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На пснпву шл. 32. и шл. 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015, и 68/2015, у даљем тексту: Закпн), шлана 2. Правилника п пбавезним елементима 
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти 
услпва („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) и Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 1466-
3/17 пд 19.01.2017. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије, брпј 1466-4/17 пд 19.01.2017. 
гпдине, припремљена је: 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

у птвпренпм ппступку за јавну набавку дпбра – Електришна енергија ЈН 01/17 ПП  
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I   ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Ппдаци п наручипцима: 
Нарушилац: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад  
Адреса: Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад; 
Интернет страница нарушипца:  www.nsinfo.co.rs/javnabavke 
 
2. Врста ппступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спрпвпди у птвпренпм ппступку, у складу са Закпнпм и 
ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су дпбра – ЈН 01/17  ПП – Електришна енергија. 
Пзнака из ппщтег решника јавних набавки: 09310000 – Електришна енергија. 
 
4. Циљ ппступка 
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 
 
5. Наппмена укпликп је у питаоу резервисана јавна набавка 
Није резервисана јавна набавка. 
 
6. Наппмена укпликп се спрпвпди електрпнска лицитација 
Не спрпвпди се електрпнска лицитација. 
 
7. Кпнтакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за кпнтакт: Служба за кпмерцијалне ппслпве – јавне набавке. 
Е - mail адреса: javne.nabavke@nsinfo.co.rs пднпснп брпј факса: 021-528-014. 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke
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II  ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су дпбра – ЈН 01/17 ПП – Електришна енергија. 
Шифра и назив из ппщтег решника јавних набавки: 09310000 – Електришна енергија. 
 
2. Партије 
Набавка није пбликпвана пп партијама.  
 
3. Врста пквирнпг сппразума 
Нарушилац не спрпвпди јавну набавку ради закљушеоа пквирнпг сппразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБРА, НАЧИН 
СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, 

МЕСТП ИСППРУКЕ ДПБРА 
 

Oбразац бр. 1 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА, РПК ИСППРУКЕ И ДР. 
1) Врста дпбара 
Електришна енергија. 
2) Техничке карактеристике 
У складу са Пдлукпм п усвајаоу правила п раду тржищта електришне енергије ("Службени 
гласник РС", брпј 120/12 и 120/2014). 
Врста прпдаје: стална, гарантпвана и пдређена на пснпву пстварене пптрпщое Нарушипца, на 
месту примппредаје тпкпм исппруке. 
3) Квалитет 
Врста и нивп квалитета исппруке електришне енергије у складу са Правилима п раду пренпснпг 
система ("Службени гласник РС", бр. 79/2014), Правилима п раду дистрибутивнпг система и 
Уредбе п услпвима исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм (''Службени гласник РС'', 
брпј 63/13). 
4) Кпличина и ппис дпбара 
Кплишина електришне енергије пдређиваће се на пснпву пстварене пптрпщое Нарушипца на 
местима примппредаје тпкпм перипда снабдеваоа. 
Пквирни пбим динамике исппруке: аналпгнп утрпщку електришне енергије за перипд 01. јануар 
2016. гпдине - 31. децембар 2016. гпдине. 
Наппмена: 
Утрпшак електричне енергије у наведенпм перипду изнпсип је 833.900 kWh. 
Ппнуђаш је кпмплетнп баланснп пдгпвпран (100%) за свакп местп примппредаје Нарушипцу. 
Имајући у виду шиоеницу да се ради п дпбрима шији пбим и пптрпщоу за време трајаоа 
угпвпра није мпгуће прецизнп утврдити, Нарушилац је унапред пдредип вреднпст угпвпра. 
5) Начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета 
У складу са пдредбама дпкумената из ташке 3 пвпг ппглавља кпнкурсне дпкументације. 
6) Рпк исппруке дпбара 
Траје пд дана закљушеоа угпвпра дп 31. марта 2018. гпдине, пд 00:00 h дп 24:00 h, пднпснп дп 
реализације угпвпрене вреднпсти, у зависнпсти пд тпга щта пре наступи. 
7) Местп исппруке/примппредаје 
Мерна места Нарушипца прикљушена на дистрибутивни систем у категприји пптрпщое 
на нискпм наппну и щирпкпј пптрпщои, тј. места примппредаје на следећим 
електрпенергетским пбјектима: 

 
 
 
 
 
 

Местп и датум                      Ппнуђаш 
     М. П.  

      _______________________                 _______________________ 
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Oбразац бр. 1-1 

 
 
1. БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 3 
21101 НПВИ САД 
Ед брпј: 141 246100 
Местп мереоа: 1410246100 
Брпј брпјила : 10611806 
Пдпбреое за прикљушеое брпј: 312-168-2.30.2/2002 
Категприја: Пптрпщоа на нискпм наппну 
Пдпбрена снага: 120 kW 
 
 
2. ДУШАНА ВАСИЉЕВА 8     
21101 НПВИ САД     
Ед брпј: 141 25434     
Местп мереоа: 1410025434 
Брпј брпјила : 1951796     
Пдпбреое за прикљушеое брпј: 312-168-2.30.2/2002     
Категприја: Ширпка пптрпщоа- једнптарифни     
Пдпбрена снага: 17,250 kW  
 
 
3. ДУШАНА ВАСИЉЕВА 8 
21101 НПВИ САД 
Ед брпј: 141 18411 
Местп мереоа: 1410018411 
Брпј брпјила : 020780116156 
Пдпбреое за прикљушеое брпј: 312-1180-2.30.2/08 
Категприја: Ширпка пптрпщоа- једнптарифни 
Пдпбрена снага: 43,470 kW  
 
 
4. БУЛ.ПСЛПБПЂЕОА 36 
21101 НПВИ САД 
Ед брпј: 141 38030 
Местп мереоа: 4011299259 
Брпј брпјила : 8059911 
Категприја: Ширпка пптрпщоа- једнптарифни 
Пдпбрена снага: 17,250 kW  
 
 
 
 
 

 
Местп и датум                      Ппнуђаш 

     М. П.  
      _______________________                 _______________________ 
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Oбразац бр. 1-2 

 
 
5. БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 3 
21101 НПВИ САД 
Местп мереоа: 4013116615 
Брпј брпјила : 227308 
Категприја: Пптрпщоа на нискпм наппну 
Пдпбрена снага: 25 kW  

 
 
Нарушилац задржава правп да за местп исппруке пдреди и дпдатне лпкације, укпликп у свпм 
ппслпваоу стекне правп да кпристи и дпдатне пбјекте или да ппједина места исппруке пдјави 
укпликп у свпм ппслпваоу изгуби правп да их кпристи. 

  
 
 

Наппмена : 
Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави Изјаву на свпм мемпрандуму, пптписану пд стране свпг 
пдгпвпрнпг лица ппнуђаша и пверену пешатпм, кпјпм се пбавезује да ће, укпликп му буде 
дпдељен угпвпр у предметнпм ппступку јавне набавке, ппступити у складу са шланпм 188. Став 
3. Закпна п енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014), пднпснп да ће пдмах пп 
пптписиваоу угпвпра, закљушити: 
 

1) Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца 
прикљушен и 

2) Угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца. 
 
 
 
Местп и датум                      Ппнуђаш 

     М. П.  
      _______________________                 _______________________ 
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  Oбразац бр. 1-3 
 

ПЛАНИРАНА ППТРПШОА ПП МЕРНИМ МЕСТИМА 

1.Адреса:  
БУЛ.ЦАРА ЛАЗАРА 3  
21101 НПВИ САД  
Ед брпј: 141 246100 
Местп мереоа: 1410246100 
Брпј брпјила :10611806 
Пдпбреое за прикљушеое брпј: 312-168-2.30.2/2002 
Категприја: Пптрпщоа на нискпм наппну 
Пдпбрена снага: 120 kW 
 

    јануар фебруар март април мај јун јул август септембар пктпбар нпвембар децембар УКУПНП  

Тарифни став 
Пбрачунска 

величина 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh)   

Активна електришна 
енергија у ВТ kWh 

33.000 32.000 33.000 32.000 31.000 33.000 33.000 33.000 19.000 33.000 33.000 32.000 377.000 

Активна електришна 
енергија у НТ kWh 

12.000 12.000 11.000 12.000 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 143.000 

Активна енергија за 2017. kWh                         520.000 

 
 

Местп и датум                                                                      Ппнуђаш 
              М. П.  

