
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара - електрична енергија, 

 ЈНМВ бр. 1.1.1/2020, за потребе ЈКП „Пијаце Младеновац” 

 

 
 

1 | 3 0  
 

 11400 Младеновац, улица Краљице Марије бр.1, ПИБ:101280680                                                                     

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА: 

КУПОВИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.1.1/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младеновац, мај 2020. године 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара - електрична енергија, 

 ЈНМВ бр. 1.1.1/2020, за потребе ЈКП „Пијаце Младеновац” 

 

 
 

2 | 3 0  
 

 На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени 

гласник РС", бр. 86/2015), а у складу са Одлуком о покретању поступка  јавне набавке мале вредности 

добара 1376 од 19.05.2020. године и Решењем о образовању Комисије за спровођење поступка јавне 

набавке 1377 од 19.05.2020. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина електричне енергије 
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1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

 Јавно комунално предузеће „Пијаце Младеновац“ 

 11400 Младеновац  

 Ул. Краљице Марије бр. 1 

 Шифра делатности: 68.20  

 Матични број: 17314734 

 ПИБ: 101280680 

 

 ВРСТА ПОСТУПКА 

 

 Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним 

набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилником о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова ("Службени гласник РС" број 86/2015). 

 

 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 Предмет јавне набавке су добра: куповина електричне енергије, односно потпуно 

снабдевање електричном енергијом. 

 Ознака и назив из општег речника набавке: 09310000-електрична енергија 

 Циљ поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

 ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ 

 

 Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који 

испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона. 

 Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона 

достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона. 

 Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона може да се докаже достављањем писане 

изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом понуђач потврђује да 

испуњава услове, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона. Образац изјаве чини 

саставни део конкурсне документације. Изјава мора бити потписана и оверена печатом 

понуђача. 

 Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 

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

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

у време подношења понуде, све у складу са чланом 75. Закона, на обрасцу који је саставни део 

конкурсне документације. 

 

 КОНТАКТ: 

 

 За ближе информације обратите се писмено на е-mail:usagric@pijacemladenovac.rs, 

Урош Шагрић. 

 Радно време до када се могу тражити информације је сваког радног дана од 7:00 до 

15:00 часова.  
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2. - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке   

 

 Предмет јавне набавке је набавка добара - куповина електричне енергије, а према опису 

датом у оквиру Техничких карактеристика предмета јавне набавке. 

  

 Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија 

куповина електрична енергија 

Процењена вредност јавне набавке износи: 2.200.000,00 динара без ПДВ-а 

 

 

2. Партије  

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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3. - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Врста и количина добара  

 Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). 

 Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца 

(наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања. 

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

 

2. Техничке карактеристике 

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

 Врста продаје: потпуна, стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње 

Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке.  

 

3. Квалитет 

 Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије мора бити у складу са важећим 

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

система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом. 

 

4. Количина и опис добара 
Количина утрошене електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

Наручиоца током периода снабдевања на свим мерним местима за које је извршена 

примопредаја. 

  Процењене потребне количине које су исказане у Табели мерних места у оквиру овог 

поглавља, утврђене су на основу стварне потрошње Наручиоца у протеклих годину дана. 

 Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) Наручиоцу, за свако мерно место за 

које је извршена примопредаја. 

 

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 У складу са одредбама докумената из тачке 3. овог поглавља. 

 

6. Период испоруке добара 
Испорука електричне енергије се планира на период од годину дана од дана закључења 

уговора, сваким даном од 00:00h до 24:00h.  

 Примопредаја мерних места се мора извршити у року од 30 (тридесет) дана од дана 

закључења уговора у ком року се има започети са испоруком електричне енергије.  

 

7. Место испоруке 
Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње 

на ниском напону и широкој потрошњи су исказана у табели мерних места у овом одељку. 

 

.
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  Табела број 1 - мерна места: локација, ЕД број и број броила 
 

Р. б. Место испоруке ЕД број Број броила 

1 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К.П.Првог 238 98007902 79844 

2 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 98049820 80462 

3 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 92238012 20780212123 

4 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 96753410 20780212233 

5 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 96753830 20780210341 

6 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 96753910 20780178969 

7 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 97955530 20780173500 

8 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 97955610 20780210944 

9 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. Космајска 192 98140560 20780209803 

10 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 99512960 20780184595 

11 ЈКП „Пијаце Младеновац“, Сенаја - центар бб 80274940 20780179057 

12 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 96754240 20780212124 

13 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. Сенајска 2 20795080 20780122419 

 

Табела број 2  

 

Оквирне просечне количине потрошње на месечном нивоу по мерним местима 
 

Ред 
бр. 

