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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Добра – набавка електричне енергије, шифра: ОП-18/2020, у свему према спецификацији
садржаној у конкурсној документацији.
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - Електрична енергија.
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.

II КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
Уколико Наручилац добије две или више понуда са једнаким, најнижим ценама,
Наручилац ће, између најповољнијих понуда изабрати понуду оног понуђача који има већи
кадровски капацитет, односно више запослених.
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III СПЕЦИФИКАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка електричне енергије
ЕД БРОЈ

АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА
Бул.Михајла Пупина 5
Димитрија Aврамовића 4
Душана Даниловића 24
Доситејева 2
Јеврејска 17
Прерадовићева 44

1
2

1410400150
1410037343

3
4

1410063611
1410380842

5
6

1410047047
1480001517

7
8

1410439375
1410064022

9
10

1480171980
1410067544

11
12

1410068672
1410439383

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1410005565
1410061520
1410055171
1410029308
1410439413
1410035960
1410428322
1410069580
1410046520
1410439421
1410063840
1410055589

Васе Пелагића 11/ Г2
Bул. Војводе Степе 91 (89)
Тврђава једн. касарна лок 3
Bул. Слободана Јовановића 30
Позоришни Трг 5
Васе Пелагића 11/ Г3
Морнарска 2
Суботићка 28
Bарањјска 12
Драге Спасић 2
Дунавска 19
Bул Михајла Пупина 28
Хероја Пинкија 44
Јеврејска 16
Народних Хероја 9
Максима Горког 49
Сељачких буна 75
Трг Марије Трандафил 18

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1410052741
1410041634
1410052750
1410069130
1410052792
1410236075
1410221132
1410439405
1480428310
1410073692

Трг слободе 3 А02
Руменачки пут 7
Трг слободе 3 А01
Пап Павла 3
Трг слободе 3 А05
Трг Марије Трандафил 16
Шафарикова 7
Васе Пелагића 11/Г5
Штросмајерова 24
Војводе Путника 1

35
36
37
38
39

1410069288
1550090610
1410037726
1410228820
1410063700

Шафарикова 7
Ослобођења 21
Бул. Ослобођења 52
Железничка 36
Душана Даниловића 2
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ЕД БРОЈ
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1410008386
1410042355
1410267671
1410031086
1410042142
1410283839
1690266239
1300085919
1410046660

49
50

1410219510
1410069962

51
52

1410046628
1410298429

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1270163154
1410036550
1410283944
1410046490
1410046474
1410415832
1410024349
1410034719
1410071126
1410069121
1410057948
1410009366
1120082253
1200407228
1200407287
1410395769
1410395785
1410395777
1410052814
1410052679

73
74

1410165747
1410052725

75
76

1410407546
1410168894

77
78
79
80

1410007908
1410403591
1410308335
1410042320

81
82

1410246364
1410217658

АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА
Алмашка 5
Арсе Теодоровића 11
Бул. деспота Стефана 2
Бул. деспота Стефана 6
Гајева 30
Краља Александра 12
Иве Лоле Рибара 1
Лазе Костић 113 Ковиљ
Краља Александра 9
Каће Дејановић 6
Јеврајска 30
Краља Александра 9
Јеврејска 19
Краља Петра првог 4
Максима Горког 50
Његошева 13
Народних Хероја 9
Народних Хероја 9
Сентадрејски Пут бб Магацин 2 фаза
Војвођанских бригада 17
Војвођанских бригада 17
Змај Јовина 14
Шафарикова 4
Ћирила и Методија 46
Шангај 47 МЗ
Видовданска 14 Буковац
Симе Шолаје 52 Дом Културе
Симе Шолаје 52 Футог Хидрант пумпа
Трг слободе 3 АПОЛО ГРО 1
Трг слободе 3 АПОЛО ГРО 3
Трг слободе 3 АПОЛО ГРО 1 РО-3-2
Трг слоб 3 лок Б05
Трг слоб 3 лок А08
Трг слоб 3 лок Ф8
Трг слоб 3 лок А13
Позоришни трг 2
Темеринска 61
Темеринска 51
Руменачка 152 лок 9
Стефана Стефановића 3А
Пап Павла 10
Тврдјава дуга касарна 8-атеље 5
Трг Марије Трандафил 16
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ЕД БРОЈ
83
84
85
86
87
88
89
90
91

1410403583
1410007894
1410008300
1410041766
1410066599
1410067536
1410052830
1410052822
1410008076

92
93

1410012626
1410052261

94
95

1410065541
1410311980

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

1410007886
1410040042
1410073382
1410303384
1410068575
1410347616
1410052580
1410047268
1410055570
1410056232
1410033062
1410053055
1410362658
1410032392
1410202588
1410041650
1410052806
1410029340
1410278428
1410031191

116
117

1410053101
1410030608

118
119

1410042312
1410041685

120
121
122
123

1410166689
1690266220
1410053373
1410033089

124
125

1410069032
1410004550

АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА
Руменачка 152 лок 7
Темеринска 51
Темеринска 22
Руменачки пут 21
Родољуба Чолаковића 6
Бул. Слоб Јовановића 30
Трг слободе 3( Б6)
Трг слободе 3( Б7)
Петра Кочића 1
Футошка 42
Његошева 13
Бате Бркића 18
Сремска 9
Темеринска 51
Трг младенаца 7
Бул. Михајла Пупина 19
Саве Ђисалова 1
Краља Александра 4
Народног фронта 58
Његошева 3
Јеврејска 19
Трг Марије Трандафил 16
Николе Пашића 9
Бул. Ослобођења 115
Трг слободе 3 Ц12
Светозара Милетића 53
Балзакова 18
Пастерова 2
Руменачки пут 7
Трг слободе 3 лок А06
Драге Спасић 6
Позоришни трг 6
Народног фронта 53
Трг слободе 3 лок Ц07
Ресавска 2
Пап Павла 10
Руменачки пут 11 ( 9 )
Саве Вуковића 10
Иве Лоле Рибара 1
Трг слободе 3 Д08
Бул. ослобођења 115
Шафарикова 2 Јеврејска 10
Железничка 56
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126
127
128
129
130
131
132
133
134

