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ЈП „Комуналац“ Димитровград 
Број: 1337-5/18 
Датум: 06.06.2018.год. 
 
 
 
 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 20Д/18 

 
 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА 
 

06.07.2018. год. до 12:00 ч. 
 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

06.07.2018. год. у 12:30 ч.  

 
 
 

Димитровград, јуни 2018. године 
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 На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, бр.104/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 1337-2/18 од 31.05.2018. године,  и Решења о 
образовању Комисије за јавну набавку електричне енергије број 1337-3/18 од 
01.06.2018. године, припремљена је: 

 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку електричне енергије 
ЈН бр.20Д/18 

Конкурсна документација садржи  52 стране 
 
Поглавље 

 
Назив поглавља 

  
Позив за подношење понуда 

I 
 
Општи подаци о јавној набавци 

II 
 
Подаци о предмету јавне набавке 

 
 

III 

 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 
 

IV 
Техничка документација и планови 
 

 
V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

VI 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

VII 
Образац понуде 
 

VIII 
Модел уговора  
 

 
IX 

Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

X 
Образац трошкова припреме понуде 
 

XI 
Образац изјаве о независној понуди 
 

XII 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 
Закона  
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 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о 
Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о 
покретању отвореног поступка јавне набавке број 20Д/18, Набавка електричне енергије, 
деловодни број 1337-2/18 од 31.05.2018. године, ЈП „Комуналац“ Димитровград, 
Балканска 30, објављује 
 
 
 
 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

 
Назив наручиоца: ЈП „Комуналац“ Димитровград 
 
Адреса Наручиоца: Балканска 30, 18320 Димитровград 
 
Интернет адреса Наручиоца: www.komdmg.org.rs 
 
Врста наручиоца: јавно предузеће   
 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
 
Врста предмета: Добра 
ЈН 20Д/18, Набавка електричне енергије  
  
Назив и ознака из општег речника набавки је 09310000 – Електрична енергија    
Процењена вредност јавне набавке је 15.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Број партија:  
Предметна јавна набавка  није обликована у партије. 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
 Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се 
извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена". 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна: 
 
Конкурсна документација може се преузети 
- са Портала јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs, 
- са интернет адресе наручиоца - www.komdmg.org.rs 

 
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или 
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: 

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 
финансија и привреде РС, Саве Машковића 3-5, Београд, www. poreskauprava.gov.rs.  
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 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине, Руже Јовановић 27 а, Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству 
енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, 
www.merzs.gov.rs.  
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, www.mrzsp.gov.rs.  
  
Начин подношења понуде и рок: 
  Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште на адресу наручиоца: 
ЈП „Комуналац“ Димитровград, Балканска 30, 18320 Димитровград, са назнаком: „ НЕ 
ОТВАРАТИ! - Набавка електричне енергије, ЈН бр 20Д/18.“  
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти  или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На 
полеђини коверте обавезно назначити назив и адресу понуђача, телефон и факс 
понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт. Понуда се саставља тако што 
понуђач уписује тражене податке у преузете оригиналне обрасце који су саставни део 
конкурсне документације, који морају бити потписани и оверени печатом овлашћеног 
лица. Понуда мора бити увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не 
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.   
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки односно у време и на начин предвиђен конкурсном 
документацијом. Уколико задњи дан рока за достављање понуда пада у нерадни дан, 
крајњи рок за достављање понуда је први следећи радни дан до 12.00 часова. 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 
најкасније до 06.07.2018. године до 12:00 часова.Наручилац ће, по пријему одређене 
понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу, који је лично предао понуду, 
ће издати потврду о пријему (са датумом и временом пријема). 
Место, време и начин отварања понуда: 
  Јавно отварање благовремених понуда обавиће се комисијски, на дан истека 
рока за подношење понуда 06.07.2018. године са почетком у 12:30 часова, у присуству 
понуђача, на адреси наручиоца: ЈП „Комуналац“ Димитровград, Балканска 30, 18320 
Димитровград.  
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе 
Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 
понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број 
личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, 
представник има право само на присуство и не може предузимати активне радње у 
поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго) 
 Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на 
увид личну карту. 
Рок за закључење уговора: 
У складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да уговор о 
јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 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 о јавним набавкама. 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 
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јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

Особа за контакт: 

       Драган Еленков, тел 010/362-764, факс 010/362-178            

       е-mail: komunalac.komercijala@gmail.com.  
 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде. 
 
 
 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: ЈП „Комуналац“ Димитровград 
 
Адреса: Балканска 30, 18320 Димитровград 
 
ПИБ: 100610690 
 
Матични број: 07299974 
 
Интернет страница: www.komdmg.org.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи као отворени поступак јавне набавке у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет поступка јавне набавке број ЈН 20Д/18 су добра, електрична енергија за 
потребе  ЈП „Комуналац“ Димитровград.  
Шифра предмета набавке из општег речника набавке – 09310000 - Електрична енергија.  
 
4. Циљ поступка  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка  
Није у питању резервисана јавна набавка 
 
6.Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација 
 
7. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Драган Еленков, тел 010/362-764, факс 010/362-178            
е-mail: komunalac.komercijala@gmail.com.  
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 
 
    Предмет поступка јавне набавке бр. ЈН 20Д/18су добра, електрична енергија за 
потребе  ЈП „Комуналац“ Димитровград. 
 
    Шифра предмета набавке из општег речника набавке – 09310000 Електрична 
енергија. 
 
     2. Процењена вредност јавне набавке  
15.000.000,00 динара без пдв-а, односно 18.000.000,00 динара са пдв-ом на годишњем 
нивоу. 
 
     3. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован у више партија 
 
    4. Врста оквирног споразума 
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
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ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
1) Врста и количина добара 
 

Предмет набавке представља набавка електричне енергија (закључење уговора 
о потпуном снабдевању). 

 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње  

купца (наручиоца), на местима примопредаје током периода снабдевања. Продавац, 
снабдевач (изабрани понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје купцу 
(наручиоцу). 

 Количина електричне енергије са балансном одговорношћу за 2017 годину, 
процењена од купца, износи:   

 
1. Јединица мере     kWh            
   I.   Количина у категорији  ЈАВНА РАСВЕТА              217.825,00                     

  II.  Количина у категорији ШИРОКА ПОТРОШЊА    90.539,00                
  III.Количина у категорији  НИСКИ НАПОН                825.154,00 
   
                     kW 
                     I.Количина у категорији  НИСКИ НАПОН                       2.304,92     
 
                     kVARh 
                     I.Количина у категорији  НИСКИ НАПОН                   304.437,00     
 

 
2) Врста продаје: 

Стална и гарантована, одређена на основу остварене потрошње Купца, на 
местима примопредаје, током испоруке. 
 