_______________________                                                         _______________________ 
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  Oбразац бр. 1-4 
 
2.Адреса: 
ППСЛПВНИ ПРПСТПР 
Д.ВАСИЉЕВА 8 
21101 НПВИ САД 
Ед брпј: 141 25434     
Местп мереоа: 1410025434 
Брпј брпјила :1951796     
Пдпбреое за прикљушеое брпј: 312-168-2.30.2/2002     
Категприја: Ширпка пптрпщоа- једнптарифни     
Пдпбрена снага: 17,250 kW 

    јануар фебруар март април мај јун јул август септембар пктпбар нпвембар децембар УКУПНП  

Тарифни став 
Пбрачунска 

величина 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh)   

Активна електришна 
енергија у ВТ kWh 

600 600 600 500 500 500 600 700 500 500 700 800 7.100 

Активна електришна 
енергија у НТ kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Активна енергија за 2017. kWh                         7.100 

 
 
 

Местп и датум                                                                      Ппнуђаш 
              М. П.  

_______________________                                                         _______________________ 
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Oбразац бр. 1-5 
 
 
3.Адреса: 
ППСЛПВНИ ПРПСТПР 
Д.ВАСИЉЕВА 8 
21101 НПВИ САД 
Ед брпј: 141 18411 
Местп мереоа: 1410018411 
Брпј брпјила :020780116156 
Пдпбреое за прикљушеое брпј: 312-1180-2.30.2/08 
Категприја: Ширпка пптрпщоа- једнптарифни 
Пдпбрена снага: 43,470 kW 
 

    јануар фебруар март април мај јун јул август септембар пктпбар нпвембар децембар УКУПНП  

Тарифни став 
Пбрачунска 

величина 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh)   

Активна електришна 
енергија у ВТ kWh 

14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 16.000 15.000 14.000 14.000 15.000 14.000 173.000 

Активна електришна 
енергија у НТ kWh 

7.000 5.000 6.000 6.000 7.000 7.000 8.000 7.000 7.000 2.000 7.000 7.000 76.000 

Активна енергија за 2017. kWh 21.000 19.000 20.000 20.000 21.000 22.000 24.000 22.000 21.000 16.000 22.000 21.000 249.000 

 
 
 

Местп и датум                                                                      Ппнуђаш 
              М. П.  

_______________________                                                         _______________________ 
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Oбразац бр. 1-6 

 
 
 
4.Адреса: 
БУЛ.ПСЛПБПЂЕОА 38 
21101 НПВИ САД 
Ед брпј: 141 38030 
Местп мереоа: 1410038030 
Брпј брпјила :8059911 
Категприја: Ширпка пптрпщоа- једнптарифни 
Пдпбрена снага:17,250 kW 
 

    јануар фебруар март април мај јун јул август септембар пктпбар нпвембар децембар УКУПНП  

Тарифни став 
Пбрачунска 

величина 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh)   

Активна електришна 
енергија у ВТ kWh 

1.800 1.700 1.800 1.800 1.500 1.700 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 21.300 

Активна електришна 
енергија у НТ kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Активна енергија за 2017. kWh                         21.300 

 
 
Местп и датум                                                                      Ппнуђаш 

              М. П.  
_______________________                                                         _______________________ 
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Oбразац бр. 1-7 

 
 
5.Адреса:  
БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 3 
21101 НПВИ САД 
Местп мереоа: 1410297074 
Брпј брпјила :227308 
Категприја: Пптрпщоа на нискпм наппну 
Пдпбрена снага:25 kW 
  

    јануар фебруар март април мај јун јул август септембар пктпбар нпвембар децембар УКУПНП  

Тарифни став 
Пбрачунска 

величина 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh) 
Утрпшак 

(kWh)   

Активна електришна 
енергија у ВТ kWh 

2.400 2.400 2.400 2.400 2.500 2.500 2.800 2.800 2.500 2.500 2.500 2.400 30.100 

Активна електришна 
енергија у НТ kWh 

500 500 500 500 500 500 700 700 500 500 500 500 6.400 

Активна енергија за 2017. kWh 2.900 2.900 2.900 2.900 3.000 3.000 3.500 3.500 3.000 3.000 3.000 2.900 36.500 

 
 
 
 

Местп и датум                                                                      Ппнуђаш 
              М. П.  

_______________________                                                         _______________________ 
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Oбразац бр. 1-8 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 
 

ШИРПКА 
ППТРПШОА 

Тарифа ЈАН ФЕБ МАРТ АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ПКТ НПВ ДЕЦ УКУПНП 

ВТ (kWh) 16.400 16.300 16.400 16.300 16.000 17.200 18.600 17.500 16.300 16.300 17.500 16.600 201.400 

НТ (kWh) 7.000 5.000 6.000 6.000 7.000 7.000 8.000 7.000 7.000 2.000 7.000 7.000 76.000 

Укупнп 23.400 21.300 22.400 22.300 23.000 24.200 26.600 24.500 23.300 18.300 24.500 23.600 277.400 

                              

НИСКИ 
НАППН 

Тарифа ЈАН ФЕБ МАРТ АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ПКТ НПВ ДЕЦ УКУПНП 

ВТ (kWh) 35.400 34.400 35.400 34.400 33.500 35.500 35.800 35.800 21.500 35.500 35.500 34.400 407.100 

НТ (kWh) 12.500 12.500 11.500 12.500 11.500 12.500 12.700 12.700 12.500 12.500 12.500 13.500 149.400 

Укупнп 47.900 46.900 46.900 46.900 45.000 48.000 48.500 48.500 34.000 48.000 48.000 47.900 556.500 

                              

УКУПНП 

Тарифа ЈАН ФЕБ МАРТ АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ПКТ НПВ ДЕЦ УКУПНП 

ВТ (kWh) 51.800 50.700 51.800 50.700 49.500 52.700 54.400 53.300 37.800 51.800 53.000 51.000 608.500 

НТ (kWh) 19.500 17.500 17.500 18.500 18.500 19.500 20.700 19.700 19.500 14.500 19.500 20.500 225.400 

Укупнп 71.300 68.200 69.300 69.200 68.000 72.200 75.100 73.000 57.300 66.300 72.500 71.500 833.900 

 
 
 

Местп и датум                                                                      Ппнуђаш 
              М. П.  

_______________________                                                         _______________________ 
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IV УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 
 

2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА 
 

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,  
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први 
пут птвара.  
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.  
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п 
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Ппнуду дпставити на адресу: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, са 
назнакпм: 
 ,,Ппнуда за јавну набавку дпбра –  ЈН 01/17 ПП – Електришна енергија - НЕ ПТВАРАТИ”. 
 
 Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп – 07.03.2017. 
гпдине дп 09 шаспва.  
    
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда 
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу 
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушулац ће ппнуђашу предати пптврду 
пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.  
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се 
неблагпвременпм. 
    
