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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 02-
11/45 од 01. марта 2019. године и Решења о образовању Комисије бр. 02-11/46 од 01. 
марта 2019. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
ЈН бр. 6/2019 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

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. 

4 

IV 
Техничка документација и планови, односно 
документација о кредитној способности наручиоца у 
случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

4 

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

10 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 
VII Образац понуде 21 
VIII Модел уговора 25 
IX Образац структуре цене – опис и спецификација 33 
X Образац трошкова припреме понуде 34 
XI Образац изјаве о независној понуди 35 

XII 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 
Закона о јавним набавкама  

36 

ХIII 
Образац изјаве о меници као гаранцији за добро 
извршење посла 

37 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" НОВИ САД 
Адреса: Жике Поповића бр.4, Нови Сад 
Интернет страница:  http://www.nstrznica.co.rs 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом o 
јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилником о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 ) и другим 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 6/2019 су добра,  НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,  
09310000 – електрична енергија - према општем речнику набавке.   
 
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 набавка. 
 
6. Контакт  
Лице за контакт: Владимир Коларски,  vkolarski@nstrznica.co.rs. и Радмила Иваниш, 
тел.021/4808-546. 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 6/2019 су добра - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,  
09310000 – електрична енергија - према општем речнику набавке.   
 
2. Партије  
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Набавка добара 
09310000 – електрична енергија - према општем речнику набавке. 
Предмет набавке: електрична енергија, односно  потпуно снабдевање електричном 
енергијом Наручиоца од стране Испоручиоца, у складу са важећим законским и 
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 
Место испоруке: Мерна места Наручиоца дата су у Спецификацији мерних места. 
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Наручиоца  прикључена на 
дистрибутивни систем у складу са ознакама ЕД  из Спецификације мерних места. 
Количина и начин испоруке : Количина електричне енергије одређиваће се по основу 
остварене потрошње наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. 
Испорука мора бити стална и гарантована на годишњем нивоу. 
Понуђач сноси све ризике као и све припадајуће зависне трошкове у вези са преносом и 
испоруком електричне енергије до места испоруке. 
Рок на који се уговор закључује: Уговор се закључује на одређено време и важи 12 
месеци,  почев од дана закључења, стим да његово важење престаје, уколико дође до 
ранијег утрошка укупно уговорене вредности. 
Период испоруке: од дана закључења Уговора у времену од 00:00 до 24:00 часова.  
Гаранција: Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку 
електричне енергије. 
Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купцу (Наручиоцу). 
Рекламације: У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добра, 
као и неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има правo да у 
року од 8 дана од дана пријема фактуре поднесе приговор понуђачу. Понуђач је дужан 
да у року од 8 дана, од дана пријема приговора, одлучи о приговору Наручиоца. 
Квалитет добара:  Врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије вршиће се 
у складу са Правилима о раду тржиштa електричне енергије ("Службени гласник РС" 
бр.120/2012, 120/2014), Правилима о раду преносног система ("Службени гласник РС" 
бр.79/2014), Закона о енергетици ("Службени гласник  РС" бр. 145/2014 и 95/2018 - 
други закон) и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом 
("Службени гласник  РС" бр.63/2013 и 91/2018). 
 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО 
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА 

У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА МЕРНИХ МЕСТА 
 

Табела 1. 

Р.б. Пијаца Број локала Адреса мерног места 
Број 

бројила 
Ед број 

Број места 
мерења 

1 РИБЉА ТРЖНИЦА Нови Сад, Трг Републике број 18 812083 141 17229 4014170621 

2 РИБЉА ТРЖНИЦА Нови Сад, Трг Републике број 18 3832760 141 17210 4014170630 
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3 РИБЉА ТРЖНИЦА Нови Сад, Трг Републике број 18 72194 141 312588 4014170648 

4 РИБЉА WЦ Нови Сад, Трг Републике број 18 445378 141 16796 4014170656 

5 РИБЉА Р - 1 Нови Сад, Трг Републике број 18 926673 1410017261 4014476895 

6 РИБЉА Р - 2 Нови Сад, Трг Републике број 18 133879 1410350340 4014169860 

7 РИБЉА Р - 3 Нови Сад, Трг Републике број 18 4234932 1410017300 4014169879 

8 РИБЉА Р - 4 Нови Сад, Трг Републике број 18 5053965 1410017377 4014169887 

9 РИБЉА Р - 6 Нови Сад, Трг Републике број 18 2004255 141 17504 4014169895 

10 РИБЉА Р - 7 Нови Сад, Трг Републике број 18 1826282 141 17474 4014169909 

11 РИБЉА Р - 8 Нови Сад, Трг Републике број 18 4382508 1410017512 4014169917 

12 РИБЉА Р - 9 Нови Сад, Трг Републике број 18 1846467 1410017520 4014169925 

13 РИБЉА Р - 10 Нови Сад, Трг Републике број 18 772427 1410017571 4014170842 

14 РИБЉА Р - 12 Нови Сад, Трг Републике број 18 6101556 1410017482 4014170850 

15 РИБЉА Р - 13 Нови Сад, Трг Републике број 18 6152396 1410017636 4014170869 

16 РИБЉА Р - 14 Нови Сад, Трг Републике број 18 10612553 1410261789 4014170877 

17 РИБЉА Р - 15 Нови Сад, Трг Републике број 18 5183511 1410017547 4014170885 

18 РИБЉА Р - 16 Нови Сад, Трг Републике број 18 10771529 1410239295 4014170893 

19 РИБЉА Р - 17 Нови Сад, Трг Републике број 18 2082717 1410017490 4014170907 

20 РИБЉА Р - 19 Нови Сад, Трг Републике број 18 3529613 1410017539 4014170915 

21 РИБЉА Р - 20 Нови Сад, Трг Републике број 18 6674482 1410017610 4014170923 

22 РИБЉА Р - 21 Нови Сад, Трг Републике број 18 5952598 1410017385 4014170931 

23 РИБЉА Р - 22 Нови Сад, Трг Републике број 18 2349855 1410017318 4014170940 

24 РИБЉА Р - 23 Нови Сад, Трг Републике број 18 21080212700 1410369288 4014170958 