3) Техничке карактеристике: 

У складу са одредбама Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном 
енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/2013) 
 
4) Квалитет добара: 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима 
рада преносног система ("Сл гласник РС" бр. 79/2014, Закона о енергетици ("Сл. 
гласник РС" бр. 57/2011, 80/2011, 93/2012, 124/2012, 145/2014), Правилима о раду 
тржишта ("Сл. гласник РС" бр. 120/2012) и Изменама и допунама Павила о раду 
тржишта електричне енергије од 24.09.2014 ),  односно у складу са свим важећим 
законским и подзакомским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.  
 
5) Период испоруке: 
     Испорука електричне енергије се планира за период од једне године дана од дана 
закључења уговора, сваким радним даном од 00:00 до 24:00 часова 
 
6) Место испоруке добара: 
 Мерна места купца, из табеле у оквиру поглавља IV - Техничка документација и 
планови, прикључена на дистрибутивни систем у категорији јавне расвете и широке 
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потрошње, као и сва нова мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем 
након закључења уговора.  
 
7) Врста и количина добара: 

„Електрична енергија“, (закључење уговора о потпуном снабдевању), према 
стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски период од годину 
дана од дана закључења уговора, на мерним местима примопредаје, максимално до 
износа од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност набавке). 

Продавац, снабдевач (изабрани понуђач) је балансно одговоран за место 
примопредаје купцу (наручиоцу). 
 
8) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

У складу са одредбама докумената из тачке 4. овог поглавља конкурсне 
документације  као и права крајњег купца на основу одредби из Закона о енергетици 
("Сл. гласник РС" бр. 57/2011, 80/2011,93/2012, 124/2012,145/2014) 
 

Напомена! Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом 
меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, 
којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку 
јавне набавке, поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, ( 
"Сл. гласник РС" бр. 57/2011, 80/2011, 93/2012, 124/2012, 145/2014) односно да ће 
одмах по потписивању уговора о јавној набавци са купцем (наручиоцем), 
закључити: 

 
а) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат 

крајњег купца прикључен; 
б) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су 

обухваћена места примопредаје тог крајњег купца. 
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Мерно место 2          ЕД број: 40-696 0159220-5,          Одобрена снага: 177,498 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ5/6      

         

ЈП "Комуналац" База         

Балканска 30         

18320 Димитровград         

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 4410 3090 1320   

Фебруар 3660 2505 1155   

Март 3585 2415 1170   

Април 4110 2760 1350   

Мај 2895 1920 975   

Јун 2355 1485 870   

Јул 1800 1095 705   

Август 1710 1050 660   

Септембар 855 555 300   

Октобар         

Новембар         

Децембар         

УКУПНО 25380 16875 8505 0 

Просечно по месецу   2820 1875 945 0 
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Мерно место 3          ЕД број: 40-682 0159200-2,     Одобрена снага 60 кW   Реактивна енергија за cosФ (0,95)= 5734 kVArh  

Kатегорија: Ниски напон ТГ4/4       

          

 ЈП " Комуналац", Биолагуна, с. Белеш      

 Балканска 30        

 
18320 Димитровград, с. 
Белеш       

          

          

Период 2017 Укупно Активна е. ВТ Активна е. НТ Реактивна е. 
Преко.преуз. 
снага 

Прек.преуз. 
реактив.е 

Oбрачун.снага 

  кW кWh kVArh кWh kWh кVArh kW кVArh кW 

1 2 (8+10) 3 (5+6) 4 (7+9) 5 6 7 8 9 10 

Јануар 43,200 18750 11850 12630 6120 6169   5681 43,200 

Фебруар 35,400 15480 10200 10440 5040 5093   5107 35,400 

Март 35,100 16860 11160 11340 5520 5547   5613 35,100 

Април 40,200 17790 11820 11760 6030 5853   5967 40,200 

Мај 39,000 17640 12750 11730 5910 5804   6946 39,000 

Јун 37,200 15960 11970 10650 5310 5251   6719 37,200 

Јул 33,900 16770 12360 11190 5580 5517   6843 33,900 

Август 35,700 16590 12270 11160 5430 5458   6812 35,700 

Септембар 37,200 15780 11610 10590 5190 5192   6418 37,200 

Октобар 40,800 17430 11850 11640 5790 5734   6116 40,800 

Новембар 38,400 17098 11327 11523 5575 5625   5702 38,400 

Децембар 8,760 19048 12530 12884 6164 6267   6263 8,760 

УКУПНО 424,860 205196 141697 137537 67659 67510 0 74187 424,860 

Просечно по месецу 35,405 17100 11808 11461 5638 5626 0 6182 35,405 
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Мерно место 4          ЕД број: 40-693 0159156-4,          Одобрена снага: 5,75 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ5/6      
Црпна пумпа,  Д. 
Градиње 

Градиње б.б.  
18320 Градиње, 
Димитровград 

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 0     0 

Фебруар 0     0 

Март 0     0 

Април 0     0 

Мај 0     0 

Јун 0     0 

Јул 0     0 

Август 0     0 

Септембар 0     0 

Октобар 0     0 

Новембар 0     0 

Децембар 0     0 

УКУПНО 0 0 0 0 

Мерно место 5          ЕД број: 40-696 0159190-0,          Одобрена снага: 17,25 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ5/6      

Капела, Градско гробље       

Балканска 30        

18320, Димитровград       

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ (kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 894     894 

Фебруар 621     621 

Март 712     712 

Април 694     694 

Мај 452     452 

Јун 340     340 

Јул 341     341 

Август 347     347 

Септембар 367     367 

Октобар 548     548 

Новембар 641     641 

Децембар 1125     1125 

УКУПНО 7082 0 0 7082 

Просечно по месецу   590 0 0 590 
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Мерно место 8          ЕД број: 40-695 0159170-3,          Одобрена снага: 17,25 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ5/6      

Водоцрп Гуленовци        

Гуленовци б.б.        

18323 с. Гуленовци, Димитровград      

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ 
(kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 1759     1759 

Фебруар 438     438 

Март 397     397 

Април 627     627 

Мај 745     745 

Јун 362     362 

Јул 394     394 

Август 578     578 

Септембар 599     599 

Октобар 350     350 

Новембар 334     334 

Децембар 0     0 

УКУПНО 6583 0 0 6583 

Просечно по месецу   549 0 0 549 

Мерно место 6          ЕД број: 40-696 0159181-1,          Одобрена снага: 17,25 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ5/6      
Пословне 
просторије 
Балканска 
30  
18320, 
Димитровград 

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) ЈТ/ДУТ (kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 892 749 143   

Фебруар 864 718 146   

Март 926 773 153   

Април 912 753 159   

Мај 980 833 147   

Јун 868 723 145   

Јул 972 827 145   

Август 964 821 143   

Септембар 984 829 155   

Октобар 1030 869 161   

Новембар 798 660 138   

Децембар 1043 868 175   

УКУПНО 11233 9423 1810 0 

Просечно по месецу   936 785 151 0 
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Мерно место 9          ЕД број: 40-693 0159210-2,          Одобрена снага: 100 kW   Реактивна енергија за cos(0,95)=5560 
kVArh  

Категорија: Ниски напон ТГ4/4       

Водоцрп Ивкове воденице         

Градиње б.б.          