Списак пбавезне дпкументације:   

1. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Oбразац бр. 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 и 1-8 - 
Технишка спецификација; 

2. Пппуоени, пптписани и пешатпм пверени пбрасци ппнуде: Oбразац 2 –Ппдаци п 
ппнуђашу, 2-1 – Ппдаци п ппдизвпђашу (пвај пбразац није пбавезнп дпставити акп се не 
ангажује ппдизвпђаш), 2-2 – Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди (пвај пбразац није 
пбавезнп дпставити акп ппнуђаш не наступа у заједнишкпј ппнуди), 2-3 – Ппис предмета 
набавке; 

3. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Oбразац бр. 3 и 3-1– Пбразац структуре цена са 
упутствпм какп да се пппуни; 

4. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Oбразац бр. 4 – Мпдел угпвпра;  
5. Пптписан и пешатпм пверен Oбразац бр. 5 – Менишнп писмп; 
6. Oбразац бр. 6- Пример пбрасца гаранције за испуоеое угпвпрних пбавеза ппнуђаша 

кпји се налазе на списку негативних референци-укпликп је ппнуђаш на листи негативне 
референце; 

7. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Oбразац бр. 7 – Пбразац трпщкпва припреме  
ппнуде; 

8. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Oбразац бр. 8 – Пбразац изјаве п независнпј 
ппнуди; 
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9. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Oбразац бр. 9 – Пбразац изјаве п ппщтпваоу 
пбавеза из шл.79. ст. 2. Закпна; 
 

Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да 
пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе 
ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и 
пешатпм пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји 
ппдразумевају даваое изјава ппд матерјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (нпр. Изјава п 
независнпј ппнуди, Изјава п испуоаваоу услпва из шл. 75 и 76. Закпна), кпји мпрају бити 
пптписани и пверени пешатпм пд стране свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша. У слушају да се 
ппнуђаши ппределе да један ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава пбрасце дате у 
кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се 
ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји 
шини саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шл. 81. Закпна. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није пбликпвана у партије. 

 

4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 
 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на 
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп 
дпставља.  
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, 
Булевар цара Лазара 3,  са назнакпм: 
„Измена ппнуде за јавну набавку дпбра – ЈН 01/17 ПП – Електришна енергија  - НЕ ПТВАРАТИ” 
или 
„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра – ЈН 01/17 ПП – Електришна енергија  - НЕ ПТВАРАТИ” 
или 
 „Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбра ЈН 01/17 ПП – Електришна енергија  - НЕ ПТВАРАТИ” или 
 „Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра ЈН 01/17 ПП – Електришна енергија  - НЕ 
ПТВАРАТИ”. 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и 
навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 
 

6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ  
 
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 
У Пбрасцу ппнуде (ппглавље VI ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли 
ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 
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7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (ппглавље VI 
наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 
ппверити ппдизвпђашу,  а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће 
изврщити прекп ппдизвпђаша.  
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп 
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.  
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.  
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст 
услпва. 
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, 
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група Ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум 
кпјим се Ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне 
набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 2) Закпна и тп ппдатке п:  

- Ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и 
кпји ће заступати групу Ппнуђаша пред нарушипцем и 

- Ппис ппслпва свакпг пд Ппнуђаша из групе Ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 
 
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст 
услпва. 
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 
ппнуду у име задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј 
набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и 
угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ  ППНУДЕ 
 

9.1. Важнпст угпвпра 
Угпвпр ппшиое да важи пд 01.04.2017. и траје дп 31. марта 2018. гпдине, пд 00:00 h дп 24:00 
h,пднпснп дп реализације угпвпрене вреднпсти, у зависнпсти пд тпга щта пре наступи. 
 
9.2. Рпк важеоа ппнуде 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 40 дана пд дана птвараоа ппнуда. 
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У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду. 
 

9.3 Пбрачун утрпшене електричне енергије 
Ппнуђаш ће првпг дана у месецу кпји је радни дан за купца, на местима примппредаје (мерна 
места) изврщити пшитаваое кплишине пстварене пптрпщое електришне енергије за претхпдни 
месец, а п шему ће саставити записник. 
Записник п пстваренпј пптрпщои ппнуђаш је дужан да дпстави уз фактуру за плаћаое. 
У слушају да угпвпрне стране нису сагласне пкп кплишине прпдате, пднпснп преузете енергије, 
кап валидан ппдатак кпристиће се ппдатак пператпра система, и дати дпкумент биће саставни 
деп рашуна. 
 

9.4 Резервнп снабдеваое 
Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу пбезбеди резервнп снабдеваое у складу са шланпм 192. Закпна 
п енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014). 

 
9.5 Услпви плаћаоа 

Плаћаое се врщи дп 30-пг у текућем месецу за претхпдни месец, а пп пријему рашуна за 
исппрушене кплишине електришне енергије. 
 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 
 
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену 
ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст. 
У цену су урашунати сви припадајући трпщкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј 
набавци. 
Цена је фиксна и исказана у РСД и не мпже се меоати.  
Цeнa из стaвa 1. oвoг шлaнa сe мoжe мeоaти укoликo дoђe дo прoмeнe цeнa eлeктришнe 
eнeргиje, нa кojу je дaтa сaглaснoст oд стрaнe Aгeнциje зa eнeргeтику РС. 
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 
92. Закпна. 
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп 
пдвпјенп искаже у динарима. 
 

11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ  ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ 
БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  

 
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у 
Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине. 
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада, 
заппщљаваоа и спцијалне пплитике. 
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12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА 
ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 

 
Ппнуђаш је у пбавези да уз ппнуду дпстави: 
1.  Меница за дпбрп изврщеое угпвпра 
Ппнуђаш је, укпликп му буде дпдељен угпвпр, у пбавези да пбезбеди Нарушипцу 1 (једну), 
бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое угпвпра, безуслпвнп и непппзивп наплативу, заједнп 
са једним пппуоеним, пптписаним и пвереним Менишним писмпм – пвлащћеоем (Пбразац 5), 
и пптврду п регистрaцији менице кпд Нарпдне банке Србије кпје ће Ппнуђаш дпставити 
Нарушипцу приликпм пптписиваоа угпвпра. 
Менишнп писмп – пвлащћеое (Пбразац 5) за за дпбрп изврщеое угпвпра мпра бити пппуоенп 
у висини 10% вреднпсти угпвпра. 
Ппнуђаш је, укпликп му буде дпдељен угпвпр, у пбавези да Нарушипцу дпстави Картпн 
деппнпваних пптписа. 
Нарушилац ће имати правп да наплати деп или пуни изнпс менице у слушајевима када Ппнуђаш 
не изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен угпвпрпм. 
Нереализпвана меница за дпбрп изврщеоа угпвпра биће враћена Исппрушипцу накпн истека 
угпвпра. 
 

13.  ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на 
распплагаое. 

 
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 

 
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца, електрпнске 
ппщте на e-mail javne.nabavke©nsinfo.co.rs или факспм на брпј 021-528-014, тражити пд 
нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, при шему 
мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкруснпј 
дпкуметанцији најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.  
Наппмена: захтев за дпдатним ппјащоеоем се пбавезнп дпставља нарушипцу факспм или 
мејлпм или преппрушенпм ппщтпм, сваким радним данпм у интервалу пд 7 дп 15 шаспва. За 
захтеве пристигле накпн напред утврђенпг времена, сматраће се да су стигли првпг нареднпг 
раднпг дана. 
Нарушилац ће у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници.  
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН 01/17 ПП – Електришна 
енергија. 
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п 
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да 
дппуоује кпнкурсну дпкументацију. Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са 
припремаоем ппнуде телефпнпм није дпзвпљенп.  
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. 
Закпна. 
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15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД 

ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА  
 
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику 
захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и 
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг 
ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).  
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити 
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити 
примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу 
(увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду 
пдбити кап неприхватљиву.  
 

16. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ 
НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 
Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне набавке, у 
складу са шланпм 83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет набавке кпји није 
истпврстан предмету пве јавне набавке, а укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр, 
дужан је да у тренутку закљушеоа угпвпра преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп 
изврщеое ппсла, кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска 
гаранција за дпбрп изврщеое ппсла издаје се у висини пд 15%,  (уместп 10%) пд укупне 
вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка 
за кпнашнп изврщеое ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое 
угпвпрне пбавезе, важнпст банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи. 
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
 

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.  
Резервни елементи критеријума:  
Разрада критеријума (укпликп 2 или вище ппнуђаша дпставе ппнуду са идентишнпм ппнуђенпм 
ценпм):  
I. Укпликп 2 или вище ппнуђаша дпставе ппнуду са идентишнпм ппнуђенпм ценпм, преднпст при 
дпдели угпвпра ће имати ппнуда са дужим рпкпм важеоа.  
  

18. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА  
 
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм 
пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на 
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.  (Пбразац изјаве, дат је у 
ппглављу XII кпнкурсне дпкументације). 
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19. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
 

20. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА  
 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш пднпснп заинтереспванп лице, кпји има 
интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би 
мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама пвпг закпна. 
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке 
радое нарушипца. псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. 
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј 
кпмисији. 
 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое 
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране 
нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин 
дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. пвпг закпна указап 
нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из шлана 149. став 3. Закпна сматраће се 
благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое 
захтева за защтиту права је десет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне 
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из шлана 149 став 3. и 4., а ппднпсилац 
захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка. 
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је 
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. 
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у 
складу са пдредбама шлана 150. пвпг закпна. 
Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних 
набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за 
защтиту права. 
   Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на жирп рашун бучета Републике Србије 
брпј 840-30678845-06, щифра плаћаоа: 153, ппзив на брпј - пзнака јавне набавке, сврха уплате: 
Републишка административна такса са назнакпм јавне набавке на кпју се пднпси (брпј или друга 
пзнака кпнкретне јавне набавке), кприсник: бучет Републике Србије, уплати таксу пд: 
1) 60.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси прe oтвaрaоa пoнудa и aкo прoцeоeнa 
врeднoст ниje вeћa oд 5.000.000 динaрa; 
2) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси прe oтвaрaоa пoнудa и aкo 
прoцeоeнa врeднoст ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
3) 250.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси прe oтвaрaоa пoнудa и aкo je 
прoцeоeнa врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
4) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaоa пoнудa и aкo 
прoцeоeнa врeднoст ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
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5) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaоa пoнудa и aкo збир 
прoцeоeних врeднoсти свих oспoрeних пaртиja ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa, укoликo je 
нaбaвкa oбликoвaнa пo пaртиjaмa;  
6) 0,1% прoцeоeнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe, oднoснo пoнуђeнe цeнe пoнуђaшa кojeм je 
дoдeљeн угoвoр, aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaоa пoнудa и aкo je тa 
врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
7) 0,1% збирa прoцeоeних врeднoсти свих oспoрeних пaртиja jaвнe нaбaвкe, oднoснo пoнуђeнe 
цeнe пoнуђaшa кojимa су дoдeљeни угoвoри, aкo сe зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси нaкoн 
oтвaрaоa пoнудa и aкo je тa врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa. 
Свaкa стрaнкa у пoступку снoси трoщкoвe кoje прoузрoкуje свojим рaдоaмa.  
Aкo je зaхтeв зa зaщтиту прaвa oснoвaн, нaрушилaц мoрa пoднoсиoцу зaхтeвa зa зaщтиту прaвa 
нa писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoщкoвe нaстaлe пo oснoву зaщтитe прaвa.  
Aкo зaхтeв зa зaщтиту прaвa ниje oснoвaн, пoднoсилaц зaхтeвa зa зaщтиту прaвa мoрa 
нaрушиoцу нa писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoщкoвe нaстaлe пo oснoву зaщтитe прaвa.  
Aкo je зaхтeв зa зaщтиту прaвa дeлимишнo усвojeн, Рeпублишкa кoмисиja oдлушуje дa ли ћe свaкa 
стрaнкa снoсити свoje трoщкoвe или ћe трoщкoви бити пoдeљeни срaзмeрнo усвojeнoм зaхтeву 
зa зaщтиту прaвa.  
Стрaнкe у зaхтeву мoрajу прeцизнo дa нaвeду трoщкoвe зa кoje трaжe нaкнaду.  
Нaкнaду трoщкoвa мoгућe je трaжити дo дoнoщeоa oдлукe нaрушиoцa, oднoснo Рeпублишкe 
кoмисиje o пoднeтoм зaхтeву зa зaщтиту прaвa.  
O трoщкoвимa oдлушуje Рeпублишкa кoмисиja. Oдлукa Рeпублишкe кoмисиje je изврщни нaслoв.  
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 
 

21. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити дпстављен ппнуђашу кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана 
пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.  
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна. 
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V  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКПНА И 
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 
ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени шланпм 75.став 1. Закпна п 
јавним набавкама: 
  

1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА 
За правна лица 
 

1.1. Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава 
пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и 
тп: 

1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна); 

2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закпна); 

3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна); 

4) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна)  - дпкaза је лиценца за 
снабдеваое електришнпм енергијпм на тржищту електришне  енергије издату пд 
Агенције за енергетику РС и пптврду исте Агенције да је та лиценца важећа 

5) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (чл. 75. ст. 2. Закпна). 

 
 

2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 

2.1.ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени шланпм 75.став 1. Закпна 
п јавним набавкама: 
  
За правна лица 
1. Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је регистрпван кпд надлежнпг пргана, 

пднпснп уписан у пдгпварајући регистар. 
Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра 
надлежнпг привреднпг суда (кппија, без пбзира на датум издаваоа извпда); 
 

2. Услпв: Правп на ушещће има ппнуђаш акп пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за 
некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за 
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 
Дпказ: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпг суда и надлежне 
пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва да пнп и оегпв закпнски заступник 
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није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да 
није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, 
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

 
3. Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је измирип дпспеле ппрезе и друге 

јавне дажбине у складу са прпписима РС или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји 
Дпкази: Ппнуђаш са теритприје Републике Србије дпставља: 

а) Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде, и  
б) Увереое надлежне лпкалне сампуправе; 

 
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна, ппнуђаш 
мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм 
пдгпвпрнпщћу, пднпснп изјаву пверену пред судским или управним прганпм, нптарпм или 
другим надлежним прганпм те државе. 
Укпликп се ппнуђаш налази у ппступку приватизације дпставља пптврду надлежнпг пргана 
да се налази у ппступку приватизације – пптврда кпју је издала Агенција за приватизацију. 

 
4. Услпв: да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет 

јавне набавке- Лиценца за снабдеваое електришнпм енергијпм на тржищту електришне  
енергије издата пд Агенције за енергетику РС и пптврду исте Агенције да је та лиценца 
важећа. 
 

5. Услпв: Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима 
рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на 
снази у време ппднпщоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. Закпна). 
Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу XII). Изјава 
мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  

 
НАППМЕНА: Дпкази из ташке 2. и 3.  не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
Дпказ из ташке 3. мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 
 
За предузетнике 

1. Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је регистрпван кпд надлежнпг 
пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар. 
Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпда из 
пдгпварајућег регистра (кппија, без пбзира на датум издаваоа извпда); 

 
2. Услпв: Правп на ушещће има ппнуђаш акп пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван 

за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван 
за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 
Дпказ: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежне пплицијске управе 
Министарства унутращоих ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре; 
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3. Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је измирип дпспеле ппрезе и 

друге јавне дажбине у складу са прпписима РС или стране државе када има седищте 
на оенпј теритприји 
Дпкази: Ппнуђаш са теритприје Републике Србије дпставља: 
 а) Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде, и  
 б) Увереое надлежне лпкалне сампуправе; 
Акп се у држави у кпјпј предузетник има седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна, 
ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писмену изјаву, дату ппд кривишнпм и 
материјалнпм пдгпвпрнпщћу, пднпснп изјаву пверену пред судским или управним 
прганпм, нптарпм или другим надлежним прганпм те државе. 

 
4. Услпв: да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је 

предмет јавне набавке – Лиценца за снабдеваое електришнпм енергијпм на тржищту 
електришне  енергије издата пд Агенције за енергетику РС и пптврду исте Агенције да 
је та лиценца важећа. 
 

5. Услпв: Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. Закпна). 
Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу XII). 
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена 
пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  

 
НАППМЕНА: Дпкази из ташке 2. и 3. не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
Дпказ из ташке 3. мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 
 
За физишка лица 
1. Услпв: Правп на ушещће има физишкп лице кпје није псуђиванп за некп пд кривишних дела 

кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривишнп делп преваре; 
Дпказ: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежне пплицијске управе 
Министарства унутращоих ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре; 

 
2. Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је измирип дпспеле ппрезе и друге 

јавне дажбине у складу са прпписима РС или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји 
Дпкази: Ппнуђаш са теритприје Републике Србије дпставља: 
а) Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде, и  
б) Увереое надлежне Управе лпкалне сампуправе; 
Акп се у држави у кпјпј физикп лице има пребивалищте не издају дпкази из шлана 77. 
Закпна, ппнуђаш-физишкп лице мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату 
ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, пднпснп изјаву пверену пред судским или 
управним прганпм, нптарпм или другим надлежним прганпм те државе. 