25 РИБЉА Р - 24 Нови Сад, Трг Републике број 18 912729 1410222317 4014170966 

26 РИБЉА Р - 25 Нови Сад, Трг Републике број 18 5361768 1410017326 4014170974 

27 РИБЉА Р - 28 Нови Сад, Трг Републике број 18 831316 1410017598 4014170982 

28 РИБЉА Р - 29 Нови Сад, Трг Републике број 18 1831550 1410017288 4014170990 

29 РИБЉА Р - 30 Нови Сад, Трг Републике број 18 10638398 1410406892 4014171008 

30 РИБЉА Р - 31 Нови Сад, Трг Републике број 18 7675823 1410017350 4014171016 

31 РИБЉА Р - 32 Нови Сад, Трг Републике број 18 4223991 1410017407 4014171024 

32 РИБЉА Р - 33 Нови Сад, Трг Републике број 18 7093620 1410239309 4014171032 

33 РИБЉА Р - 34 Нови Сад, Трг Републике број 18 8138776 1410017415 4014171040 

34 РИБЉА Р - 35 Нови Сад, Трг Републике број 18 315555 1410309234 4014171059 

35 РИБЉА Р - 36 Нови Сад, Трг Републике број 18 5057866 1410214977 4014171067 

36 РИБЉА Р - 38 Нови Сад, Трг Републике број 18 2350877 1410017431 4014476909 

37 РИБЉА Р - 39 Нови Сад, Трг Републике број 18 54020 1410017423 4014171083 

38 РИБЉА Р - 40 Нови Сад, Трг Републике број 18 8121336 1410214519 4014171091 

39 РИБЉА Р - 41 Нови Сад, Трг Републике број 18 5932489 1410017458 4014171105 

40 РИБЉА Р - 42 Нови Сад, Трг Републике број 18 6043083 1410017466 4014171113 
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41 РИБЉА Р - 43 Нови Сад, Трг Републике број 18 6104166 1410017555 4014171121 

42 РИБЉА Р - 45 Нови Сад, Трг Републике број 18 927172 1410017628 4014171130 

43 РИБЉА Р - 47 Нови Сад, Трг Републике број 18 3914325 1410017580 4014171148 

44 РИБЉА Р - 48 Нови Сад, Трг Републике број 18 845172 1410017652 4014171156 

45 РИБЉА Р - 49 Нови Сад, Трг Републике број 18 7016128 1410017601 4014171164 

46 РИБЉА Р - 50 Нови Сад, Трг Републике број 18 2172930 141 249622 4015477941 

47 РИБЉА Р - 51 Нови Сад, Трг Републике број 18 203987 1410243330 4014171172 

48 РИБЉА Р - 54 Нови Сад, Трг Републике број 18 66900 1410302574 4014171180 

49 РИБЉА Р - 55 Нови Сад, Трг Републике број 18 4809336 1410017296 4014171199 

50 РИБЉА Р - 56 Нови Сад, Трг Републике број 18 2904608 1410017270 4014171202 

51 ФУТОШКА ТРЖНИЦА Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 8063680 141 70260 4014170664 

52 ФУТОШКА ТРЖНИЦА Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 10612614 141 340301 4014170672 

53 ФУТОШКА ТРЖНИЦА Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780171943 141 340441 4014170680 

54 ФУТОШКА ТРЖНИЦА Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780171939 141 340506 4014170699 

55 ФУТОШКА Ф - 2 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780156811 141 340514 4015477950 

56 ФУТОШКА Ф - 6 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 11715017 1410070243 4014171229 

57 ФУТОШКА Ф - 7 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 5854814 1410070340 4014171237 

58 ФУТОШКА Ф - 8 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 2385210 1410164015 4014171245 

59 ФУТОШКА Ф - 9 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 10563496 1410164031 4014171253 

60 ФУТОШКА Ф - 10 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 5415893 1410163280 4014171261 

61 ФУТОШКА Ф - 12 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 8763113 1410070219 4014171270 

62 ФУТОШКА Ф - 15 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 40670 141 70227 4014169607 

63 ФУТОШКА Ф - 19 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 5415771 141 70537 4014169615 

64 ФУТОШКА Ф - 23 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 671838 141 70561 4014169623 

65 ФУТОШКА Ф - 24 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 30014729 141 235699 4014169631 

66 ФУТОШКА Ф - 25 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 1956 141 279033 4014169640 

67 ФУТОШКА Ф - 27 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780156806 141 340573 4014169658 

68 ФУТОШКА Ф - 28 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780156809 141 340530 4014169666 

69 ФУТОШКА Ф - 29 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780156807 141 340522 4015477968 

70 ФУТОШКА Ф - 30 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 10612385 141 340310 4014169674 

71 ФУТОШКА Ф - 31 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780205551 141 340492 4014169682 

72 ФУТОШКА Ф - 32 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780171940 141 340450 4014169690 

73 ФУТОШКА Ф - 33 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780171942 141 340484 4014169704 

74 ФУТОШКА Ф - 37 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780171997 141 340557 4014169712 

75 ФУТОШКА Ф - 38 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780205550 1410340549 4014687519 

76 ФУТОШКА Ф - 39 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780171938 141 340468 4014169720 

77 ФУТОШКА Ф - 40 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 10612586 141 340328 4014169739 