ЕД број Број бројила Просечна месечна 

потрошња (кWх) у 

нижој тарифи 

(HT) 

Просечна месечна 

потрошња (кWх) у вишој 

тарифи 

(BT) 

1 98007902 79844 354 1086 

2 98049820 80462 57 297 

3 92238012 20780212123 83 165 

4 96753410 20780212233 332 666 

5 96753830 20780210341 391 780 

6 96753910 20780178969 574 1147 

7 97955530 20780173500 248 496 

8 97955610 20780210944 231 462 

9 98140560 20780209803 366 733 

10 99512960 20780184595 208 416 

11 80274940 20780179057 662 1212 

12 96754240 20780212124 43 86 

13 20795080 20780122419 1308 4008 

  

УКУПНО 

 

 
 

4857 

 

11554 
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4. - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

4.1  Обавезни услови за учешће из члана 75. Закона 

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки заинтересовани понуђач који испуњава 

Обавезне услове за учешће из члана 75. Закона, и то: 

4.1.1 Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар, 

4.1.2 Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре, 

4.1.3 Брисана 

4.1.4 Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, 

4.1.5 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

           *Предвиђена је посебна дозвола (лиценца)  

4.1.6 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (тачка 3) Закона је брисана), а 

додатне услове испуњавају заједно.  

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

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

4.2 Услови за учешће из члана 76. ЗЈН  

 Поред Обавезних услова понуђач мора да испуњава и Додатне услове и то: 

4.2.1 Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно: 

 Понуђач мора да буде активан учесник на тржишту електричне енергије, односно понуђач 

мора испунити услов да је у било ком периоду у претходне 2 (две) године до дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки обавио минимално једну трансакцију, 

што доказује: 

- Потврдом (уверењем) Оператора дистрибутивног система о броју трансакција 

4.2.2 Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу одредби Закона о 

енергетици: 

Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави Изјаву која је саставни део 

конкурсне документације, потписану од стране одговорног лица понуђача, којом се обавезује да 

ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу 

са одредбама Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

Уговор о приступу систему са оператором система на који објекат крајњег купца 

прикључен и 

Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.  

 

4.3  Упутство за доказивање испуњености услова, члан 77. ЗЈН 

 
4.3.1 Испуњавање обавезних услова Закона о јавним набавкама 

На основу члана 77. став 4. Закона, у поступку јавне набавке мале вредности, наручилац може 

одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова 
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из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, и то тако што: 

- у смислу члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач мора да достави Лиценцу за снабдевање 

електричном енергијом коју издаје Агенција за енегетику и Потврду Агенције за енергетику 

РС да је лиценца важећа, или други валидан документ предвиђен прописима државе у којој 

страни понуђач има седиште, 

- у смислу члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, понуђач потписује и оверава Изјаву о 

испуњавању обавезних услова, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава наведене услове (образац бр. 8). 

 

4.3.2 Испуњавање додатних услова:     

- у погледу испуњавања услова да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач мора 

да буде активан учесник на тржишту електричне енергије, односно понуђач мора испунити услов 

да је у било ком периоду у претходне 2 (две) године до дана објављивања позива за подношење 

понуда обавио најмање једну трансакцију. 

Доказ: Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на 

тржишту електричне енергије односно да је у било ком периоду од претходне 2 (две) године до 

дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки обавио минимално 

једну трансакцију. 

- у погледу обавезе закључења уговора у складу са одредбама Закона о енергетици понуђач је 

дужан да као саставни део понуде достави Изјаву потписану и оверену од стране одговорног 

лица понуђача (образац бр. 9), којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у 

предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са одредбама Закона о енергетици, 

односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

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

Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.  

 

4.3.3 У случају да понуђач не достави тражене доказе да испуњава обавезне и додатне услове за 

учешће, наручилац ће одбити понуду због битних недостатака понуде, у смислу члана 106. Тачка 

2. Закона.  