18320 с. Градиње, Димитровград         

          

Период 2017 Укупно Активна е. ВТ Активна е. НТ Реактивна е. Преко.преуз.снага 
Прек.преуз. 
реактив.е 

Oбрачун.снага 

  кW кWh kVArh кWh kWh кVArh kW кVArh кW 

1 2 (8+10) 3 (5+6) 
4 

(7+9) 5 6 7 8 9 10 

Јануар 74,000 16900 5000 13400 3500 5000     74,000 

Фебруар 75,200 10100 3300 8600 1500 3300     75,200 

Март 72,400 7500 2400 6700 800 2400     72,400 

Април 75,600 9800 3300 8700 1100 3224   76 75,600 

Мај 74,800 10200 3500 8900 1300 3356   144 74,800 

Јун 73,600 14700 5500 13400 1300 4836   664 73,600 

Јул 73,200 14500 8301 13500 1000 4771   3530 73,200 

Август 72,400 21700 12400 18900 2800 7139   5261 72,400 

Септембар 75,200 14100 8000 12300 1800 4639   3361 75,200 

Октобар 75,600 12000 6600 10500 1500 3948   2652 75,600 

Новембар 74,800 9059 4782 8084 975 2980   1802 74,800 

Децембар 74,800 9295 4680 8073 1222 3058   1622 74,800 

УКУПНО 891,600 149854 67763 131057 18797 48651 0 19112 891,600 

Просечно по месецу 74300 12488 5647 10921 1566 4054 0 2124 74,300 
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Мерно место 10          ЕД број: 40-714 0159160-7,          Одобрена снага: 80 kW          Реактивна енергија за cosФ(0,95)= 12495 kVArh 

Категорија: Ниски напон ТГ4/4       

Водоцрп Пртопопинци         

Балканска 30          

18320, Димитровград, с. Пртопопинци        

          

Период 2017 Укупно Активна е. ВТ Активна е. НТ Реактивна е. 
Преко.преуз. 
снага 

Прек.преуз. 
реактив.е 

Oбрачун.снага 

  кW кWh kVArh кWh kWh кVArh kW кVArh кW 

1 2 (8+10) 3 (5+6) 4 (7+9) 5 6 7 8 9 10 

Јануар 62,400 37980 7260 25380 12600 7260     62,400 

Фебруар 62,400 33600 5940 22380 11220 5940     62,400 

Март 63,600 34980 5280 23340 11640 5280     63,600 

Април 63,000 32880 5400 21900 10980 5400     63,000 

Мај 63,600 34440 6420 23160 11280 6420     63,600 

Јун 59,760 32640 5880 22020 10620 5880     59,760 

Јул 59,280 35520 6900 24000 11520 6900     59,280 

Август 59,760 34800 7380 23640 11160 7380     59,760 

Септембар 58,320 38040 8160 25320 12720 8160     58,320 

Октобар 66,600 41700 7200 28080 13620 7200     66,600 

Новембар 40,080 40966 7523 27293 13673 7523     40,080 

Децембар 67,200 40467 7600 26852 13615 7600     67,200 

УКУПНО 726,000 438013 80943 293365 144648 80943 0 0 726,000 

Просечно по месецу 60,500 36501 6745 24447 12054 6745 0 0 60,500 
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Мерно место 11         ЕД број: 40-693 0159628-1,          Одобрена снага: 17,25 kW 

Категорија: Јавно осветљење ТГ 6/7      

Царинарница улично ТС 1 Градина      

Градиње б.б.        

18320, Димитровград, с. Градиње -Градина     

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) ЈТ/ДУТ (kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 11760     11760 

Фебруар 9240     9240 

Март 8430     8430 

Април 8970     8970 

Мај 5880     5880 

Јун 6480     6480 

Јул 8640     8640 

Август 8670     8670 

Септембар 9570     9570 

Октобар 11430     11430 

Новембар 10200     10200 

Децембар 13380     13380 

УКУПНО 112650 0 0 112650 

Просечно по месецу   9388 0 0 9388 
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Мерно место 14         ЕД број: 40-693 0159237-4,          Одобрена снага: 5,75 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ 5/6      

ЈП Комуналац -Кућица за чуваре      

Градиње б.б.        

18320 Градиње, Димитровград, Ивкове воденице     

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ 
(kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 409     409 

Фебруар 510     510 

Март 439     439 

Април 504     504 

Мај 388     388 

Јун 206     206 

Јул 191     191 

Август 206     206 

Септембар 406     406 

Октобар 870     870 

Новембар 660     660 

Децембар 664     664 

УКУПНО 5453 0 0 5453 

Просечно по месецу   454 0 0 454 

 
 

Мерно место 13         ЕД број: 40-696 0159149-7,          Одобрена снага: 5,75 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ 5/6      

ЈП Комуналац, Јавни ВЦ      

Балканска 30        

18320, Димитровград       

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) ЈТ/ДУТ (kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 50     50 

Фебруар 30     30 

Март 40     40 

Април 332     332 

Мај 33     33 

Јун 17     17 

Јул 8     8 

Август 0     0 

Септембар 32     32 

Октобар 62     62 

Новембар 84     84 

Децембар 152     152 

УКУПНО 840 0 0 840 

Просечно по месецу   70 0 0 70 
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Мерно место 26             ЕД број: 40-696 0270767-7,          Одобрена снага: 43,5 kW         Реактивна енергија за cosФ(0,95) = 13 kVArh 

Категорија: Ниски напон ТГ 4/4       

Пословни простор - Балканска 124        

Балканска 124          

18320 Димитровград          

          

Период 2017 Укупно Активна е. ВТ Активна е. НТ Реактивна е. 
Преко.преуз. 
снага 

Прек.преуз. 
реактив.е 

Oбрачун.снага 

  кW кWh kVArh кWh kWh кVArh kW кVArh кW 

1 2 (8+10) 3 (5+6) 4 (7+9) 5 6 7 8 9 10 

Јануар                   

Фебруар                   

Март                   

Април                   

Мај                   

Јун                   

Јул                   

Август                   

Септембар                   

Октобар 2,310 41 51 41 0 13   38 2,310 

Новембар 1,330 1 2 1 0 0   2 1,330 

Децембар 1,420 42 18 34 8 14   4 1,420 

УКУПНО 5,060 84 71 76 8 27 0 44 5,060 

Просечно по месецу 1,687 28 24 25 3 9 0 15 1,687 
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Мерно место 25             ЕД број: 40-696 0302510-3,          Одобрена снага: 177 kW         Реактивна енергија за cosФ(0,95) = 434 kVArh 

Категорија: Ниски напон ТГ 4/4       

ЈП Комуналац, База 2         

Софијска б.б.          