Кпнкурсна дпкументација у птвпренпм ппступку ЈН 01/17 ПП – Електришна енергија 25/42 

  
 

3. Услпв: да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је  
предмет јавне набавке.  
Дпказ: Лиценца за снабдеваое електришнпм енергијпм на тржищту електришне  енергије 
издата пд Агенције за енергетику РС и пптврду исте Агенције да је та лиценца важећа. 

 
4. Услпв: Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 

пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима 
рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на 
снази у време ппднпщоа ппнуде  (шл. 75. ст. 2. Закпна). 
Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу XII). Изјава 
мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  

 
НАППМЕНА: Дпкази из ташке 1. и 3. не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
Дпказ из ташке 2. мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 
 

Дпкази п испуоенпсти услпва за ушещће мпгу се дпстављати у непвереним кппијама. 
Ппнуђаш шија ппнуда је пцеоена кап најппвпљнија дужан је да у рпку пд пет дана пд дана 
пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих 
наведених дпказа. 

Укпликп ппнуђаш шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија не дпстави у рпку на увид 
пригинал или пверену кппију свих гпре наведених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити 
кап неприхватљиву и угпвпр дпделити следећем најппвпљнијем ппнуђашу. 

Ппнуђаш је у пбавези да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј 
прпмени у вези са испуоенпщћу услпва у ппступку јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа 
пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је 
дпкументује на прпписан нашин. 

 
 Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не 
мпрају да дпставе дпказ из шл.  75. ст. 1. таш. 1) Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, кпји је јавнп дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен 
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су 
ппдаци кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни. 
 
ДПДАТНИ УСЛПВИ 
 
ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ ППНУЂАЧА: 
1.1 Да је ппнуђаш активан ушесник на тржищту електришне енергије, пднпснп, у билп кпм 
перипду из претхпдне две гпдине, дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на 
Ппрталу јавних набавки, пбавип је минималнп једну трансакцију. 
*Дпказ: 
Пптврда (увереое) Пператпра пренпснпг система да је ппнуђаш активан ушесник на тржищту 
електришне енергије, пднпснп да је, у билп кпм перипду из претхпдне две гпдине, дп дана 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки, пбавип минималнп 
једну трансакцију. 
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1.2 Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави Изјаву на свпм мемпрандуму, пптписану пд стране 
свпг пдгпвпрнпг лица ппнуђаша и пверену пешатпм, кпјпм се пбавезује да ће, укпликп му буде 
дпдељен угпвпр у предметнпм ппступку јавне набавке, ппступити у складу са шланпм 141. Став 
5. Закпна п енергетици, пднпснп да ће пдмах пп пптписиваоу угпвпра, закљушити: 
1) Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца прикљушен 
и 
2) Угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца. 
 
а. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ ППДИЗВПЂАЧ 
Ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. Став 1. таш 1) дп 4) Закпна п јавним 
набавкама. Услпв из шлана 75. Став 1. Таш. 5) Закпна п јавним набавкама ппдизвпђаш мпра да 
испуоава самп акп ће пн бити задужен за реализацију дела јавне набавке за кпји се тражи 
дпзвпла. 
Ппдизвпђаш мпра да испуоава дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шлана 76. 
Закпна п јавним набавкама. 
 
б. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ППНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. Срав 1. Таш. 1) 
дп 4) Закпна п јавним набавкама. Услпв из шлана 75. Став 1. Таш. 5) Закпна п јавним набавкама, 
испуоава самп пнај ппнуђаш из групе ппнуђаша кпји ће бити задужен за реализацију дела јавне 
набавке за кпји се тражи дпзвпла. 
Дпдатне услпве ппнуђаши у заједнишкпј ппнуди испуоавају заједнп. 
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Пбразац брпј 2 

                                                                   VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 

Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку дпбра – ЈН 01/17 ПП– 
Електришна енергија. 
 
ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ-Табела 1 

Назив ппнуђаша:  
 

Адреса ппнуђаша: 
 

 
 

Матишни брпј ппнуђаша:  
 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша (ПИБ):  

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 
 

Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):  

Телефпн:  

Телефакс:  

Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке: 
 

 
 

Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра  
 

Запкружити начин ппднпшеоа ппнуде 

а) САМПСТАЛНП 

б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ (навести назив и седищте свих ппнуђаша) 
 

в) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ (навести назив и седищте свих ушесника у заједнишкпј 
ппнуди) 

Врста правнпг лица (Запкружити) 

а) Микрп предузеће                           
б) Малп предузеће                
в) Средое предузеће           
г) Великп предузеће                            
д) Гигантскп предузеће        
е) Физичкп лице 

 

Местп и датум:                                                         Пптпис пдгпвпрнпг лица  ппнуђаша 

                                                                                   или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша                                                                                                              

  Пешат и пптпис  

 

                                                                                                       ________________________   
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Пбразац брпј 2-1 
ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ –Табела 2 
  

 
1) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће извршити 
ппдизвпђач: 

 

 
2) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће извршити 
ппдизвпђач: 

 

 
Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, 
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 
дпстави за свакпг ппдизвпђача. 

 

Местп и датум:                                                         Пптпис пдгпвпрнпг лица  ппнуђаша 

                                                                                   или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша                                                                                                              

                                                                                  Пешат и пптпис  

 

                                                                        ________________________  
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Пбразац брпј 2-2 
 
 ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ- Табела 3 
  

 
1) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе 
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места 
предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју 
примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 

 

 

Местп и датум:                                                         Пптпис пдгпвпрнпг лица  ппнуђаша 

                                                                                   или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша                                                                                                              

  Пешат и пптпис  

 

                                                                        ________________________  
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Образац број 2-3 
 
ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЈН 01/17 ПП– Табела 4  

 
Местп и датум                    Ппнуђаш 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________  
 
Наппмене:  

- Пбразац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује 
да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе 
заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и 
печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да 
пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити 
пбразац ппнуде. 

- У кплпну Садржај ппнуде, уписати услпве из кплпне Услпви, или исте пптврдити са 
„Да“.

УСЛПВИ    САДРЖИНА ППНУДЕ 

Укупна вреднпст ппнуде – кпја служи кап критеријум за 
бпдпваое 

 

Вреднпст угпвпра 
Угпвпр се закљушује на изнпс пд 7.000.000,00 динара без ПДВ) 

 

Планирана пптрпщоа 
(пптрпщоа је планирана на пснпву пптрпщое електришне енергије у  
2016. гпдини.  Пбрашун пстваренпг утрпщка, врщиће се на пснпву  
стварне пптрпщое) 

 

Услпви плаћаоа  
(Плаћаое се врщи дп 30-пг у текућем месецу за претхпдни месец, а пп 

пријему рашуна за исппрушене кплишине електришне енергије, кпју 
исппставља ппнуђаш, на пснпву дпкумента кпјим се пптврђују 

исппрушене кплишине електришне енергије) 

 

Резервнп снабдеваое 
Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу пбезбеди резервнп снабдеваое у 
складу са шланпм 192. Закпна п енергетици („Службени гласник РС“ бр. 
145/2014). 

 

  Пбрашун утрпщене електришне енергије 

Ппнуђаш ће првпг дана у месецу кпји је радни дан за купца, на местима 
примппредаје (мерна места) изврщити пшитаваое кплишине пстварене 
пптрпщое електришне енергије за претхпдни месец, а п шему ће 
саставити записник. 
Записник п пстваренпј пптрпщои ппнуђаш је дужан да дпстави уз 
фактуру за плаћаое. 
У слушају да угпвпрне стране нису сагласне пкп кплишине прпдате, 
пднпснп преузете енергије, кап валидан ппдатак кпристиће се ппдатак 
пператпра система, и дати дпкумент биће саставни деп рашуна. 
 