 

4.3.4 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

4.3.5 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен 

овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  

 

4.3.6 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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5 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене 

Законом, а понуду припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом. У 

супротном, понуда се одбија. 

5.1  Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

5.2  Подношење понуда 

5.2.1 Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у запечаћеној коверти, тако да се 

при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата. 

5.2.2 Потребно је да сва документа поднета у понуди буду уредно спакована и поређана у 

складу са конкурсном документацијом ради лакшег прегледа приликом јавног отварања понуда. 

5.2.3 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. 

5.2.4 Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, понуђач 

доставља непосредно или путем поште, на адресу:  

Јавно комунално предузеће „Пијаце Младеновац“, улица Космајска бр. 3, 11400 

Младеновац, Комисија за јавну набавку, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара - 

куповина електричне енергије,  ЈНМВ бр. 1.1.1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

5.2.5 На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача. 

5.2.6 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

5.2.7 Рок за доставу понуде је дефинисан у Позиву за достављање понуда који је објављен на 

Порталу јавних набавки, дана 20.05.2020.године. 

Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста стигне Наручиоцу до назначеног 

датума  и часа у овој конкурсној документацији. 

5.2.8 Понуда је благовремена ако стигне код Наручиоца до 29.05.2020.године.до 12,00 часова. 

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом и вратиће се истог дана неотворена Понуђачу. 

 Отварање понуда 

Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог 

дана 29.05.2020. године у 12,15 часова. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

 Записник о отварању понуде 

У току отварања понуда Наручилац води записник о отварању понуда. Представник понуђача 

који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши 

увид у податке који се уносе у записник о отварању понуда. 

 Партије 

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних истоветних целина (партија). 

 Понуде са варијантама 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 
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 Измене, допуне и опозив понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том 

случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у запечаћеној коверти, уз 

назнаку да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене, допуне или опозива 

понуде на коверти навести: 

“ Измене, допуне или опозив понуде за набавку добара - куповина електричне енергије, ЈНМВ 

бр. 1.1.1/2020 - 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.  

 Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач подноси само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. 

 Испуњеност услова од стране подизвођача 

У случају да понуђач наступа са подизвођачем потребно је да у својој понуди наведе проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не сме бити већи од 50% од 

укупне вредности јавне набавке) и део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач наводи проценат од укупне вредности јавне набавке на Обрасцу бр. 7. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 4) Закона исто као и за понуђача. 

 Испуњеност услова у заједничкој понуди 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1. - 2. Закона, и то:  

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

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

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1 тачка 1) до 4) Закона, 

што се доказује достављањем доказа из члана 77. Закона,  а додатне услове из члана 76. Закона 

испуњавају заједно. 

5.10  Цена, начин и услови плаћања 

Цена мора бити исказана у динарима, без и са ПДВ-ом.  

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 

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

енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. 
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Обавеза је понуђача да искажу јединичну цену: Активне енергије у вишој тарифи (ВТ) у кWх, 

Активне енергије у нижој тарифи (НТ) у кWх  у широкој потрошњи и потрошњи на ниском 

напону, са ПДВ-ом и без ПДВ-а. 

Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, 

трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаду за 

подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као ни трошкове акцизе за утрошену 

електричну енергију и таксу за јавни медијски сервис.  

Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на 

основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за 

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

електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију 

електричне енергије објављеној у "Службеном гласнику РС", односно у складу са 

методологијама за одређивање цена објављених у "Службеном гласнику РС", односно другим 

имеративним нормама које регулишу ову област.  

Наручилац захтева да рок за плаћање не може да буде  краћи од  15 дана  и дужи од  45 дана од 

дана пријема рачуна код Наручиоца за претходни месец. Није дозвољено тражити авансно 

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

чланом 92. ЗЈН. 

5.11 Рок у коме се врши услуга  

У периоду од најдуже једне године од дана закључења уговора, до утрошка планираних 

средстава.   

Примопредаја мерних места се мора извршити у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења 

уговора у ком року се има започети са испоруком електричне енергије. 

5.12 Рок важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена.  

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

5.13 Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача 

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име 

средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним 

овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без 

протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.  

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

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 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.  