78 ФУТОШКА Ф - 41 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780201904 141 340352 4014169747 
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79 ФУТОШКА Ф - 43 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780205585 141 340433 4014169755 

80 ФУТОШКА Ф - 44 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 10615255 1410340360 4014308992 

81 ФУТОШКА Ф - 45 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780205584 141 340425 4014169763 

82 ФУТОШКА Ф - 46 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780156810 1410340417 4014169771 

83 ФУТОШКА Ф - 47 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780205583 1410340409 4014169780 

84 ФУТОШКА Ф - 48 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780201903 1410340387 4014169798 

85 ФУТОШКА Ф - 49 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780205580 1410340336 4014169801 

86 ФУТОШКА Ф - 50 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780205581 1410340395 4014989493 

87 ФУТОШКА Ф - 52 Нови Сад, ул. Јеврејска број 42 20780205555 1410340581 4014169810 

88 ЛИМАН ТРЖНИЦА Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 113345 141 213229 4014170702 

89 ЛИМАН ТРЖНИЦА Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 3801762 141 213040 4014170710 

90 ЛИМАН Л-50 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 6025967 141 213377 4014170729 

91 ЛИМАН ТРЖНИЦА Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 8005320 141 213385 4014170737 

92 ЛИМАН ТРЖНИЦА Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 6046948 141 213369 4014170745 

93 ЛИМАН ТРЖНИЦА Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 10610062 141 230212 4014170753 

94 ЛИМАН Л - 1 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 225870 1410284258 4014169828 

95 ЛИМАН Л - 6 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 3888087 1410213245 4014169836 

96 ЛИМАН Л - 7 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 8013566 1410213237 4014169844 

97 ЛИМАН Л - 8 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 10646008 1410345842 4014169933 

98 ЛИМАН Л - 9 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 113318 1410213261 4014169941 

99 ЛИМАН Л - 10 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 113336 1410213318 4014169950 

100 ЛИМАН Л - 11 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 121996 1410213300 4014169968 

101 ЛИМАН Л - 12 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 113331 1410213296 4014169976 

102 ЛИМАН Л - 13 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 3885999 1410213253 4014169984 

103 ЛИМАН Л - 14 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 3887238 1410213288 4014592798 

104 ЛИМАН Л - 15 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 1936 141 236695 4015477976 

105 ЛИМАН Л - 19 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 3779322 1410213032 4014169992 

106 ЛИМАН Л - 20 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 113810 1410213016 4014170001 

107 ЛИМАН Л - 21 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 63515 1410213024 4014170010 

108 ЛИМАН Л - 22 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 6139128 1410213083 4014170028 

109 ЛИМАН Л - 24 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 3887990 1410213067 4014170036 

110 ЛИМАН Л - 26 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 3896915 141 213121 4014170133 

111 ЛИМАН Л - 30 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 8077565 1410213148 4014170141 

112 ЛИМАН Л - 31 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 6150265 1410213130 4014170150 

113 ЛИМАН Л - 35 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 8061653 1410213342 4014170168 

114 ЛИМАН Л - 40 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 161444 1410226622 4014170184 

115 ЛИМАН Л - 41 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 162147 1410226630 4014753694 

116 ЛИМАН Л - 42 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 162115 1410226614 4014687500 
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117 ЛИМАН Л - 43 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 161774 1410226592 4014170192 

118 ЛИМАН Л - 44 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 236732 1410172271 4014687489 

119 ЛИМАН Л - 45 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 162459 1410226584 4014170206 

120 ЛИМАН Л - 46 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 162460 1410226649 4014753708 

121 ЛИМАН Л - 48 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 162136 1410226665 4014170214 

122 ЛИМАН Л - 49 Нови Сад, Бул. Цара Лазара број 50 162143 1410226673 4014170222 

123 ДЕТЕЛИНАРА ТРЖНИЦА Нови Сад, ул. Јанка Веселиновића број 5 10643700 141 235931 4014170761 

124 ДЕТЕЛИНАРА Д - 2 Нови Сад, ул. Јанка Веселиновића број 5 556972 1410048752 4014170230 

125 ДЕТЕЛИНАРА Д - 9 Нови Сад, ул. Јанка Веселиновића број 5 6121605 1410048760 4014170249 

126 ДЕТЕЛИНАРА Д - 14 Нови Сад, ул. Јанка Веселиновића број 5 952209 1410162691 4014170257 

127 ДЕТЕЛИНАРА Д - 18 Нови Сад, ул. Јанка Веселиновића број 5 537024 1410017342 4014170265 

128 САТЕЛИТ ТРЖНИЦА Нови Сад, ул. Стевана Хладног број 1 125756 141 170465 4014170770 

129 САТЕЛИТ С - 1 Нови Сад, ул. Стевана Хладног број 1 131830 1410162829 4014170273 

130 САТЕЛИТ С - 4 Нови Сад, ул. Стевана Хладног број 1 110504 1410163302 4014170281 

131 САТЕЛИТ С - 7 Нови Сад, ул. Стевана Хладног број 1 315352 1410310550 4014170290 

132 САТЕЛИТ С - 8 Нови Сад, ул. Стевана Хладног број 1 6951 141 162950 4015477984 

133 САТЕЛИТ С - 9 Нови Сад, ул. Стевана Хладног број 1 75076 1410310585 4014170303 

134 САТЕЛИТ С - 10 Нови Сад, ул. Стевана Хладног број 1 73733 1410310593 4014170311 

135 САТЕЛИТ С - 11 Нови Сад, ул. Стевана Хладног број 1 131316 1410170457 4014170320 

136 САТЕЛИТ С - 14 Нови Сад, ул. Стевана Хладног број 1 138156 141 170449 4014170338 

137 САТЕЛИТ С - 15 Нови Сад, ул. Стевана Хладног број 1 142473 1410059908 4014170346 