 

Рпк важеоа ппнуде 
(не мпже бити краћи пд 40 дана пд дана птвараоа ппнуда) 
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Пбразац брпј 3 

VII ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 
 
 
 

  
Предмет 
набавке 

Јед. мере Прпцеоене кплишине 
Јед. цена без 

ПДВ-а 
Јед. цена са 

ПДВ-пм 
Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-пм, 

Ред.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x4) 7. (3x5) 

1. 
Електришна 
енергија ВТ 

kWh 608.500         

2. 
Електришна 
енергија НТ  

kWh 225.400         

3.                                                                                                                 УКУПНП  
  

 
Укупна цена без ПДВ ће се кпристити кап критеријум за бпдпваое.  
 
                                                           Местп и датум:       М. П.                                                   Ппнуђач: 

 
_____________________________     _________________________ 

 



Кпнкурсна дпкументација у птвпренпм ппступку ЈН 01/17 ПП – Електришна енергија 32/42 

  
 

Пбразац брпј 3-1 
 

Наппмена: јединишна цена пбухвата цену електришне енергије са баланснпм пдгпвпрнпщћу у  
складу са Закпнпм п енергетици (без урашунатпг ПДВ).  
 
Јединишне цене не пбухватају  следеће трпщкпве: 
Пстали (зависни) трпщкпви: 

1.Трпщкпви приступа за пренпс електришне енергије према важећпј пдлуци (у перипду 

пбрашуна) -  тренутнп је важећа Пдлука п утврђиваоу цена за приступ систему за пренпс 

електришне енергије ЈП"Електрп мрежа Србије" Бепград кпја је пбјављена у “Службенпм 

гласнику РС” . 16/2013. 

2.Трпщкпви накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша електришне енергије Према 

важећпј Уредби п мерама ппдстицаја за ппвлащћене прпизвпђаше електришне енергије. 

 
Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цена: 
Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цена такп щтп ће унети ппнуђену јединишну цену, 
изражену у динарима пп јединици мере без ПДВ, , јединшну цену са ПДВ, укупну цену без ПДВ 
и укупну цену са ПДВ. 
 
Пбразац структуре цена ппнуђаш треба да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да 
је сагласан са применпм нашина пбрашуна трпщкпва наведених у ташкама пд 1 дп 3 Пбрасца 
брпј 1-3. 

 
 
Местп и датум                    Ппнуђаш 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________  
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Пбразац брпј 4 

III МПДЕЛ УГПВПРА 
УГПВПР П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ ДПБРА 

 ЈН 01/17 ПП– ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
 
 
Закљушен између: 
ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад  
са седищтем у Нпвпм Саду, улица Булевар цара Лазара 3,  
ПИБ:101651557 Матишни брпј: 08023182 
Брпј рашуна: 355-3200238152-61 Назив банке: Впјвпђанска банка А. Д. Нпви Сад, 
Телефпн:+381214895010 Телефакс:+38121528014 
кпје заступа в. д.  директпра Ненад Барац, дипл. меначер 
(у даљем тексту: Нарушилац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични брпј: ........................................ 
Брпј рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефпн:............................Телефакс:................................................. 
кпга заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Исппручилац), 
 
с друге стране 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
*(пстали из групе ппнуђаша) 
 
НАППМЕНА: мпдел угпвпра кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације, ппнуђач пппуоава 
у складу са ппнудпм и пверава печатпм и пптписпм, чиме пптврђује да је сагласан са 
садржинпм мпдела угпвпра. Ппља пзначена испрекиданпм линијпм ппнуђач није дужан да 
пппуни – иста ће бити пппуоена пд стране Наручипца  приликпм закључиваоа угпвпра. 
*У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, пднпснп ппнуде са учешћем ппдизвпђача, у мпделу 
угпвпра мпрају бити наведени сви ппнуђачи из групе ппнуђача, пднпснп сви ппдизвпђачи. 
 
 
Пснпв угпвпра: 
ЈН Брпј: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . 
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Ппнуда изабранпг ппнуђача бр. _ _ _ _ _ _ _пд_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 

У  Г  П  В  П  Р 
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Предмет угпвпра 
 

Члан 1. 
            Предмет пвпг угпвпра је јавна набавка дпбра – Исппрука електришне енергије, ЈН 01/17 
ПП (у даљем тексту: Дпбрп), у свему према захтеву Нарушипца, свим вaжeћим зaкoнским и 
пoдзaкoнским прoписимa кojи рeгулищу испoруку eлeктришнe eнeргиje кап и ппнуде 
Исппрушипца кпја је заведена кпд Нарушипца ппд брпјем _ _ _ _ _ _ _  пд _ _ _ _ _ _ _ _ . гпдине, 
кпјa шини саставни деп пвпг угпвпра. 

Пбрасци брпј 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,1-8, 2-3, и 3 прилажу се Угпвпру. 
 
 
Кпличина и квалитет Дпбра 

Члан 2. 
 

Угoвoрнe стрaнe су сaглaснe дa oбaвeзу испoрукe и прoдaje, oднoснo прeузимaоa и плaћaоa 
eлeктришнe eнeргиje изврщe нa слeдeћи нaшин: 
 Врстa прoдaje: пoтпунo снaбдeвaоe eлeктришнoм eнeргиjoм сa бaлaнснoм oдгoвoрнoщћу. 
Кaпaцитeт испoрукe: jeдинишнa цeнa /kwh 

-  Пeриoд испoрукe: oд дaтумa пoтписивaоa угoвoрa дo 31.03.2018.гoдинe oд 00:00 дo 
24:00 шаса. 

- Кoлишинa eнeргиje: нa oснoву oствaрeнe пoтрoщоe Нарушипца 
- Meстo испoрукe: Свa oбрaшунскa мeрнa мeстa Нарушипца прикљушeнa нa дистрибутивни 

систeм у склaду сa спецификацијпм кoja je сaстaвни дeo oвoг угoвoрa. 
Исппрушилац сe oбaвeзуje дa врстa и нивo квaлитeтa испoрушeнe eлeктришнe eнeгиje будe у 

склaду сa Прaвилимa o рaду прeнoснoг ситeмa  ЈП "Електрпмрежа Србије", Бепград (''Сл. 
глaсник РС'' бр. 79/2014). 

Исппрушилац сe oбaвeзуje дa испoруши eлeктришну eнeргиjу у склaду сa Пдлукпм п усвајаоу 
правила п раду тржищта електришне енергије (''Сл. глaсник РС'' бр. 120/2012 и 120/2014), 
Прaвилимa o рaду прeнoснoг ситeмa  ЈП "Електрпмрежа Србије", Бепград (''Сл. глaсник РС'' бр. 
79/2014), Прaвилимa o рaду дистрибутивнoг систeмa, oднoснo у склaду сa свим вaжeћим 
зaкoнским и пoдзaкoнским прoписимa кojи рeгулищу испoруку eлeктришнe eнeргиje. 

 
 

Вреднпст угпвпра  
Члан 3. 

        Укупнп угпвпрена вреднпст изнпси  7.000.000,00  динара, без ПДВ-а, пднпснп 
________________ динара са ПДВ-пм. 

Нарушилац ниje у oбaвeзи дa рeaлизуje цeлoкупни угoвoрeни изнoс, вeћ ћe сe исти 
рeaлизoвaти у склaду сa ствaрнoм пoтрoщоoм Нарушипца. 

Исппрушилац je дужaн дa Нарушипцу фaктурищe пoтрoщоу eлeктришнe eнeргиje пo 
jeдинишним цeнaмa из oбрaсцa пoнудe. 

Цeнa je фикснa зa угoвoрeни пeриoд испoрукe. 
Цeнa из стaвa 1. oвoг шлaнa сe мoжe мeоaти укoликo дoђe дo прoмeнe цeнa eлeктришнe 

eнeргиje, нa кojу je дaтa сaглaснoст oд стрaнe Aгeнциje зa eнeргeтику РС. 
Финансираое: Сппствена средства 
 
 
 

Местп исппруке и пријем 
Члан 4. 
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Meстa испoрукe су пoстojeћa oбрaшунскa мeрнa мeстa Нарушипца прикљушeнa нa 
дистрибутивни систeм у склaду сa спецификацијпм кoja je сaстaвни дeo oвoг угoвoрa. 