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за 

коначно извршење свих уговорених обавеза. Овлашћење за попуњавање менице мора бити 

потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 

5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 

5.14  Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде од 

стране понуђача 

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

поште на е-mail usagric@pijacemladenovac.rs тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде.   
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних 

набавки.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације у вези набавке добара - куповина 

електричне енергије, ЈНМВ бр. 1.1.1/2020". 

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. 

5.15 Измене и допуне конкурсне документације 

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.  

5.16 Начин на који се врше измене и допуне конкурсне документације 

Допуна конкурсне документације врши се тако што се на листу, на којем се пише текст допуне, 

ставља назнака „Допуна конкурсне документације“. Лист на којем се врши допуна конкурсне 

документације добија број који следи после последњег броја стране конкурсне документације и 

прилаже се као саставни део конкурсне документацје.Измене конкурсне документације се врши 

тако што на листу на ком се врши измена стоји назнака „Измена конкурсне документације“ на 

коме се пише текст измене конкурсне документације и обавезе понуђача да поступи по истом. 

Измене и допуне конкурсне документације представљају њен саставни део. Ако Наручилац 

измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда. 

5.17 Тражење додатних обавештења од понуђача после отварања понуде 

Наручилац може после отварања понуде, да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

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

понуђача, односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуде. 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. 

5.18 Поштовање законских прописа заштите на раду, запошљавања и услова рада, заштите 

животне средине 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

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

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

делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац бр.10).   

5.19 Мере заштите  

Понуђач је дужан да приликом пружања услуга, примењује све потребне мере заштите у складу 

са законским одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 

101/2005 и 91/2015), позитивно правним прописима, актима наручиоца и нормативима и 

стандардима чија је употреба обавезна. Понуђач је дужан да приликом пружања услуге, 

примењује прописане мере заштите у циљу осигурања безбедности и здравља на раду и 

обезбеђења сигурности људи и имовине. 

5.20 Подношење захтева за заштиту права понуђача 

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

интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 

наручиоца противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-mail 

usagric@pijacemladenovac.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. 
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Уз захтев за заштиту права се обавезно доставља и доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 

динара у складу са чланом 156. Закона. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

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

понуда или конкурсне докуменатације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио, све у 

складу са чланом 149. став 3. Закона. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме три дана пре истека 

рока за подношење понуда, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 

рока за подношење понуда, све у складу са чланом 149. став 4. Закона. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 

пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, 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.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

5.21 Обавештење о року закључења уговора о јавној набавци 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу у року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права на одлуку о закључењу уговора.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи исти, наручилац може да закључи 

уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.    

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

 
5.22 Трошкови припреме понуде 

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуда. Понуђач може тражити надокнаду трошкова поступка само ако је поступак јавне набавке 

обустављен из разлога који су на страни наручиоца под условом да је понуђач тражио накнаду 

тих трошкова у својој понуди. Трошкове које понуђач има приликом састављања понуде исказује 

на Образцу број 6. 

 
5. 24 Увид у документацију 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после 

доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети и 

писмени захтев Наручиоцу. Наручилац је дужан да лицу из става 1.ове тачке, омогући увид у 

документацију и копирање из поступка, о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од 

пријема писаног захтева. 

5.25 Негативне референце 

Негативна референца је утврђена чланом 82. Закона о јавним набавкама. Други одговарајући 

доказ за негативну референцу примеран предмету јавне набавке који наручилац одређује у овој 

конкурсној документацији је: 

Рекламација која је дата од стране Наручиоца у поступку извршења уговора. 
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Рекламација која се даје као доказ за негативну референцу односи се на испуњење обавеза по 

ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама код 

Наручиоца.  

5.26 Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права инетелектуалне 

својине трећих лица 

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

својине трећих лица сноси понуђач. 

5.27 Врста критеријума за доделу уговора, односно одлуке о закључењу оквирног споразума 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена". 

5.28 Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом 

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

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 

жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 

се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

једнаку најнижу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће 

извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 

извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 

уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 

извлачења путем жреба. 

 

5.29 Измене уговора  

Наручилац предвиђа могућност измене уговора о јавној набавци у складу са чланом 115. Закона, 

којим је прописано: "Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи 

промену цене или других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити 

јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци, односно 

предвиђени посебним прописима." 

"Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени 

уговора. Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана доношења објави одлуку на Порталу 

јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 

институцији." 

У току трајања уговора о јавној набавци може доћи до промене броја уговорених мерних места 

код наручиоца због непосредног задужења закупаца пословног простора везаних за одређена 

мерна места, с тим да се вредност уговора не мења. У случају наведених промена, наручилац и 

добављач ће закључити анекс уговора о јавној набавци, у складу са важећим прописима из 

области јавних набавки и енергетике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара - електрична енергија,  

ЈНМВ бр. 1.1.1/2020, за потребе ЈКП „Пијаце Младеновац” 
 

15 | 3 0  
 

 

6. - КРИТЕРИЈУМИ 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена". 

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

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико ни након примене 

горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, 

наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено 

обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 

жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и 

исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, 

и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији 

назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 

поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

 

 

7. - ОБРАСЦИ  

 

Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе (обрасце): 

 

1. Правилно попуњен, оверен и потписан Образац Понуде (Образац бр.1) 

2. Правилно попуњен, оверен и потписан Образац структуре цене (Образац бр.2) 

3. Правилно попуњен, оверен и потписан Образац подаци о подизвођачу (Образац бр. 3) 

4. Правилно попуњен, оверен и потписан Образац подаци о понуђачу члану заједничке понуде 

(Образац бр.4) 

5. Правилно попуњен, оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (Образац бр.5) 

6. Правилно попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 6) 

7. Правилно попуњен, потписан и оверен Образац учешћа подизвођача (Образац бр. 7) 

8. Правилно попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона 

(Образац бр.8) 

9. Правилно попуњен, потписан и оверен Образац изјаве понуђача о обавези поступања у складу 

са одредбама Закона о енергетици (Образац бр.9) 

10. Правилно попуњен, потписан и оверен Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа заштите на раду (Образац 10)  

11. Правилно попуњен, потписан и оверен Модел уговора 
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            Образац бр. 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 Понуда бр.________________ од________ 2020. године, за јавну набавку мале вредности добара - 

куповина електричне енергије, ЈНМВ бр. 1.1.1/2020.   

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Назив понуђача/водећег члана  

заједничке понуде: 

 

Седиште, адреса и поштански факс 

понуђача: 

 

Овлашћена особа 
(потписник уговора): 

 

Особа за контакт:  

Број телефона:  

Број телефакса:  

Шифра делатности:  

Електронска пошта (Е-маил):  

Број текућег рачуна понуђача/водећег 
члана заједничке понуде и назив банке 

код које је отворен: 

 

Порески идентификациони број 
понуђача: 

 

Матични број понуђача/водећег члана 

заједничке понуде: 

 

 
Напомена: у случају подношења самосталне понуде у предметној табели попуњавају се подаци о подносиоцу 

понуде. У случају подношења заједничке понуде у предметној  табели попуњавају се подаци водећег члана 

заједничке понуде. 

 
 

 ПОНУДУ ПОДНОСИМО: 

Заокружити а) или б) или в) и навести називе подизвођача и учесника у заједничкој понуди. 

 

 а) Самостално          
 б) Са подизвођачем/има и то: _________________________ 

                              (навести називе и адресе свих подизвођача)          

 в) Као заједничку понуду са:  _________________________ 
                                    (навести називе и адресе свих чланова заједничке понуде)                          
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 ПОДАЦИ ИЗ ПОНУДЕ: 

1. Укупна цена за просечне количине електричне 

енергије приказане у образцу структуре цена на 

месечном нивоу* 

   ____________________  динара без ПДВ-а 

   ____________________  износ ПДВ-а 

   ____________________  динара са ПДВ-ом 

 

2.  