138 САТЕЛИТ С - 16 Нови Сад, ул. Стевана Хладног број 1 1963 1410310569 4014170354 

139 САТЕЛИТ С - 19 Нови Сад, ул. Стевана Хладног број 1 591389 1410059886 4014170362 

140 ТЕМЕРИНСКА ТРЖНИЦА Нови Сад, ул.Темеринска број 19 4586195 141 223534 4014170788 

141 ТЕМЕРИНСКА WЦ Нови Сад, ул.Темеринска број 19 3437520 141 219928 4014170796 

142 ТЕМЕРИНСКА Т - 3 Нови Сад, ул.Темеринска број 19 4380621 1410015153 4014170370 

143 ТЕМЕРИНСКА Т - 4 Нови Сад, ул.Темеринска број 19 8110706 141 15137 4014170389 

144 ТЕМЕРИНСКА Т - 5 Нови Сад, ул.Темеринска број 19 8014394 141 15129 4014170397 

145 ТЕМЕРИНСКА Т - 7 Нови Сад, ул.Темеринска број 19 330022 141 307673 4014170400 

146 НАЈЛОН WЦ Нови Сад, Темерински пут број 1 3627880 141 239260 4014170800 

147 НАЈЛОН ТРЖНИЦА Нови Сад, Темерински пут број 1 4173515 141 227599 4014170818 

148 НАЈЛОН ТРЖНИЦА Нови Сад, Темерински пут број 1 10645460 141 249789 4014170826 

149 НАЈЛОН Н - 1 Нови Сад, Темерински пут број 1 1292506 141 226932 4014170427 

150 НАЈЛОН Н - 2 Нови Сад, Темерински пут број 1 3186660 141 226576 4017170419 

151 НАЈЛОН Н - 3 Нови Сад, Темерински пут број 1 147196 141 226959 4014170435 

152 НАЈЛОН Н - 4 Нови Сад, Темерински пут број 1 4235459 1410227041 4014170443 

153 НАЈЛОН Н - 5 Нови Сад, Темерински пут број 1 2033090 1410227050 4014170451 

154 НАЈЛОН Н - 6 Нови Сад, Темерински пут број 1 312745 1410227076 4014170460 
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155 НАЈЛОН Н - 7 Нови Сад, Темерински пут број 1 2026510 1410227092 4014170478 

156 НАЈЛОН Н - 2001 Нови Сад, Темерински пут број 1 42008 1410022850 4014170486 

157 НАЈЛОН Н - 2002 Нови Сад, Темерински пут број 1 6068440 141 9978 4014170494 

158 НАЈЛОН Н - 2003 Нови Сад, Темерински пут број 1 133829 1410010062 4014170508 

159 НАЈЛОН Н - 2005 Нови Сад, Темерински пут број 1 532673 141 9927 4014170516 

160 НАЈЛОН Н - 2008 Нови Сад, Темерински пут број 1 3821905 141 9773 4014170524 

161 НАЈЛОН Н - 2010 Нови Сад, Темерински пут број 1 6153477 141 9986 4014170532 

162 НАЈЛОН Н - 2011 Нови Сад, Темерински пут број 1 3258375 1410162853 4014170540 

163 НАЈЛОН Н - 2012 Нови Сад, Темерински пут број 1 6121664 1410010046 4014170559 

164 НАЈЛОН Н - 2013 Нови Сад, Темерински пут број 1 229945 141 243373 4014170567 

165 НАЈЛОН Н - 2014 Нови Сад, Темерински пут број 1 6144641 141 10003 4014170575 

166 НАЈЛОН Н - 2015 Нови Сад, Темерински пут број 1 6153480 1410010011 4014170583 

167 НАЈЛОН Н - 2016 Нови Сад, Темерински пут број 1 12424 141 307290 4014170591 

168 НАЈЛОН Н - 2028 Нови Сад, Темерински пут број 1 3511684 141 10070 4014170605 

169 НАЈЛОН Н - 4019 Нови Сад, Темерински пут број 1 2781623 1410163906 4014170613 

170 НАЈЛОН Н - з - 2 Нови Сад, Темерински пут број 1 752201 1410009943 4014687497 

171 КВАНТАШ ТРЖНИЦА Нови Сад, ул. Венизелисова бб 10643660 141 317296 4014170834 

172 ПЕТРОВАРАДИН ТРЖНИЦА Петроварадин, ул. Прерадовићева број 108ц 4746 148 379386 4014170052 

173 
УПРАВНА 

ЗГРАДА 
ТРЖНИЦА Нови Сад, ул. Жике Поповића број 4 305508 141 312782 4014170060 

174 
УПРАВНА 

ЗГРАДА 
ТРЖНИЦА Нови Сад, ул. Жике Поповића број 4 305519 141 312766 4014170079 

175 
УПРАВНА 

ЗГРАДА 
ТРЖНИЦА Нови Сад, ул. Жике Поповића број 4 305488 141 312774 4014170087 

176 
УПРАВНА 

ЗГРАДА 
ТРЖНИЦА Нови Сад, ул. Жике Поповића број 4 305505 141 312758 4014170095 

177 
УПРАВНА 

ЗГРАДА 
ТРЖНИЦА Нови Сад, ул. Жике Поповића број 4 344745 141 312677 4014170109 

178 
УПРАВНА 

ЗГРАДА 
ТРЖНИЦА Нови Сад, ул. Жике Поповића број 4 13975 141 312839 4014170117 

179 
РИБАРСКО 

ОСТРВО 
ТРЖНИЦА Нови Сад, Рибарско острво бб 21080216708 141 378252 4014170125 

 

 
Процењена потрошња за 2019. годину је 2.200.000 kWh. 
 
Табела 2. 