18320 Димитровград          

          

Период 2017 Укупно Активна е. ВТ Активна е. НТ Реактивна е. 
Преко.преуз. 
снага 

Прек.преуз. 
реактив.е 

Oбрачун.снага 

  кW кWh kVArh кWh kWh кVArh kW кVArh кW 

1 2 (8+10) 3 (5+6) 4 (7+9) 5 6 7 8 9 10 

Јануар                   

Фебруар                   

Март                   

Април                   

Мај                   

Јун                   

Јул                   

Август                   

Септембар 21,870 1320 945 915 405 434   511 21,870 

Октобар 22,305 3975 2190 2835 1140 1308   882 22,305 

Новембар 22,620 4272 2523 2938 1334 1405   1118 22,620 

Децембар 26,355 5610 2926 4143 1467 1846   1080 26,355 

УКУПНО 93,150 15177 8584 10831 4346 4993 0 3591 93,150 

Просечно по месецу 23,288 3794 2146 2708 1087 1248 0 898 23,288 
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Мерно место 23        ЕД број: 40-682 0267828-8,          Одобрена снага: 17,25 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ 11/6      

Резервоар за снабдевање водом, Белеш      

Саве Ковачевића б.б.       

18325 Белеш, Димитровград       

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ 
(kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 3     3 

Фебруар 4     4 

Март 3     3 

Април 4     4 

Мај 3     3 

Јун 4     4 

Јул 5     5 

Август 0     0 

Септембар 0     0 

Октобар 0     0 

Новембар 0     0 

Децембар 0     0 

УКУПНО 26 0 0 26 

Просечно по месецу   2 0 0 2 

 

Мерно место 24        ЕД број: 40-696 0220077-7,          Одобрена снага: 17,25 kW 

Категорија: Јавно осветљење ТГ 6/7      

Зелена пијаца - спољна расвета      

Теслина 1        

18320 Димитровград       

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) ЈТ/ДУТ (kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 14     14 

Фебруар 0     0 

Март 0     0 

Април 0     0 

Мај 0     0 

Јун 0     0 

Јул 0     0 

Август 0     0 

Септембар 185     185 

Октобар 257     257 

Новембар 117     117 

Децембар 62     62 

УКУПНО 635 0 0 635 

Просечно по месецу   53 0 0 53 
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Мерно место 22        ЕД број: 40-696 0220042-4,          Одобрена снага: 11,04 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ 11/6      

Пословна зграда-зелена пијаца зајед.потр      

Теслина 1        

18320 Димитровград       

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша тарифа  
(kWh) 

 Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ 
(kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 63 60 3   

Фебруар 40 39 1   

Март 29 28 1   

Април 72 54 18   

Мај 37 35 2   

Јун 72 68 4   

Јул 93 90 3   

Август 87 82 5   

Септембар 52 45 7   

Октобар 53 44 9   

Новембар 39 37 2   

Децембар 69 65 4   

УКУПНО 706 647 59 0 

Просечно по месецу   59 54 5 0 

 
Мерно место 21        ЕД број: 40-696 0220026-2,          Одобрена снага: 11,04 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ 5/6      

Пословна зграда -зелена пијаца локал 4      

Теслина 1        

18320 Димитровград       

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) ЈТ/ДУТ (kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 0     0 

Фебруар 0     0 

Март 0     0 

Април 0     0 

Мај 0     0 

Јун 0     0 

Јул 0     0 

Август 0     0 

Септембар 0     0 

Октобар 0     0 

Новембар 0     0 

Децембар 0     0 

УКУПНО 0 0 0 0 

Просечно по месецу   0 0 0 0 
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Мерно место 20        ЕД број: 40-696 0220018-1,          Одобрена снага: 11,04 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ 5/6      

Пословна зграда -зелена пијаца локал 3      

Теслина 1        

18320 Димитровград       

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ 
(kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 3 2 1   

Фебруар 3 2 1   

Март 2     2 

Април 4 2 2   

Мај 3 2 1   

Јун 5 3 2   

Јул 2     2 

Август 2     2 

Септембар 5 3 2   

Октобар 18 14 4   

Новембар 61 47 14   

Децембар 71 58 13   

УКУПНО 179 133 40 6 

Просечно по месецу   15 15 4 2 

 
 

Мерно место 19        ЕД број: 40-696 0219982-5,          Одобрена снага: 11,04 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ 5/6      

Пословна зграда -зелена пијаца локал 1      

Теслина 1        

18320 Димитровград       

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ 
(kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 258 257 1   

Фебруар 256 255 1   

Март 140 139 1   

Април 106 98 8   

Мај 36 33 3   

Јун 10 8 2   

Јул 9 5 4   

Август 63 41 22   

Септембар 64 44 20   

Октобар 114 87 27   

Новембар 174 171 3   

Децембар 257 247 10   

УКУПНО 1487 1385 102 0 

Просечно по месецу   124 115 9 0 
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Мерно место 18        ЕД број: 40-700 0161145-6,          Одобрена снага: 5,75 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ 5/6      

МЗ Жељуша - Капела       

Жељуша б.б.        

18325 с. Жељуша, Димитровград      

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ 
(kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 23     23 

Фебруар 36     36 

Март 14     14 

Април 20     20 

Мај 26     26 

Јун 125     125 

Јул 11     11 

Август 5     5 

Септембар 22     22 

Октобар 17     17 

Новембар 33     33 

Децембар 10     10 

УКУПНО 342 0 0 342 

Просечно по месецу   29 0 0 29 

 
Мерно место 17        ЕД број: 40-700 0268462-7,          Одобрена снага: 17,25 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ 5/6      

МЗ Лукавица Капела       

Лукавица б.б.        

18320 Димитровград       

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ 
(kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 3     3 

Фебруар 1016     1016 

Март 111     111 

Април 0     0 

Мај 26     26 

Јун 23     23 

Јул 26     26 

Август 21     21 

Септембар 53     53 

Октобар 16     16 

Новембар 0     0 

Децембар 2     2 

УКУПНО 1297 0 0 1297 

Просечно по месецу   108 0 0 108 

 
 

Мерно место 16        ЕД број: 40-696 0203423-1,          Одобрена снага: 11,04 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ 5/6      
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Кућица електронске даљинске контроле      

Иво Андрић б.б.        

