су у сагласности са 

позитивним прописима врше у писаној форми путем анекса овог уговора уз обострану 

сагласност. 

 

Завршне одредбе 

Члан 19. 

 

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

печатом. 

 

Члан 20. 

 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних оригиналних примерака на српском језику од 

којих обе уговорне стране задржавају по 3 (три) примерка. 

Сви евентуално начињени преводи овог уговора немају снагу уговора, сматрају се само 

преводом и не могу се сматрати као релевантни за случај спора и/или приликом тумачења 

овог уговора. 

 

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику представља оригинал и 

производи једнако правно дејство. 

 

        Наручиоци:                                                                                      Добављач: 

   ________________________                                                                   __________________________                                                        

 
                                                               ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                   
                                                                                                          (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
Напомена: Овај 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 референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке.  
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 
СЕ ПОПУНИ 

 

Партија 1. 

 
Табела А. 

                                                                                                                    

Опис 

Једнична цена 

без ПДВ 

(€/КWh ) 

Јединична цена са 

ПДВ 

(€/КWh ) 

Електрична енергија са 

балансирањем 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   ПОНУЂАЧ 

 

 Место и датум:                                   
                                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
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Партија 2. 

 
Табела А. 

                                                                                                                    

Опис 

Једнична цена 

без ПДВ 

(€/КWh ) 

Јединична цена са 

ПДВ 

(€/КWh ) 

Електрична енергија са 

балансирањем 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                   ПОНУЂАЧ 

 

 Место и датум:                                   
                                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив понуђача], 
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:                                                                                                   Понуђач 

                                                                              М.П. 

 

___________________________                                                                                _________________________       
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке – набавка и испорука електричне енергије, бр ЈН 49/2015, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 

 
         Датум:                                                                                                           Понуђач 

                                                                              М.П. 

 

___________________________                                                             _________________________ 

 

 
Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац 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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке - набавка 

и испорука електричне енергије бр. ЈН 49/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 

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

гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

Датум                                                                                                                   Понуђач 

________________                                                     М.П.                   __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 

 

 

 

 

 
 