 
Фебруар 2018. - 
Јануар 2019. 
(kWh) 

 
Процена 2019.(kWh) 

VT 1.183.670 - 

MT 546.821 - 

JT 1.346.408 - 

УКУПНО: 3.076.899 2.200.000 
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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.  

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 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); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона: Лиценца Агенције за 
енергетику владе РС за снабдевање електричном енергијом на тржишту 
електричне енергије и потврда исте Агенције да је та лиценца још увек 
важећа, или адекватан документ уколико је таква дозвола предвиђена 
прописима државе у којој је седиште Понуђача. 

5) 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 нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатни услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 
чл. 76. Закона, и то:  

 
1)  Да располаже неопходним пословним капацитетом: 
  

- да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, 
односно да је у периоду од једне године, пре дана објављивања позива 
за подношење понуде на Порталу јавних набавки закључио најмање 
један уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом са 
балансном одговорношћу. 

 
2)  Да располаже неопходним финансијским капацитетом: 
-    да понуђач у року од две године пре објављивања позива за 

подношење  понуде није био неликвидан. Услов се односи на сваког од 
учесника у заједничкој понуди и на све подизвођаче. 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 

1.4. 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.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
 

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. 
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. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Лиценца Агенције за енергетику 
владе РС за снабдевање електричном енергијом на тржишту електричне 
енергије и потврда исте Агенције да је та лиценца још увек важећа која мора 
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бити издата после дана објављивања позива за подношење понуда, или 
адекватан документ уколико је таква дозвола предвиђена прописима државе у 
којој је седиште Понуђача. 

5. Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). 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.  
  
Сагласно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) лице које је уписано у Регистар понуђача, које води 
Агенција за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). Понуђач има обавезу 
да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин 
жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). 

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

1) Пословни капацитет 
Као доказ испуњености овог услова потребно је да се достави: 

Потврда – Уверење Оператора преносног система, потписана и оверена печатом. 
 

  2)  Финансијски капацитет 
Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:  
Потврда Народне банке Србије, о броју дана неликвидности понуђача у претходне  2 
године која мора бити издата после дана објављивања позива за подношење понуда.  
Докази се достављају за сваког од учесника у заједничкој понуди и за све подизвођаче. 
 

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.  

 

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, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
 

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: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" 
НОВИ САД, Жике Поповића бр.4, Нови Сад, са назнаком: „ПОНУДА – НЕ 
ОТВАРАЈ“  НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  бр. јн 6/2019. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  08. априла 2019. 
године до 09:00 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 наручулац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду, по окончању поступка отварања, наручилац 
ће вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
    
Понуда мора да садржи: 

 Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 
(поглавље V конкурсне документације). 

 Доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 
(поглавље V конкурсне документације). 

 Образац понуде (поглавље VII конкурсне документације). 
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 Модел уговора (поглавље VIII конкурсне документације). 
 Образац структуре цене (поглавље IX конкурсне документације). 
 Оразац трошкова припреме понуде (поглавље X конкурсне документације) - није 

обавезно. 
 Образац изјаве о независној понуди (поглавље XI конкурсне документације). 
 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 Закона о јавним набавкама 

(поглавље XII конкурсне документације). 
 Меница за озбиљност понуде са потписаним меничним овлашћењем. 
 Образац изјаве о меници као гаранцији за добро извршење посла (поглавље XIII 

конкурсне документације). 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или 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, Изјава о поштовању 
обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), 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 чл. 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: ЈАВНО КОМУНАЛНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" НОВИ САД, Жике Поповића бр.4, Нови Сад,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара, – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,  
ЈН бр. 6/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Допуна понуде за јавну набавку добара, – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,  
ЈН бр. 6/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,  
ЈН бр. 6/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ,  ЈН бр. 6/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), 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 
(поглавље VII) 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) и 2): 
Закона и то:  

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

  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
НАРУЧИЛАЦ је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна, у текућем 
месецу за претходни месец, а до датума који понуђач наведе у понуди.  
Аванс није дозвољен. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Нема захтева у погледу гарантног рока. 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Уговор се закључује на одређено време и важи 12 месеци,  почев од дана закључења, 
стим да његово важење престаје, уколико дође до ранијег утрошка укупно уговорене 
вредности. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир јединична цена по kWh без пореза на 
додату вредност. 
Јединична цена по kWh је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач је дужан да у понуди достави:  
 

1. Потписану и оверену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини 

од 10% од укупне вредности понуде без  ПДВ-а, као средство финансијског 
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обезбеђења за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без  ПДВ-а. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након 

истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 

уколико понуђач, у року од пет дана од дана пријема писаног позива 

Наручиоца не достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или 

појединих доказа које Наручилац захтева, понуђач коме је додељен уговор 

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

уговор не поднесе средство обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

    Уколико понуђач не достави средство обезбеђења понуда ће бити одбијена. 

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

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

 

2. изјаву да ће приликом потписивања уговора, (однодсно у року од три дана од 
дана закључења уговора) као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла положити потписану и оверену сопствену бланко меницу 
са потписаним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-
а, са роком важности 30 дана дуже од дана истека  рока за коначно извршење 
посла, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије 
(поглавље XIII конкурсне документације). 