Нарушилац задржава правп да за местп исппруке пдреди и дпдатне лпкације, 
укпликп у свпм ппслпваоу стекне правп да кпристи и дпдатне пбјекте или да ппједина 
местп исппруке пдјави укпликп у свпм ппслпваоу изгуби правп да их кпристи.  

Исппрушилац снoси свe ризикe, кao и свe припaдajућe и зaвиснe трoщкoвe у вeзи сa 
прeнoсoм и испoрукoм eлeктришнe eнeргиje дo мeстa испoрукe. 

 
 

Пбрачун утрпшене електричне енергије 
 

Члан 5. 
   Исппрушилац ћe првoг дaнa у мeсeцу, кojи je рaдни дaн зa Нарушипца, нa мeстимa 

примoпрeдaje (мeрнa мeстa) изврщити oшитaвaоe кoлишинe oствaрeнe пoтрoщоe eлeктришнe 
eнeргиje зa прeтхoдни мeсeц, п шему ће сашинити записник. 
        Записник п пстваренпј пптрпщои Исппрушилац  је дужан да дпстави уз фактуру за плаћаое. 
 У слушajу дa угoвoрнe стрaнe нису сaглaснe oкo кoлишинe прoдaтe, oднoснo прeузeтe 
eлeктришнe eнeргиje, кao вaлидaн пoдaтaк кoристићe сe пoдaтaк oпeрaтoрa прeнoснoг систeмa 
и дати дпкумент биће саставни деп рашуна. 

Нa oснoву дoкумeнтa o oшитaвaоу утрoщкa, Исппрушилац издaje Нарушипцу рaшун зa 
испoрушeну eлeктришну eнeргиjу, кojи сaдржи искaзaну цeну eлeктришнe eнeргиje, oбрaшунски 
пeриoд, кao и нaкнaдe прoписaнe зaкoнoм, пoрeзe и oстaлe oбaвeзe или инфoрмaциje сагласнп 
Закпну п енергетици.  

Исппрушилац  рaшун дoстaвљa пoщтoм. 
 

 
Начин плаћаоа 

  Члан 6. 
        Нарушилац je дужaн дa плaти рaшун дп 20-пг у текућем месецу за претхпдни месец, а пп 
пријему рашуна за исппрушене кплишине електришне енергије. 

  У слушajу дa Нарушилац нe плaти рaшун у рoку из стaвa 1, дужaн je дa Исппрушипцу, зa 
пeриoд дoцоe плaти и зaтeзну кaмaту прoписaну зaкoнoм, кojу je Исппрушилац  дужaн дa 
oбрaзлoжи и издa кaмaтни лист, кao пoсeбaн дoкумeнaт. 

 Нарушилац ћe изврщити плaћaоe нa бaнкaрски рaшун Исппрушипца, пo писмeним 
инструкциjaмa нaзнaшeним нa сaмoм рaшуну, сa пoзивoм нa брoj рaшунa кojи сe плaћa. 

Смaтрaћe сe дa je Нарушилац измириo oбaвeзу кaдa Исппрушипцу уплaти нa рaшун укупaн 
изнoс цeнe зa прeузeту eлeктришну eнeргиjу. 
 
 
Пбавезе исппручипца 

Члан 7. 
Пoрeд oбaвeзa нaвeдeних шлaнoвимa oвoг Угoвoрa, Исппрушилац  дужaн дa: 
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- нe ускрaћуje или oтeжaвa прaвo нa рaскид, oднoснo oткaз угoвoрa, збoг кoрищћeоa 

прaвa нa прoмeну снaбдeвaшa, нити сe мoжe нaмeтaти дoдaтнe финaнсиjскe oбaвeзe пo 
тoм oснoву. 

- Нарушипца нa оeгoв зaхтeв oбaвeсти o пoдaцимa o пoтрoщои eлeктришнe eнeргиje, у 
склaду сa Зaкoнoм o eнeргeтици и прaвилимa o прoмeни снaбдeвaшa. 

- прe пoднoщeоa зaхтeвa oпeрaтoру систeмa зa oбустaву испoрукe eлeктришнe eнeргиje 
збoг нeизврщeних oбaвeзa пo угoвoру o прoдajи eлeктришнe eнeргиje, Нарушипца 
прeтхoднo упoзoри дa у рoку прoписaним Зaкoнoм измири дoспeлe oбaвeзe, oднoснo 
пoстигнe спoрaзум o изврщaвaоу oбaвeзe. 

- сe придржaвa шлaнoвa 37. и 38. Урeдбe o услoвимa испoрукe и снaбдeвaоa 
eлeктришнoм eнeргиjoм (''Службeни гaсник РС'', брoj 63/13), збoг спeцифишнoсти 
oбjeкaтa Нарушипца. 

- Нарушипцу, рaди oбeзбeђeоa щтeдоe и рaциoнaлнe пoтрoщоe eлeктришнe eнeргиje, 
дaje oдгoвaрajућa упутствa o нajeкoнoмишниjим нaшинимa кoрищћeоa и щтeдоe 
eлeктришнe eнeргиje. 
 
 

Начин пбавештаваоа п прпмени цена и других услпва снадбеваоа електричнпм енергијпм  
 

Члан 8. 
O прoмeни цeнa и других услoвa прoдaje, Исппрушилац  je oбaвeзaн дa нeпoсрeднo oбaвeсти 

Нарушипца, нajкaсниje пeтнaeст дaнa прe примeнe измeоeних цeнa или услoвa прoдaje, изузeв 
у слушaj снижeоa цeнa и дaвaоa Нарушипцу пoвoљниjих услoвa прoдaje. 

У слушajу из стaвa 1. oвoг шлaнa, Нарушилац имa прaвo нa рaскид, oднoснo oткaз угoвoрa o 
прoдajи aкo нe прихвaтa измeоeнe услoвe прoдaje или измeоeнe цeнe. 

 
 

Средства финансијскпг пбезбеђаоа 
 

Члан 9. 
Исппрушилац је у пбавези да пбезбеди Нарушипцу 1 (једну), бланкп сплп меницу за дпбрп  

изврщеое угпвпра, безуслпвнп и непппзивп наплативе, заједнп са једним пппуоеним, 
пптписаним и пвереним Менишним писмпм – пвлащћеоен кап и пптврду п регистрaцији 
менице кпд Нарпдне банке Србије. 

Менишнп писмп – пвлащћеое за дпбрп изврщеое угпвпра мпра бити пппуоенп у висини 
10% вреднпсти угпвпра. 
      Исппрушилац је у пбавези да Нарушипцу дпстави Картпн деппнпваних пптписа. 
      Нарушилац ће имати правп да наплати деп или пуни изнпс менице у слушајевима када 
Исппрушилац не изврщава свпје пбавезе на нашин предвиђен угпвпрпм. 
       Нереализпвана меница за дпбрп изврщеое угпвпра,биће враћена Исппрушипцу накпн 
истека угпвпра. 
 
 
Резервисанп снадбеваое  

Члан 10. 
              Исппрушилац je дужaн дa Нарушипцу oбeзбeди рeзeрвнo снaбдeвaоe у склaду сa шлaнoм 
192. Закпна п енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014). 
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Ступаое на снагу и важнпст угпвпра  
Члан 11. 

 Угпвпр ступа на снагу дана 1.4.2017. гпдине и важи дп 31.03.2018. гпдине. 
 Угпвпр ће престати да важи и пре рпка наведенпг у ставу 1 пвпг шлана укпликп 
Нарушилац пптрпщи Дпбрп дп вреднпсти угпвпрене шланпм 3 пвпг угпвпра.  
  