18320 Димитровград       

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ 
(kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 0     0 

Фебруар 0     0 

Март 0     0 

Април 0     0 

Мај 0     0 

Јун 0     0 

Јул 0     0 

Август 0     0 

Септембар 0     0 

Октобар 0     0 

Новембар 0     0 

Децембар 0     0 

УКУПНО 0 0 0 0 

Просечно по месецу   0 0 0 0 

 
Мерно место 15         ЕД број: 40-696 0159246-9,          Одобрена снага: 17,25 kW 

Категорија: Широка потрошња ТГ 5/6      

ЈП Комуналац- ПОСЛОВНО        

Балканска 30        

18320 Димитровград       

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ 
(kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 168     168 

Фебруар 165     165 

Март 182     182 

Април 169     169 

Мај 172     172 

Јун 166     166 

Јул 203     203 

Август 214     214 

Септембар 168     168 

Октобар 205     205 

Новембар 153     153 

Децембар 189     189 

УКУПНО 2154 0 0 2154 

Просечно по месецу   180 0 0 180 

 
 

Мерно место 12         ЕД број: 40-693 0159636-1,          Одобрена снага: 17,25 kW 

Категорија: Јавно осветљење ТГ 6/7      

Царинарница улично ТС 2 Градина      

Градиње б.б.        
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18320, Димитровград, с. Градиње -Градина     

         

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) ЈТ/ДУТ (kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 10560     10560 

Фебруар 8580     8580 

Март 8060     8060 

Април 8380     8380 

Мај 6060     6060 

Јун 6220     6220 

Јул 7520     7520 

Август 7840     7840 

Септембар 8660     8660 

Октобар 10100     10100 

Новембар 9360     9360 

Децембар 13200     13200 

УКУПНО 104540 0 0 104540 

Просечно по месецу   8712 0 0 8712 

 
Мерно место 1             ЕД број:40-700 0212696-9,      Одобрена снага: 17,25 кW 

Kатегорија: Широка потрошња ТГ5/6 

Црпна станица: с. Жељуша       

Жељуша б.б.        

18325 Жељуша, Димитровград       

                 

Период 2017 Укупно(kWh) 
Виша 

тарифа  
(kWh) 

Нижа 
тарифа 
(kWh) 

ЈТ/ДУТ 
(kWh) 

1 2 (3+4+5) 3 4 5 

Јануар 1637 1160 477   

Фебруар 1602 1149 453   

Март 1759 1258 501   

Април 3235 2204 1031   

Мај 3642 2476 1166   

Јун 3038 2093 945   

Јул 2138 1488 650   

Август 1873 1288 585   

Септембар 1843 1272 571   

Октобар 1969 1349 620   

Новембар 1750 1201 549   

Децембар 3291 2235 1056   

УКУПНО 27777 19173 8604 0 

Просечно по месецу   2315 1598 717 0 
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Мерно место 7          ЕД број: 40-696 0159130-6,          Одобрена снага: 40 kW      Реактивна енергија за cosФ(0,95) = 513 kVArh  

Категорија: Ниски напон ТГ4/4       

Стари водоцрп          

Балканска 30          

18320 Димитровград          

          

Период 2017 Укупно Активна е. ВТ Активна е. НТ Реактивна е. 
Преко.преуз. 
снага 

Прек.преуз. 
реактив.е 

Oбрачун.снага 

  кW кWh kVArh кWh kWh кVArh kW кVArh кW 

1 2 (8+10) 3 (5+6) 4 (7+9) 5 6 7 8 9 10 

Јануар 16,500 1560 435 1335 225 435     16,500 

Фебруар 16,500 1260 405 1095 165 405     16,500 

Март 16,500 1320 405 1095 225 405     16,500 

Април 15,000 1380 165 990 390 165     15,000 

Мај 14,250 1095 360 900 195 360     14,250 

Јун 10,500 915 465 660 255 301   164 10,500 

Јул 6,000 1020 555 765 255 336   219 6,000 

Август 6,000 975 540 720 255 321   219 6,000 

Септембар 12,000 1110 555 885 225 365   190 12,000 

Октобар 16,500 1650 540 1365 285 540     16,500 

Новембар 16,500 1865 462 1490 375 462     16,500 

Децембар 18,000 2680 492 2135 545 492     18,000 

УКУПНО 164,250 16830 5379 13435 3395 4587 0 792 164,250 

Просечно по месецу 13,688 1403 448 1120 283 382 0 198 13,688 

 
 
 

             Напомена: За испуњавање критеријума "Најнижа понуђена цена" 
                                  упоредива је цена без ПДВ-а за укупну потрошњу. 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
  
 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона); 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 
75. ст. 2. Закона). 
 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, у погледу 
пословног и техничког капацитета, и то:  

 
1. Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је 
у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију, што се 
доказује Потврдом ( уверењем) Оператера преносног система. 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у складу са чланом 80. 
Закона, за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности и јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може 
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 
 
1.4   Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно   
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Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 
је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
  
 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 
(понуђачи могу оптирати између наведених доказа - алтернативно); 

 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 

казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-
а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника 
дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 

привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности (понуђачи могу оптирати између наведених доказа - алтернативно), која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да 
му није изречена мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
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понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Лиценца за трговину 

електричном енергијом на тржишту електричне енергије, издату од Агенције за 
енергетику Републике Србије, и потврда агенције да је та лиценца још увек важећа. 
Дозвола мора бити важећа.  

 
6) Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ:  Потписана и печатом оверена 

Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине. Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом.(Образац XII конкурсне документације) 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
1. Потврда ( уверење) Оператера преносног система да је понуђач активан 

учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из 
претходне две године, до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки, обавио минимум једну трансакцију.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 
1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 
75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа.  
Ако понуђач у остављеном, примерном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. 
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Ако се држава у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописан начин.  
 
 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈП “Комуналац“ Димитровград, Балканска 30, 18320 

Димитровград са назнаком "Понуда за јавну набавку број 20Д/18- Набавка електричне 
енергије – НЕ ОТВАРАТИ“.  

Понуда се сматра сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 06.07.2018. год. до 12:00 часова.  
 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи : 

1. Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 
2. Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде 
3. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене 
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4. Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора 
5. Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди 
6. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 

став 2. ЗЈН 
7. Изјаву, да ће понуђач, у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, 

закључити уговоре - дату на начин како је дефинисано у одељку VI  тачка 9.5. конкурсне 
документације   

8. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је 
предвиђено конкурсном документацијом. 

   
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и 
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди), који морају бити потписани и 
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи 
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 
саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  

 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП Комуналац 

Димитровград, Балканска 30, 18320 Димитровград,  са назнаком: 
- „Измена понуде за јавну набавку добара  –  Набавка електричне енергије -  

ЈН. бр.20Д/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или, 
- „Допуна понуде за јавну набавку добара   –  Набавка електричне енергије 

-  ЈН. бр.20Д/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или, 
- „Опозив понуде за јавну набавку добара   –  Набавка електричне енергије 

-  ЈН. бр.20Д/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или, 
- „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара   –  Набавка електричне 

енергије -  ЈН. бр.20Д/18 - 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. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.                                                                
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде, 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 
податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

наведени у поглављу V, 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. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
9. НАЧИН ИСПОРУКЕ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина испоруке, рока и услова плаћања 
 
Рок плаћања је до 25-ог у текућем  месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) 
за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач на основу документа ( 
записник) којим наручилац и добављач ( односно Купац и Снабдевач) потврђују испоручене 
количине електричне енергије. 
Плаћање се врши на рачун добављача (Снабдевача). 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Снабдевач у  рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање 
према прописима Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије 
са трошковима балансирања, трошкове приступа и коришћења преносног и 
дистрибутивног система (мрежарина), трошкове накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача електричне енергије, односно порез на додату вредност.  