 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 6/2019”. 
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.  
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. НEГATИВНE РEФEРEНЦE 
 
Сходно oдрeдбaмa чланa 82. ЗJН, Наручилац може одбити понуду уколико поседује 
доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда у поступку јавне набавке: - поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН - 
учинио повреду конкуренције; - доставио неистините податке у понуди или без 
оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен; - 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 претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда. Доказ из претходног става ове тачке може 
бити: 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 2) 
исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 4) 
рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 5) 
извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената 
уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи; 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци 
лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и 
други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по ранијим закљученим 
уговорима о јавним набавкама. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ 
(правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа) који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако 
је предмет јавне набавке истоврстан.  
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важење понуде. У 
случају истог понуђеног рока важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 
  
19. 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. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло 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, или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније 
у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева 
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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 за подношење захтева за заштиту права, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда.   
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 
153 или 253, позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или 
ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет 
Републике Србије.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. _____________ од _____________ за јавну набавку добара НАБАВКА 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН бр. 6/2019  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
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 - за јавну набавку добара, НАБАВКА 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН бр. 6/2019  
 

 

Укупна цене без ПДВ-а 

  

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 
Рок важења понуде 
 

 
_______ дана (не краћи од 30 дана) 

 
Рок и начин плаћања 
 

по пријему оригиналног рачуна, а 
најкасније до _______ -ог  у 
текућем месецу за претходни 
месец. 

 
Место испоруке  
 

Свако мерно место наведено у 
Спецификацији мерних места. 
(поглавље IV) 

 
 
 

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 
 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
               „Т Р Ж Н И Ц А“    
Жике Поповића бр.4, Нови Сад   
Број:  
Дана:  
Н О В И   С А Д 
 

У Г О В О Р  
О  НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ    

 
Закључен у Новом Саду између: 
 

1. ЈКП „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД, са седиштем у Новом Саду, ул. Жике 
Поповићa бр. 4, ПИБ  102028865, матични број 08073074, текући рачун бр.  
200-2387770103001-58 код Поштанске штедионице и 325-9500700001572-38 
код ОТП банке, које заступа ДУШАН БАЈИЋ, директор, у даљем тексту 
НАРУЧИЛАЦ   

 
и 

 
2. _________________________________, са седиштем у ____________________, 

ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________, матични 
број  _________________, текући рачуна бр. __________________________ код 
__________________________ банке, које заступа ________________________, 
директор, у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ 

 
Ако је поднета понуда групе понуђача - заједничка понуда 

 
2.   ______________________________, са седиштем у ____________________, 
   ул. _______________________  бр.  ______, ПИБ   ___________________,   
   матични број_________________, текући рачун бр.    
 __________________________ код __________________________ банке,  
   које заступа ________________________, директор, у даљем тексту 
    ИСПОРУЧИЛАЦ, који заједнички наступа са: 

 
2.1.  ______________________________, са седиштем у ____________________, 
   ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________,    
   матични број  _________________, које заступа ________________________ 
2.2.  ______________________________, са седиштем у ____________________, 
   ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________,  
   матични број  _________________, које заступа ________________________ 
2.3.  ______________________________, са седиштем у ____________________, 
   ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________,   
   матични број  _________________, које заступа ________________________ 

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. _________________ од 
_____________ године је саставни део овог уговора. 
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ОСНОВ УГОВОРА       
Члан 1.  

 
 Уговорне стране констатују: 

-  да је НАРУЧИЛАЦ дана 01. марта 2019. године под бројем 02-11/45 донео 
Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ,  09310000 – електрична енергија - према општем речнику набавке . 

- да је НАРУЧИЛАЦ објавио Позив за подношење понудe број 02-11/48 од 01. 
марта 2019. године, на Порталу јавних набавки, интернет адреси Наручиоца 
www.nstrznica.co.rs, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база 
прописа и спровео поступак за избор најповољније понуде;  

- да јe НАРУЧИЛАЦ донео Одлуку о додели уговора број 02-11/ - од  - , којом 
је изабрао понуду ИСПОРУЧИОЦА бр. ________ од ____________ године као 
најповољнију понуду. 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
  
 Предмет овог Уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом 
НАРУЧИОЦА од стране ИСПОРУЧИОЦА, у складу са важећим законским и 
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије, под условима 
утврђеним конкурсном документацијом, а у свему према Понуди ИСПОРУЧИОЦА бр. 
________ од _____________ године  и Опису и спецификацији  који чине саставни део 
овог уговора. 

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да НАРУЧИОЦУ прода електричну енергију, а 
НАРУЧИЛАЦ да преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на 
начин утврђен конкурсном документацијом.  

 
Ако је понуда поднета са подизвођачем/подизвођачима 
 

Члан 2а. 
 
 ИСПОРУЧИЛАЦ је део посла који је предмет овог уговора - 
____________________________________ поверио ПОДИЗВОЂАЧУ _______________ 
са седиштем у ____________________, ул. _______________________ бр. ______, ПИБ 
___________________, матични број ________________, а који чине ______ % од 
укупне уговорене вредности.  
 ИСПОРУЧИЛАЦ је део посла који је предмет овог уговора - 
____________________________________ поверио ПОДИЗВОЂАЧУ _______________ 
са седиштем у ____________________, ул. _______________________ бр. ______, ПИБ 
___________________, матични број ________________, а који чине ______ % од 
укупне уговорене вредности.   
 ИСПОРУЧИЛАЦ у потпуности одговара за извршење Уговора. 
  
ВРЕДНОСТ  

Члан 3. 
 

Уговор се закључује на укупан износ до 35.000.000,00 динара без ПДВ-а што 
представља уговорену вредност до које наручилац може набављати електричну 
енергију по јединичној цени из обрасца понуде. Протеком времена на који је уговор 
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закључен или утрошком расположивих средстава наручиоца овај уговор престаје да 
важи. Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се 
исти реализовати у складу са стварном потрошњом наручиоца. 

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плати ИСПОРУЧИОЦУ, за један кWh испоручене 
електричне енергије износ од __________________ динара без ПДВ-а. 

У цену из става 2. овог члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису 
урачунати трошкови услуге приступа и коришћења преносног система, накнаде за 
подстицај обновљених извора енергије, порез на додaту вредност и акциза на 
електричну енергију, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике 
Србије на основу рачуна који испоставља ИСПОРУЧИЛАЦ. 