 
Раскид угпвпра 

Члан 12. 
 Нарушилац мпже једнпстранп раскинути пвај угпвпр укпликп Исппрушилац не ппщтује 
пдредбе наведенпг уз правп наплате средстава финасијскпг пбезбеђеоа. 
 Нарушилац мпже у свакпм мпменту раскинути пвај угпвпр где је птказни рпк 15 дана пд 
дана пријема писанпг птказа уз пбавезу реализације права и пбавеза преузетих дп мпмента 
раскида угпвпра. 
 
 
Сппрпви 

Члан 13. 
Евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће настпјати да сппразумнп реще, а акп тп не буде 

мпгуће надлежан је суд у Нпвпм Саду.     
 
 
Пстале пдредбе 

Члан 14. 
Ниједна пд угпвпрних страна нема правп да свпја права и пбавезе из пвпг Угпвпра пренесе 

на треће лице. 
Члан 5 

На све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм примеоиваће Закпн п пблигаципним пднпсима и 
други важећи прпписи.                                                      

Члан 16. 
Угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветнa примерака пд кпјих Нарушилац и Исппрушилац 

задржавају пп 2 (два) примерка. 
 
 

         За ИСППРУЧИПЦА:                                                     За НАРУЧИПЦА: 
 
_________________________      ________________________ 

 
 

Наппмена:  
Пвај мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закључен са изабраним 

ппнуђачем. Укпликп изабрани ппнуђач без пправданих разлпга пдбије да закључи угпвпр п 
јавнпј набавци накпн штп му је угпвпр дпдељен, Наручилац ће мпћи у складу са чланпм 82 

Закпна п јавним набавкама да пдбије ппнуде у будућим ппступцима.
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Пбразац  бр. 5 

IX СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 
 МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ 

ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП СПЛП МЕНИЦА 
ЈН 01/17 ПП  

 
Ппверилац: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад, рашунпм: брпј 355-
0003200238152-61 кпд Впјвпђанске банке. 
 
Предајемп Вам 1 (једну) бланкп, сплп меницу (за дпбрп извршеое угпвпра), серијски 
брпј:___________________и пвлащћујемп ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, 
Нпви Сад кап Ппверипца, да је мпже пппунити на изнпс 
пд:__________________динара,ислпвима:______________________________________________
_________________________________ за изнпс дуга са свим припадајућим пбавезама и 
трпщкпвима пп пснпву Угпвпра бр.______________ пд __________ и пвлащћујемп ЈКП 
„Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад, да безуслпвнп и непппзивп, без 
прптеста и трпщкпва, вансудски, прекп ____________________, изврщи наплату са свих рашуна 
Предузећа _________________________ из оегпвих нпвшаних средстава, пднпснп друге 
импвине. 
Менице су важеће и у слушају да у тпку трајаоа или накпн дпспећа напред наведенпг угпвпра, 
или ппследоег Анекс-а прпистеклпг из оега, дпђе дп прпмена лица пвлащћених за 
распплагаое средствима на текућем рашуну Дужника, статусних прпмена кпд Дужника, 
псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника и др. 
 
Менице се мпгу ппднети на наплату најраније пп дпспећу пбавеза из наведенпг Угпвпра или 
оегпвпг ппследоег Анекс-а. 
 
Местп и датум издаваоа Пвлащћеоа 
                                                                   _________________________________________ 
                                                                                                     Назив дужника 
                                                                   __________________________________________ 
                                                                                                             адреса 
                                                                   тек.рн.бр. _____________________________ кпд 
                                                                   ______________________________ (назив банке) 
                                                                   _____________________________________ 
                                                                         (адреса банке кпд кпје је дужник птвприп рашун) 
                                                                    ПИБ дужника: ____________________________, 
                                                                    матишни брпј дужника______________________: 
                      
                                                                                   
                                                                                            Дужник – издавалац меница 
                                М.П.                                                  __________________________ 
 
НАППМЕНА:  Пбразац треба да буде пверен пешатпм и пптписан пд стране пвлащћенпг лица 
Ппнуђаша или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 
Пбразац пп пптреби кппирати. 
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Пбразац  бр. 6 
ПРИМЕР ПБРАСЦА  ГАРАНЦИЈЕ 

ЗА ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 
РЕФЕРЕНЦИ 

 
За: ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, Булевар цара Лазара 3, Нпви Сад. 
Будући да се _____________________________(назив и адреса Ппнуђаш) (даље у тексту  
“Ппнуђаш”) пбавезап да ће, у складу са Ппнудпм бр. _________  
пд______________(датум) изврщити ___________________________________________ 
(навести ппслпве из предмета угпвпра) ( даље у тексту “Ппнуда”) 
и да сте ппменутпм Ппнудпм предвидели да ће вам Ппнуђаш дпставити банкарску гаранцију, 
издату пд банке прихватљиве за Нарушипца, на изнпс пд 15% вреднпсти Ппнуде, кап 
пбезбеђеое изврщеоа свих свпјих пбавеза у пптпунпсти на нашин какп је предвиђенп Ппнудпм, 
сагласни смп да дамп Ппнуђашу такву банкарску гаранцију; 
 
Стпга, сада пвим дпкументпм пптврђујемп да смп гарант  и да смп Вама пдгпвпрни, у име,  дп 
изнпса пд _________________________ (изнпс Гаранције брпјем и слпвима). Такав изнпс се 
плаћа истпм врстпм  валуте кпјпм је предвиђенп плаћаое Угпвпрне цене. 
Ми, __________________________ (назив банке)  се пбавезујемп да ћемп Вам платити, на ващ 
први ппзив и без примедби или расправе, билп кпји изнпс или изнпсе у границама 
_____________________ (изнпс Гаранције) кап щтп је претхпднп сппменутп, а да при тпме није 
пптребнп да дпкажете или изнесете разлпге за ващ ппзив за плаћаое захтеванпг изнпса. 
 
Ми пвим дпкументпм пптврђујемп да немате пбавезу да пре упућиваоа ппзива нама пд 
Исппрушипца  захтевате ппменути дуг. 
Надаље смп сагласни да нас билп каква измена, дппуна или друга мпдификација услпва 
Угпвпра или ппслпва кпји се пп оему изврщавају или билп кпг угпвпрнпг дпкумента између Вас 
и Ппнуђаша неће пслпбпдити билп кпје пбавезе пп пвпј гаранцији и стпга пвим пдбацујемп 
прихватаое таквпг пбавещтеое п билп каквпј измени, дппуни или мпдификацији. 
 
Пва гаранција ће важити најмаое јпщ 30 дана пд дана пријема ппреме тј. пптписиваоа 
Записника п примппредаји. 
 
Пптпис и пешат гаранта __________________________ 
Назив банке ____________________________________ 
Адреса ________________________________________ 
Датум _________________________________________ 
  
НАППМЕНА:  Пбразац прилпжити уз ппнуду. 
 

 
                Местп и датум                        Ппнуђаш 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 



Кпнкурсна дпкументација у птвпренпм ппступку ЈН 01/17 ПП – Електришна енергија 40/42 

  
 

Пбразац брпј 7 
 

X  ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
 

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш ____________________ [навести назив 
ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у 
табели: 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је 
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд 
услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 

 

                Местп и датум                        Ппнуђаш 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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Пбразац брпј 8 
 
 

XI ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,  
                                                                            (Назив ппнуђаша) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
     
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку 
јавне набавке ЈН 01/17 ПП – Електришна енергија, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим 
ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 
 
 

 

Местп и датум:                                                                     Пптпис пдгпвпрнпг лица  ппнуђаша 

                                                                                                  или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша                                                                                                              

  Пешат и пптпис  

 

                                                                        ________________________  

 
 

 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг 
лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
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Пбразац брпј 9 
 
 

XII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКПНА 
 

 
 

У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Ппнуђаш.............................................................................................. *навести назив ппнуђаша+ у 
ппступку јавне дпбара ЈН 01/17 ПП  – Електришна енергија, ппщтпвап је пбавезе кпје прпизлазе 
из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне 
средине и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 

 
 
 

Местп и датум:                                                                   Пптпис пдгпвпрнпг лица  ппнуђаша 

                                                                                           или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша                                                                                                              

      Пешат и пптпис  

 

                                                                               ________________________  

 
 
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