Сматраће се да је купац измирио обавезу када продавцу уплати на рачун укупан 
износ цене за преузету електричну енергију. 
 
9.2. Захтеви у погледу квалитета предмета набавке 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима рада 
преносног система ("Сл гласник РС" бр. 79/2014, Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 
57/2011, 80/2011, 93/2012, 124/2012, 145/2014), Правилима о раду тржишта ("Сл. гласник РС" 
бр. 120/2012), Изменама и допунама Правила о раду тржишта електричне енергије од 
24.09.2014 ), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном  енергијом („Сл. гласник 
РС“, бр.63/2013), односно у складу са свим важећим законским и подзакомским прописима 
који регулишу испоруку електричне енергије.  

 
9.3. Захтев у погледу  места и рока испоруке добара 
               Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији јавне расвете и широке потрошње у свему према приложеним табелама. 

Испорука електричне енергије се планира у периоду од једне године од дана 
закључења уговора, сваким радним даном од 00:00 до 24:00 часова. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу 
са чланом 90. ЗЈН 

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

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
9.5. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу чл. 188. став 3. Закона о 
енергетици  
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 Чланом 188. став 3. Закона о енергетици је прописано: 
 
"Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања 
снабдевач је дужан  да закључи: 
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 
прикључен; 
2) уговор којим  је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 
примопредаје тог крајњег купца." 
 
 Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране 
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, у случају да му буде 
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 188. став 
3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 
прикључен; 
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца." 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима. 
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се 

по наведеној јединичној цени из обрасца структуре цене, а према стварно испорученој 
количини електричне енергије за обрачунски период, на местима примопредаје током 
периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором, максимално до вредности од  
15.000.000,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност набавке – финансијски оквир набавке).  

У цену из претходног става ове тачке морају бити урачунати трошкови балансирања. 
Цена за јединицу мере - „kWh“, „kW“, „kVARh“ je фиксна за уговорени период 

испоруке.  
Трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система (мрежарина), 

односно трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, 
продавац ће у оквиру рачуна, фактурисати купцу сваког месеца, на основу обрачунских 
величина за места примопредаје купца, на основу важећих Одлука и Уредби.  

 
11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

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

финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
   12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 Наручилац не захтева од понуђача достављање финансијског обезбеђења  уз понуду. 
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              13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
            14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште или факсом тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН. бр. 20Д/18. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
 
     15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 
 16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
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У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац може одбити понуду уколико 
поседује доказ да је понуђач у предходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. овог закона; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од предходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 

 
 

 17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

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

 
 

 18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену укупну цену за предмет набавке, 
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има више спроведених 
трансакција за категорију потрошача купца из предмета ове набавке.  
 19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује 
да је ималац права интелектуалне својине (Изјава чини саставни део конкурсне документације 
- Поглавље XII). 

 
  20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
 

 21. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА 
ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  

 
 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 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 
адресу:komdmg.org.rs, факсом на број 010/-362-178 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца.  
             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 документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам 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 о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за  
подношење захтева за заштиту права је десет 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  
            Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
             Наручилац објављује Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки, на својој интернет страници и на Порталу службених гласила РС и база 
прописа најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права 

 
Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу од 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150.Закона о јавним набавкама 
            Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
            Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да: 
            Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 
          Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће 
такав захтев одбацити закључком. Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и 
Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. 
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          Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана 
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 
доставља наручиоцу.         
        Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос); 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права; 
(7) сврха: такса ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 
се води у Управи 
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о  
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 
 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења 
уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета 
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности 
првобитно закљученог уговора.
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

У складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да 
уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

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 о јавним набавкама. 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

                     ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
 

И З Ј А В А 
 

О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА 
ИЗРАДУ ПОНУДЕ И ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА 
 

 
 Изјављујем под материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да ће 
одговорни за израду понуде и потписивање уговора у. ЈН. бр.20Д/18 – Набавка 
електричне енергије бити: 
 
 
 
 

1. 
 лице одговорно за израду понуде 

 

2. 
 лице одговорно за потписивање 

уговора 

 

 

Дана, _____._____2018.године 

 

 

      

    (М.П.) 

          

 
                                                                                               Одговорно лице 
 
                                                                                      __________________________  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара: Набавка 
електричне енргије, ЈН. бр.20Д/18 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 
Адреса понуђача: 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Порески идентификациони број (ПИБ) 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Електронска адреса понуђача (Е-mail): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добара - електричне енргије бр. 20Д/18  
 

 
Опис предмета јавне набавке   
 

 
Уговор о потпуном снабдевању електричном 
енергијом 

 
Понуђена јединична цена за категорију 
јавна расвета (kWh) 
 

 
____________ РСД + трошкови наведени у 
обрасцу структуре цене 

 
Понуђена јединична цена за категорију 
широка потрошња (kWh) 
 

 
____________ РСД + трошкови наведени у 
обрасцу структуре цене 

Понуђена јединична цена за категорију 
ниски напон  (kWh) 
 

 
____________ РСД + трошкови наведени у 
обрасцу структуре цене 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је до 25-ог у текућем месецу за 
претходни месец, а по пријему фактуре 
(рачуна) за испоручене количине електричне 
енергије коју испоставља добављач 
(Снабдевач) на основу документа којим 
наручилац (Крајњи купац) и добављач 
(Снабдевач) потврђују испоручене количине 
електричне енергије 

 
Период испоруке 
 

12 месеци од дана закључења уговора од 
00:00 до 24: 00 

 
Место и начин испоруке  
 

Мерна места купца прикључена на 
дистрибутивни систем у категорији јавна 
расвета и широка потрошња 

 
Рок важења понуде  

 
_________ дана од дана отварања понуде 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_______________________                                       ________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Закључен између: 
 
JП „Комуналац“ Димитровград, Балканска 30, 18320 Димитровград, ПИБ: 
100610690, матични број 07299974, кога заступа директор  Саша Алексов, ( у даљем 
тексту : КРАЈЊИ КУПАЦ)  
 
и  
____________________________________________, са седиштем у 
_______________________, улица _________________________, ПИБ 
___________________ , матични број ___________________, број 
рачуна:______________, назив банке: ______________________________, које заступа 
директор _____________________________________________ ( у даљем тексту: 
СНАБДЕВАЧ )  
 
Уговорне стране сагласно констатују:  
 