Лиценца за снабдевање ел.енергијом 

 

 

ДА                           НЕ 

3.  
Потврда Агенције за енергетику РС да је лиценца 

важећа 

 
ДА                           НЕ 

4.  
Потврда (Уверење) Оператора дистрибутивног 

система  

ДА                           НЕ 

 

Опис добара 

Потпуно снабдевање електричном енергијом са 

балансном одговорношћу 

Рок плаћања 

 

У року од ______ дана од дана достављања рачуна 

(понуђени рок не може бити краћи од 15 дана нити 

дужи од 45 дана) 

Рок важења понуде: 
 

_____ дана од дана отварања понуда (не може бити 

краћи од 60 дана) 

*У цену нису урачунати: 
-трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, 

-трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, 

-накнаде за подстицај ОИЕ и накнада за мерно место у складу са обрачунском (одобреном) снагом, 

-трошкови акцизе за утрошену електричну енергију 
- такса за јавни медијски сервис  

 

Уколико понуђени рок плаћања или важења понуде не буде у складу са условима датим у конкурсној 

докуменатацији, понуда ће бити одбијена. 

                                  

                                                                      

Датум и место:__________________      МП           ______________________ 

                                                                                                       Потпис овлашћеног лица 

 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише. 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени 

представник групе понуђача. 
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       Образац бр. 2 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ 

 

Активна 

електрична 

енергија 

Просечна 

месечна 

потрошња (кWх) 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Нижа тарифа 

(НТ) 4857 
    

Виша тарифа 

(ВТ) 11554 
    

 

УКУПНО: 

  

Оквирне просечне количине потрошње на месечном нивоу су дате на основу потрошње Наручиоца у 
претходних дванаест месеци. 

 

 

   

Место и датум: ________________       МП                   _____________________ 

                                                                                                  Потпис овлашћеног лица 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац структуре цене потписује и оверава водећи члан 

заједничке понуде. 
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          Образац бр. 3 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив подизвођача 

 

 

Седиште, адреса и поштански факс 

подизвођача: 

 

 

Број телефона:  

Број телефакса:  

Шифра делатности: 

 

 

Електронска пошта (Е-mail):  

Број текућег рачуна: 

 

 

Порески идентификациони број 
понуђача: 

 

 

Матични број : 

 

 

Лице за контакт: 

 

 

Проценат укупне вредности набавке коју ће 

извршити подизвођач 

 

Део предмета јавне набавке који ће извршити 

подизвођач 

 

 

 

 

 

 

   Место и датум:______________________     МП         ___________________________ 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

Напомена: Образац бр.3 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.  

Понуђач који нема подизвођаче није у обавези да  достави овај образац. 
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          Образац  бр.4 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Назив понуђача из групе 

понуђача 
 

 

Седиште, адреса и поштански 

факс 

подизвођача - понуђача из 
групе понуђача 

 

 

Број телефона:  

Број телефакса:  

Шифра делатности: 

 

 

Електронска пошта (Е-маил):  

Број текућег рачуна: 
 

 

Порески идентификациони 

број 
понуђача: 

 

 

Матични број : 

 

 

Лице за контакт: 

 

 

 

 

 

   Место и датум: __________________     МП                    ___________________________ 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

Напомена: Образац бр.4 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.  

Понуђач који нема учесника заједничке понуде није у обавези да достави овај образац. 
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           Образац бр. 5 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 У складу са чланом 26. Закона под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 

следећу: 
 

 

И З Ј А В У 
 

Потврђујем да сам понуду у поступку у поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина 

електричне енергије, ЈНМВ број 1.1.1/2020 - поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 
 

  Место и датум: ____________________                 МП                         ___________________________

                                                                                              
Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

 

 

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

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 

меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. 

 Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара - електрична енергија,  

ЈНМВ бр. 1.1.1/2020, за потребе ЈКП „Пијаце Младеновац” 
 

22 | 3 0  
 

 

 

           Образац бр. 6 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, у поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина 

електричне енергије,  ЈНМВ бр. 1.1.1/2020, понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
 

  Место и датум: ____________________             МП                ___________________________

                                                                                             

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава образац о трошковима које има приликом састављања 

понуде. Колоне за које нема трошкове прецртава. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 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 накнадутих трошкова у својој понуди. 
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           Образац бр. 7 

 

 

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

У поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина електричне енергије, ЈНМВ бр. 1.1.1/2020: 
 

 

1) У понуди учествује подизвођач ______________________________________________________. 