Цена из става 2. овог члана је фиксна. 
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши 

се по наведеној јединичној цени из става 2. овог члана, а према стварно испорученој 
количини електричне енергије за обрачунски период на месту примопредаје током 
периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором. 

 
  
КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ 

Члан 4. 
 
 Уговорне стране обавезу продаје, односно преузимања и плаћања електричне 
енергије извршиће према следећем: 
• Врста продаје: стална и гарантована; 
• Период испоруке: од дана закључења Уговора у времену од 00:00 до 24:00 часова.  
• Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије 
за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а под 
условима утврђеним овим уговором. 
• Места примопредаје: Мерна места НАРУЧИОЦА. 
 ИСПОРУЧИЛАЦ  је дужан да пре испоруке закључи и НАРУЧИОЦУ  
достави: 
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. 
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном 
који одговара вредностима утврђеним правилима о раду преносног система. 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Члан 5. 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места НАРУЧИОЦА 
прикључена на дистрибутивни систем у складу са ознакама ЕД из Спецификације 
мерних места. 

ИСПОРУЧИЛАЦ  сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у 
вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.  

Уговорне стране су сагласне да  уколико на објектима / пословним просторима 
којима управља НАРУЧИЛАЦ, а који су наведени у Спецификацији након закључења 
овог угвора дође до промене корисника односно Закупца пословног простора, 
НАРУЧИЛАЦ  је у обавези да најкасније у року од пет дана од настале промене о томе 
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обавести ИСПОРУЧИОЦА достављањем  ЕД ознаке обрачунског места, Уговора о 
закупу пословног простора или другог доказа којим се доказује настала промена. 

ИСПОРУЧИЛАЦ ће са Закупцем наведеног објекта / пословног простора 
закључити Уговор о продаји електричне енергије и уврстити га у своју евиденцију 
Закупца као крајњег Купца електричне енергије. 

Уговорне стране су сагласне  да под условима из овог Уговора ИСПОРУЧИЛАЦ 
снабдева електричном енергијом и објекте/пословне просторе којима управља 
НАРУЧИЛАЦ, а који нису наведени у Спецификацији, за период у коме ти 
објекти/пословни простори нису више под дотадашњим уговором (таквих објеката 
може бити око 50), а за које то затражи НАРУЧИЛАЦ  у свом писменом захтеву 
упућеном ИСПОРУЧИОЦУ. 

 
ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 6. 
 

ИСПОРУЧИЛАЦ  ће првог дана у месецу који је радни дан за НАРУЧИОЦА, на 
местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене 
потрошње електричне енергије за претходни месец.  

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно 
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора 
преносног система.  

На основу документа о очитавању утрошка, ИСПОРУЧИЛАЦ издаје 
НАРУЧИОЦУ посебан рачун за испоручену електричну енергију за свако од мерних 
места која су предмет овог уговора. 

Рачун из претходног става садржи исказану цену електричне енергије, 
обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и 
накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације.  

Снабдевач рачун доставља путем поште. 
 
ОБРАЧУН И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 
 

ИСПОРУЧИЛАЦ 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 система и трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије, а порез на додату вредност се у рачуноводственој исправи 
исказује посебно уколико према прописима Републике Србије терети Продавца као 
пореског дужника. 

НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање на банкарски рачун ИСПОРУЧИОЦА, по 
писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који 
се плаћа. НАРУЧИЛАЦ ће сносити све банкарске трошкове у Републици Србији. 
ИСПОРУЧИЛАЦ ће сносити банкарске трошкове ван Републике Србије. 

Сматраће се да је НАРУЧИЛАЦ измирио обавезу када ИСПОРУЧИОЦУ уплати 
на рачун укупан износ цене за преузету електричну енергију. 

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 
Финансијским планом за  2019. и 2020. годину, а за ове намене. 
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За обавезе које доспевају у 2019. години, НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање на 
основу усвојеног Финансијског плана за 2019. годину. За обавезе које доспевају у 2020. 
години НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских средстава 
усвајањем Финансијског плана за 2020. годину или доношењем Одлуке о привременом 
финансирању. 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 8. 
 
НАРУЧИЛАЦ је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна, а најкасније до 
_______ -ог  у текућем месецу за претходни месец. 

У случају да НАРУЧИЛАЦ  не плати у року рачун из претходног става, дужан је 
да ИСПОРУЧИОЦУ плати за период доцње и затезну камату прописану законом.  

НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање на банкарски рачун ИСПОРУЧИОЦА, по 
писаним инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се 
плаћа.  

Сматраће се да је НАРУЧИЛАЦ  измирио обавезу када ИСПОРУЧИОЦУ уплати 
на рачун укупан износ цене за преузету електричну енергију. 

Све достављене фактуре морају у свом садржају имати број и датум закљученог 
Уговора о испоруци електричне енергије. 
 
ЕВИДЕНЦИЈА О ПОТРОШЊИ  
 

Члан 9. 
 

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да води евиденцију о месечној потрошњи на сваком 
од мерних места НАРУЧИОЦА  (KWh) и да по истеку свака календарска три месеца 
током трајања уговора доставља НАРУЧИОЦУ извештај о месечној потрошњи 
електричне енергије на сваком од мерних места (KWh) током  претходна три месеца. 

Извештај из претходног става мора бити у електронској форми у Excel формату. 
По престанку важења уговора, ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да достави НАРУЧИОЦУ 
извештај о месечној потрошњи на сваком од мерних места (KWh) за цео период 
трајања овог уговора. 
  
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
   

Члан 10.  
 

 ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да приликом потписивања уговора, однодсно у року 
од три дана од дана закључења уговора, НАРУЧИОЦУ преда потписану и оверену 
сопствену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла и роком важења 
30 дана дуже од дана истека  рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити 
меницу за добро извршење посла у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
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Члан 11. 
 