- КРАЈЊИ КУПАЦ је у овом уговору правно лице које купује електричну енергију за 
своје потребе у смислу одредбе чл. 2. став 1. тачка 25) Закона о енергетици ("Сл. 
гласник РС" бр. 57/2011, 80/2011 испр. 93/2012, 124/2012), као учесник на тржишту 
електричне енергије из тачке 1.1.2/г) Правила о раду тржишта електричне енергије 
("Сл. гласник РС" бр. 120/2012); 
- СНАБДЕВАЧ  је у овом уговору енергетски субјекат који има лиценцу за обављање 
делатности снабдевања крајњих купаца електричном енергијом у складу са значењем 
одредбе из чл. 140. став 2. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 57/2011, 80/2011 
испр. 93/2012, 124/2012); 
- Потпуно снабдевање, је продаја електричне енргије код које количина електричне 
енергије за обрачунски период није утврђена овим уговором о продаји, већ Крајњи 
купац има право да одреди количину на основу остварене потрошње на месту 
примопредаје, у смислу одрдбе чл. 2. став 1. тачка 59) Закона  о енергетици ("Сл. 
гласник РС" бр. 57/2011, 80/2011 - испр. 93/2012 и 124/2012,14/2015 и 68/2015 
145/2015), те се на основу наведеног дискреционог права, само верификовани 
параметри измерених величина електричне енергије сматрају мериторни код израде 
обрачуна за утрошак електричне енергије; 
- Дискреционо право да одреди количину на основу остварене потрошње, Крајњи купац 
остварује приступом систему, са радом својих погона и са снагама потрошача, до 
одобрених у условима за прикључење, а у времену које му је технолошки најпотребније 
да обавља своју делатност пословања, а Снабдевач је дужан да му то омогући сходно 
одредби чл. 170. став 3. тачка 2) Закона о енергетици   ("Сл. гласник РС" бр. 57/2011, 
80/2011 - испр. 93/2012 и 124/2012, 14/2015 и 68/2015), тако да износ измерене 
ангажоване снаге и период ангажовања, сматрају за дискреционо право крајњег купца 
да одреди количину утрошене електричне енергије; 
 - Да је Крајњи купац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 
124/12) спровео отворени поступак јавне набавке електричне енергије (јавна набавка 
бр..20Д/18) 
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-Правила о промени снабдевача(Сл.гласник РС“ бр.68/2015 и 10/2017, даље 
правила)Правила уређују услове и поступак промене снабдевача који сабдева крајњег 
купца по уговору о потпуном снабдевању електричном енергијом или природним гасом 
у складу са законом који уређује област енергетике,као права, обавезе и рокове за 
поступање оператора система,снабдевача и крајњег купца у поступку промене 
снабдевача.Купац коме престаје уговор о потпуном снабдевању на месту примопредаје 
има право да за то место промопредаје захтева промену снабдевача ако поднесе уредан 
захтев новом снабдевачу најраније 30, а најкасније 21 дан(три недеље) пре дана у коме 
тренитни снабдевач престаје да га снабдева, док купац који користи услугу резервног 
снабдевања може поднети захтев за промену снабдевача у било ком тренутку након 
закључења уговора о потпуном снабдевању са резервним снабдевачем, а најкасније 21 
дан(три недеље пред дана у коме купцу престаје право на резервно снабдевање. 

- Да је Снабдевач доставио понуду бр. ______________од ____________2018 године, 
заведену код Купца под бројем ______ од _________ 2018.године,  за коју је утврђено да 
испуњава све услове из Закона и конкурсне документације;  

- Да је Крајњи купац донео одлуку бр._____________ од __________ 2018. године о 
додели уговора Снабдевачу за јавну набавку електричне енергије.  
 
Предмет уговора  
 

Члан 1. 
 

Снабдевач се обавезује да Крајњем купцу испоручи електричну енергију, а 
Крајњи купац да преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на 
начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом бр ________  и 
понудом Снабдевача бр. __________ од __________2018. године, у свему у складу са 
свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку 
електричне енергије. 
Као подзаконски прописи уважавају се сви пратећи документи који ближе регулишу 
област примене Закона о енергетици и Закона о јавним набавкама, ако нису у 
супротности са правима крајњег купца дефинисаним у одредбама Закона о енергетици 
из чл. 2. став 1. тачка 59) и тачка 64). 
Уговорне стране у смислу одредби Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 
124/12,14/2015 и 68/2015), дефинишу да се под набавком електричне енергије , набавка 
активне енергије сматра као набавка добра, а услуга трошкова приступа и коришћења 
система за дистрибуцију електричне енергије као и накнада за подстицај повлашћених 
произвођача електричне енергије као услуга обухваћена чл. 4. став 2. Закона о јавним 
набавкама.   
 
Количина и квалитет електричне енергије  
 

Члан 2. 
 

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије извршиће према следећем:  
 
 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 
одговорношћу, са правом Крајњег купца да одреди количину на основу остварене и 
измерене потрошње на месту примопредаје;  
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  Капацитет испоруке: јединична цена РСД/кWh; РСД/kW; РСД/kVArh 

  Период испоруке: 12 месеци од дана потписивања уговора од 00:00 до 24:00  

  Количина енергије: на основу остварене и измерене потрошње Крајњег купца;  

 Место испоруке: сва обрачунска мерна места Крајњег купца прикључена на 
дистрибутивни систем у категорији јавна расвета и широка потрошња у складу 
са постојећим табелама које су саставни део конкурсне документације.  

 
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у 
складу са Правилима о раду преносног ситема (''Сл. гласник РС'' бр. 79/14 од 29.07.2014 
год).  
 
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду 
тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 79 од 29.07.2014. год), Правилима о 
раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, 
односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу 
испоруку електричне енергије.  
 
Цена електричне енергије  
 

Члан 3. 
 

Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh електричне енергије у 
категорији јавна расвета износ од ____________ динара без пдв-а.  

 
Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh електричне енергије  у категорији 
широка потрошња износ од ____________ динара без пдв-а.  
 
Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh електричне енергије  у категорији 
Ниски напон износ од ____________ динара без пдв-а.  
 
Цена је фиксна за уговорени период испоруке. 
Вредност Уговора за период снабдевања Наручиоца електричном енергијом износи  
15.000.000,00 динара без ПДВ-а, и 18.000.000,00 динара са ПДВ-ом и представља 
укупан износ средства до којег се може вршити плаћање на основу овог Уговора. 
  
У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења 
система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача ел.енергије.  
 
Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати 
Крајњем купцу сваког месеца, на основу обрачунских и измерених величина за места 
примопредаје Крајњег купца, уз примену важеће методологије на основу одредби 
Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 57/2011, 80/2011 - испр. 93/2012 и 124/2012, 
145/2014). 
 
Ако у имплементацији овог уговора дође до несагласности уговорених страна у вези 
става 4. овог члана, Крајњи купац ће затражити надзор над применом Закона о 
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енергетици од стране надлежне Агенције у складу са одредбама из чл. 54. став 3 тачка 
2) Закона о енергетици.     
 