                                (име подизвођача) 

 

 

У укупној вредности понуде за јавну набавку учествује у вршењу: ____________________________ 

_______________________________________  што износи  _________% вредности  понуде; 

              

Део набавке који се врши преко  подизвођача 

 __________________________________________________ 

 

  

 Место и датум_____________________ 

                                                             

                  

            Понуђач    _________________________ 

                                                               
                               Потпис _____________________ 

 

 
                                                            

                     Подизвођач   ________________________ 

 
                       Потпис ______________________ 

 

 

Упутство за попуњавање: 

Образац попуњава само понуђач који учествује са подизвођачима. 
Образац се попуњава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

Ако има више подизвођача образац се може фотокопирати. 
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           Образац бр. 8 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА  

 

 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу: 

 

 
 

И З Ј А В У 

 
    

 

 У поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина електричне енергије, ЈНМВ бр. 
1.1.1/2020, испуњавам обавезне услове за учешће из члана 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);  
 

 

 

 
 

 Место:_____________                                                                          Понуђач 

 Датум:_____________                         М.П.                     ____________________________                                                         
                            (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 
 

 

 

 

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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           Образац бр. 9 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ПОСТУПАЊА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА  

ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ 

 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 
 

 

И З Ј А В У 
 

 

 

 Да уколико ми буде додељен уговор у предметном поступку набавка добара за активну 
електричну енергију,  ЈНМВ бр. 1.1.1/2020, поступити у складу са чланом 188. став трећи Закона о 

енергетици, односно да ћемо одмах по потписивању уговора закључити:  

 
 

 Уговор о приступу систему са оператором система, на који је објекат крајњег купца 

прикључен  

 Уговор који  преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца 

 
 

 

 

 
 

 Место:_____________                                                                 Понуђач 

 
 Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

               Потпис овлашћеног лица 
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           Образац бр. 10 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

 

 

 У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 

следећу: 

 
 

 

 

И З Ј А В У 

 

 
 

 Потврђујем да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању  и условима рада, заштити животне средине  и да немам забарану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде, а у поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина 

електричне енергије,  ЈНМВ бр. 1.1.1/2020.  

 
 

 

 
 

 Место:________________ 

 Датум:________________                      МП                       ___________________________ 

                                                                                 Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, па је у том смислу 

дозвољено копирање у онолико примерака колико има чланова групе понуђача. 
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У Г О В О Р 
О КУПОВИНИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 1. Јавно комунално предузеће „Пијаце Младеновац“, 11400 Младеновац, 

ПИБ: 101280680, Матични број: 17314734, које заступа директор Жарко 

Обрадовић (у даљем тексту: Купац)  
 

 2."             ______                   " д.о.о. (ПИБ                  ), матични број: 

___________               , ул.                                    бр.    _   , кога заступа 

директор__________________                                           (у даљем тексту: 

Продавац) 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  Купопродаја електричне енергије са потпуним снабдевањем  

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Купац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању поступка бр.  

1376 од 19.05.2020. године и спровео поступак јавне набавке мале вредности добара - 

електричне енергије; 

 да је Продавац  доставио своју понуду, која је заведена код Купца под бр.       _______ 

дана     .  .2020. године, а код Продавца под бр.                    од     .    .2020. године, која чини 

саставни део овог Уговора; 

 да је Купац, донео одлуку о додели уговора бр. ___________ од    _.__ .2020. године, којом 

се прихвата понуда Продавца. 

 

Члан  2. 

 Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за 

потребе Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац“, на следећим мерним местима: 

 
Р. 

б. 

Место испоруке ЕД број Број бројила 

1 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. П. Првог 238 98007902 79844 

2 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 98049820 80462 

3 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 92238012 20780212123 

4 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 96753410 20780212233 

5 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 96753830 20780210341 

6 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 96753910 20780178969 

7 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 97955530 20780173500 

8 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 97955610 20780210944 

9 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. Космајска 192 98140560 20780209803 

10 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 99512960 20780184595 

11 ЈКП „Пијаце Младеновац“, Сенаја - центар бб 80274940 20780179057 

12 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. К. Марије 1 96754240 20780212124 

13 ЈКП „Пијаце Младеновац“, ул. Сенајска 2 20795080 20780122419 
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Уговорне стране уговарају следеће цене електричне енергије: 

 

Предмет ЈН 

Процењена 

количина кWх 

на месечном 

нивоу 

Јединична 

цена кWх без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена кWх са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

за процењене 

количине без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

за 

процењене 

количине са 

ПДВ-ом 

Активна 

енергија у ВТ 

у кWх 

11554     

Активна 

енергија у 

НТ у кWх 

4857     

УКУПНО:   

 

Цена је фиксна за и не може се мењати у току трајања уговора. 