 Meницa из члана 10. овог уговора мора да садржи клаузуле: „неопозива, 
безусловна и на први позив наплатива“. 
 Меница мораја бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

Члан 12. 

КВАЛИТЕТ ДОБАРА 

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

важећим прописима.  

Члан 13. 

ГАРАНЦИЈА  

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну 

испоруку електричне енергије.  

Члан 14. 

РЕКЛАМАЦИЈА  

 У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и 

неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије НАРУЧИЛАЦ има право да у 

року од 8 дана од дана пријема фактуре поднесе приговор ИСПОРУЧИОЦУ.  

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора 

одлучи о приговору НАРУЧИОЦА.  

Члан 15. 

НАРУЧИЛАЦ има право да захтева у случају техничких или других сметњи у 

испоруци енергије, чији узрок није на објекту НАРУЧИОЦА, да се те сметње отклоне у 

примереном року.  

Као примерени рок у којем је оператор система обавезан да отклони сметње у 

испоруци енергије купцима сматра се рок од 24 часа, а најдуже два дана од дана 

пријема обавештења о сметњи. 

Сметњама у испоруци енергије у смислу става 1. овог члана не сматрају се 

прекиди у испоруци енергије настали због примене мера из члана 211. Закона о 

енергетици („Службени гласник Републике Србије“ број 145/2014 и 95/2018 - други 

закон). 
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РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ 

Члан16. 

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да НАРУЧИОЦУ обезбеди резервно снабдевање у 

складу важећим прописима којима се регулише област снабдевања електричном 

енергијом. 

ВИША СИЛА 

Члан 17. 

Виша сила ослобађа снабдевача обавезе да испоручи, а купца да преузме 

количине електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања 

Као виша сила, за снабдевача и 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 обезбеђења сигурности електроенергетског система. 

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

другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме 

потребне активности рада ублажавања последица више силе. 

Као виша сила не сматра се наступање околности код снабдевача да понуђени и 

прихваћени пословни и технички капацитет из понуде снабдевача буде редукован, 

изван одредби претходних ставова овог члана уговора. 

РОК НА КОЈИ ЈЕ УГОВОР ЗАКЉУЧЕН 

Члан 18. 

Уговор се закључује на одређено време и важи 12 месеци,  почев од дана 
закључења, стим да његово важење престаје, уколико дође до ранијег утрошка укупно 
уговорене вредности из чана 3. став 1. овог уговора. 

Члан 19. 
 
 Лице код НАРУЧИОЦА задужено за спровођење овог уговора је Душко  Корица. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 
 
 Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани 
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
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Члан 21. 
 

Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 
закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током 
важења Уговора 

 
Члан 22. 

 
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно 
у духу добрих пословних односа, у супротном надлежан је суд стварне надлежности у 
Новом Саду. 

Члан 23. 
 
 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране. 

 
Члан 24.  

 
 Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих се два уручују 
ИСПОРУЧИОЦУ, а два задржава НАРУЧИЛАЦ. 
 
 
 
 

  ЗА НАРУЧИОЦА                                                  ЗА ИСПОРУЧИОЦА 
   ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА             ДИРЕКТОР 
 
     _________________________    ______________________ 
         Миомир Јовановић 
 
 
                ДИРЕКТОР 
 
     _________________________ 
              Душан Бајић 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА 
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
Понуђач, у знак прихватања модела уговора, исти мора попунити, оно што може, 
потписати и оверити печатом. 
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IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 ЗА ЈН БР. 6/2019 

 
 

ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПОВЕЗАНЕ УСЛУГЕ 
 

Редни 
број 

Опис  
Јединица 

мере 
Оквирна 
количина 

Цена по 
јединици 

мере 

Укупна 
вредност  

1 2 3 4 5 6 

1. 

 
Електрична енергија са 
трошковима балансирања 
 

kWh 2.200.000,00 

  

Укупан износ без обрачунате акцизе и ПДВ-а: 
 

Износ акцизе: 
 

Укупан износ без ПДВ-а 
 

Износ ПДВ-а: 
 

Укупан износ са ПДВ-ом: 
 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена. У јединичну цену урачунати 

су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови услуге приступа и 
коришћења преносног система, накнаде за подстицај обновљених извора 
енергије, порез на додaту вредност и акциза на електричну енергију, који се 
обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу 
рачуна који испоставља ИСПОРУЧИЛАЦ. 

 у колони 6. уписати укупну цену и то тако што ће помножити јединичну цену 
(наведену у колони 5.) са траженом количинаом (која је наведена у колони 4.);  

 На крају уписати, укупан износ без обрачунате акцизе и ПДВ-а, износ акцизе, 
Укупан износ без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом.  
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 

__________________________________________________________________,  
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПА ИЗНОС ТРОШКОВА  
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона,  
__________________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара,  НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН бр. 
6/2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима.  
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач _________________________________________________________ 
у поступку јавне набавке добара, НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,  ЈН бр. 
6/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.  
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                             М.П.                                 __________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О МЕНИЦИ КАО ГАРАНЦИЈИ ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
  
 
 
 
 

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу приликом 

потписивања уговора, односно у року од три дана од дана закључења уговора,  као 

средство финансијског обезбеђења положити, потписану и оверену сопствену, бланко, 

неопозиву, безусловну и на први позив наплативу меницу са потписаним меничним 

овлашћењем у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и роком важења 30 дана 

дуже од рока за коначно извршење посла, као гаранцију за добро извршење посла, 

евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

  
 
 
 
У __________________________ 
 
Дана: ______________________ 
 
 
 
 
 

    (М.П.)     _______________________________ 
                     (Потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

 
 