Место испоруке  
 

Члан 4. 
 

Места испоруке су постојећа мерна места купца, из табеле у оквиру поглавља IV 
- Техничка документација и планови, прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији јавне расвете и широке потрошње,  као и и сва нова мерна места Купца 
прикључена на дистрибутивни систем након закључења уговора 
      
Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са 
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 
  
Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :  
 
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 
прикључен; 
 
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
 
Обрачун утрошене електричне енергије  
 

Члан 5. 
 

Оператор дистрибутивног система  ће првог дана у месецу који је радни дан за 
Крајњег купца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине 
остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.  
 
У случају да уговорне стране нису сагласне око измерених величина из претходног 
става овог члана, односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће 
се податак оператора преносног система.  
У случају да су уговорене стране сагласне око измерених величина из става 1 овог 
члана, али не и око начина обрачуна истих, Крајњи купац ће измирити приспелу 
обавезу, али задржава сва законска права за заштитом. 
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Крајњем купцу рачун за 
испоручену електричну енергију, који садржи обрачун електричне енергије на основу 
уговорене цене, обрачунски период као и обрачун услуга из члана 3. став 4. овог 
уговора као и накнаду прописану законом- порез на додату вредност.  
Снабдевач електричном енергијом је дужан да у или уз рачун за продату електричну 
енергију или на други пригодан начин купцу обезбеди увид у податке из члана 196. 
Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 57/2011, 80/2011 - испр. 93/2012 и 124/2012, 
145/2014). 
Снабдевач рачун доставља поштом. 
 
Услови и начин плаћања преузете електричне енергије  
 

Члан 6. 
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Крајњи купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 25 -ог 
у текућем месецу за претходни месец . 
  
У случају да Крајњи купац не плати рачун у року из става 1 , дужан је да Снабдевачу , 
за период доцње плати и затезну камату прописану законом.   
Крајњи купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим 
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  
 
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан 
износ цене за преузету електричну енергију.  
 
Неизвршење уговорених обавеза  

Члан 7. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби 
овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни 
стварну штету, у складу са законом. 
  
Резервно снабдевање  

Члан 8. 
 

Снабдевач је дужан да Крајњем купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са 
чланом 192. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 57/2011,80/2011, 93/2012, 
124/2012, 145/2014).  
Виша сила 

Члан 9. 
 

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Крајњег купца да 
преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.  
Као виша сила, за Снабдевача и за Крајњег купца, сматрају се непредвиђени природни 
догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), 
као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који 
онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла 
спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних 
државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду 
преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.  
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе, измене важећих законских 
прописа, или неке друге објективне околности које наручилац није могао предвидети у 
моменту закључења овог уговора или се због којих нер може остварити сврха овог 
Уговора. 

У случају наступања објективних разлога из предходног става, Наручилац ће са 
Добављачем закључити анекс уговора, а након доношења Одлуке о измени уговора у 
складу са чланом 115 ЗЈН.  
Раскид уговора  
 

Члан 10. 
 

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних 
страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике 
Србије.  
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Решавање спорова  
 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим 

уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. 
 У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора 
решаваће надлежни суд у Нишу. 
  
Завршне одредбе  

Члан 12. 
 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона 
о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која 
је предмет овог уговора.  
 
Перод важења уговора  
 

Члан 13. 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних 

страна и овере печатом.  
Уговор се закључује на период од једне године дана од дана закључења уговора, сваким 
радним даном од 00:00 до 24:00 часова.   
 

Члан 14. 
 

Крајњи купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која 
ће бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за 
извршавање овог уговора. 
  

Члан 15. 
 

Овај уговор је сачињен у шест оригиналних примерака, по три примерка за сваку 
уговорну страну.  
 
 
 
       ЗА КУПЦА                                                                              ЗА СНАБДЕВАЧА 
         Директор                                                                                      Директор 
 
_______________________                                                _________________________ 
 
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне референце  
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну 
модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда 
ће бити одбијена у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
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 IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 
1. Испорука електричне енергије  одређена на основу остварене потрошње купца 
 
 
 
 
Категорија Јед. 

мере 
Количина Јединич

на цена 
без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
 (3х4) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 
 (3х5) 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Јавна расвета 

 
kWh 217.825,00 

    

 
Широка 
шотрошња 

 
 

kWh 90.539,00 

    

Ниски напон 
 kWh 825.154,00 

    

 
    УКУПНО:  

 
  

    

 

За испуњавање критеријума "Најнижа понуђена цена" упоредива је цена без ПДВ-
а за укупну потрошњу. 

 
Јединица мере     kWh 
 
Понуђена јединична цена цена  у категорији јавна расвета      ______________ РСД/kWh             
Понуђена једин. цена цена  у категорији широка потрошња ______________ РСД/kWh 
Понуђена једин. цена цена  у категорији ниски напон               ______________ РСД/kWh 
 
            
            
 
 

 
                                                             MП                                              Потпис понуђача 

      
_______________ 

    
 
        
                                                              
2. Уредба о начину и условима одређивања уједначених цена приступа дистрибутивном 
систему у условима отварања тржишта електричне енергије ("Сл. гласник РС" бр. 
113/12), као и Уредба о измени Уредбе о начину и условима одређивања уједначених 
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цена приступа дистрибутивном систему у условима отварања тржишта, а на основу чл. 
3. уговора.  
 
3. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије  
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел. енергије 
 
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 и 3 овог обрасца, 
верификује понуђач 
 
 
Датум                                                                                                Понуђач 
                                                        М.П. 
 
_____________________                                                  _________________________ 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену 
јединичну цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере ( kWh, kW i kVArh), и 
тај податак овери печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то. 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од 
1 до 6 обрасца структуре цене. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.   
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  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), понуђач_________________________________ 
________________________________________ (навести назив понуђача), доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

   
   
   
   
   
   
  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 
 
 

Датум: 

 
 
 
 
 
 

М.П. 

 
 
 
 

Потпис понуђача 

   

      

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно! 

 
 
 
 
 
 
 



51 

 
 
 
 

XI  ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/2012,142015 и 68/2015), __________________________________________ 
(навести назив понуђача), даје,  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

   
   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 
понуду у отвореном поступку јавне набавке електричне енергије, бр. ЈН.бр. 20Д/18, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 

независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У 
случају да понуду подноси група понуђача, образац копирати у довољан број 
примерака. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 
 
 

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу,  
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

Понуђач _______________________________________ (навести назив 
понуђача) у отвореном поступку јавне набавке електричне енергије бр. ЈН. бр. 20Д/18, 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац 
права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
          Датум          Понуђач 
 
________________                        М.П.                                          __________________ 
 

 
 
 

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