 У цену нису урачунати: трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне 

енергије, трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, 

накнаде за подстицај ОИЕ (овлашћених произвођача електричне енергије), као и накнада за 

мерно место у складу са обрачунском (одобреном) снагом. 

         Наведене трошкове Продавац ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца, на 

основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ 

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

електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију 

електричне енергије, као и методологијама за одређивање цена објављених у Службеном 

гласнику Републике Србије. 

 

Члан 4. 

 

 Уговорне стране имају обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије која ће се извршити према следећем: 

 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу. 

 Период испоруке: У периоду од најдуже једне године од дана закључења уговора, до 

утрошка планираних средстава.   

Примопредаја  мерних места се мора извршити у року од 30 (тридесет) дана од дана 

закључења уговора. 

 Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца. 

 Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим 

ознакама ЕД-а и броја бројила из табеле 1 која је саставни део члана 2. овог уговора. 

 Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у 

складу са Правилима о раду преносног система ("Службени гласник РС" бр. 93/2012 и 120/2012). 

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

тржишта електричне енергије ("Службени гласник РС" бр. 120/12), Правилима о раду преносног 

система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне 
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енергије („Сл. гласник РС“ бр. 63/2013), као и другим подзаконским прописима који регулишу 

испоруку електричне енергије. 

 Купац се обавезује да Продавцу изврши плаћање у року од _____________ дана, од дана 

службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, потврђене од 

стране Продавца. 

Члан 5. 

 Продавац сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места 

испоруке Купца. 

 Продавац је дужан да у року од 30 (тридесет) дана од закључења овог уговора, а пре 

испоруке електричне енергије, поступи у складу са одредбама Закона о енергетици ("Службени 

гласник РС" бр. 145/2014), односно закључи и Купцу достави: уговор о приступу систему са 

оператором система на који је објекат Купца прикључен и Уговор којим преузима потпуну 

балансну одговорност за места примопредаје Купца. 

 

Члан 6. 

Купац ће наплатити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да 

Продавац не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 2. овог 

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

уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој страна и стварну 

штету, у складу са законом. 

Члан 7. 

 

 Уколико продавац у року од 30 (тридесет) дана не испуни обавезе из члана 5. овог уговора 

и не крене са снабдевањем купца електричном енергијом, уговор ће бити раскинут. 

 

Члан 8. 

 

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

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног 

система. 

 На основу докумената о очитавању утрошка, Продавац издаје Купцу рачун за испоручену 

електричну енергију, која садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, као и 

накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информације у складу са одредбама 

Закона о енергетици ("Службени гласник РС" бр. 145/2014) и другим подзаконским прописима 

који регулишу ову област. 
 

Члан 9. 

 

 Продавац је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим 

уговором.  
 

Члан 10. 

 

 Свака од уговорених страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

 Отказни рок износи 30 (десет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења 

о раскиду уговора. 

 У слуачју једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да 

другој уговорној страни надокнади штету. 

 

Члан 11. 
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Продавац је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са одредбама Закона 

о енергетици. 

 

Члан 12. 

Измене уговора 

 

 Уговорне стране су сагласне, да у току трајања уговорног односа може доћи до промене 

броја уговорених мерних места, због евентуалног непосредног задужења закупаца пословног 

простора везаних за одређена мерна места, с тим да се вредност уговора не мења. О наведеним 

променама  купац и продавац ће закључити анекс уговора. 

 

Члан 13. 

 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише рад 

енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије у 

Републици Србији. 

 

Члан 14. 
 
 Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 15. 

 

 Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања од стране уговорних страна. 

 

Члан 16. 

 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Купац задржава 2(два) 

примерка а Продавац 2 (два) примерка. 

  

 
 

У Младеновцу, дана  __.__.2020. године 
 

                

                          КУПАЦ                                                   ПРОДАВАЦ 

 

 _________________________________        ________________________________ 

                  Жарко Обрадовић 

 директор ЈКП“Пијаце Младеновац“ 
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