1410317466
1410055830
1410041197
1410034930
1410032597
1410014831
1410063956
1410041677
1410055481

135
136

1410259180
1410259172

137
138

1410041685
1410251104

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

1300406718
1410008017
1410055007
1410047071
1410068664
1410004461
1410065592
1410052849
1410046440
1480001860
1410031299
1410439367
1410340298
1410036592
1410008025
1410285297
1410029294
1410051290
1410379577
1410035740

159
160

1410034670
1410034689

161
162

1410024195
1410043106

163
164
165
166

1480368953
1410388096
1200310062
1410060000

167
168

1480368945
1410172107

АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА
Трг републике 4
Трг Марије Трандафил 9
Руменачка 152
Трг галерија 4
Балзакова 15
Париске комуне 30
Бул. војводе Степе 135 (133)
Руменачки пут 9
Трг Марије Трандафил 10
Змај Јовина 26 локал 137
Змај Јовина 26 локал 136
Руменачки пут 9
Позоришни трг 2
Трг ослобођења 1
Темеринска 6
Николе Пашића 34
Јеврејска 17
Позоришни трг 5
Железничка 40
Бате Бркића 26
Трг слободе 3
Краља Александра 9
Прерадовићева 162
Народног фронта 53
Васе Пелагића 11/Г
Трг слободе 3 Б01
Радничка 51
Темеринска 8
Змај Јовина 6
Драге Спасић 2
Мите Ружића 3
Бул. ослобођења 34
Војводе Мишића 9
Војвођанских бригада 17 (1 спрат)
Војвођанских бригада 17 (пр)
Трг слободе 3
Масарикова 12
Тврђава ОММ1 ТС Тврђава
Сентандрејски пут 165(бб) хидрант пумпа
Пролетерска бб
Стевана Хладнога 1
Тврђава ОММ1 ЗТС Академија
Тврђава цара Јосифа 3-5 планетаријум
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ЕД БРОЈ

АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА

169
170
171
172
173
174
175
176
177

1480370443
1410052717
1410165232
1690266212
1690265763
1690166340
1690265844
1690163413
1410384511

Тврђава ОММ2 ЗТС Академија

178
179

1410031256
1410280457

180
181

1410053209
1410008084

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

1410034727
1410034697
1410376420
1480171998
1410072572
1410023784
1480171882
1400131248
1410031213
1410060140
1410046679
1410053047
1410419439
1410419420
1410419447
1410039990
1410165810
1410016192
1690433518
1410158465

202
203

1410395793
1410238205

204
205

1410046385
1410046393

Народног Фронта 53
Народног Фронта 53
Трг слободе 3 лок Д15
Петра Кочића 1
Војвођанских бригада 17(3 спрат)
Војвођанских бригада 17(405)
Трг слободе 4
Тврђава јед.кас.6,7
Илије Огњановића 3
Железничка 28
Тврђава јед.кас.6,7
Народног фронта 53 подстаница
Народног фронта 53
Антона Урбана 1
Краља Александра 9
Трг слободе 3 ЦО6
Ласла Гала 32-локал 2
Ласла Гала 32-локал 1
Ласла Гала 32-локал 3
Трг младенаца 7
Трг слободе 3 локал Ф1
Дунавска 13
Иве Лоле Рибар 1 (нови)
Бул. Ослобођења 141-143
Трг слободе 3 - ПЦ Аполо -гро 2
Димитрија Туцовића 10 ЗТС "Стадион"
Краља Александра 9 склониште 1 тунел-подходник
Краља Александра 9 склониште 2 гро 1-подходник

206
207
208
209

1410266004
1410046555
1410052768
1480002149

210
211

1410330861
1480370451

Трг слободе 3 лок А12
Стевана Хладнога 1
Иве Лоле Рибара 1
Иве Лоле Рибара 1 локал 5
Иве лоле Рибара 1 локал 4
Иве Лоле Рибара 1 мансарда
Иве Лоле Рибара 1 хидроцел
Светозара Милетића 10

Трг слободе 3 ПЦ Аполо -гро 4
Краља Александра 9 подходник ГРО-3
Трг солободе 3 АО3
Фрање Штефановића 4
Сентандрејски пут бб
Тврђава- ОММ2 ТС Тврђава
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ЕД БРОЈ

АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА

212
213
214
215
216
217
218
219
220

1480421862
1410034522
1410047098
1410210513
1300086125
1410371282
1410046512
1590384810
1590384802

Раде коначара бб - Спортска хала

221
222

1590384799
1590384780

223
224

1590384772
1410419404

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

1410431650
1410073714
1480000085
1410264982
1410438670
1410388061
1410437410
1410169467
1480001843
1410422006
1410432826
1290438371
1410441914
1410441922
1410033445
1410055481
1410440454
1410034565
1410228820
1200448153

245
246

1690442657
1410068729

247
248

1410022400
1410071487

М. Орешковића 1 лок 2
М. Орешковића 1 лок 1
М. Орешковића 1 МЗ
Дунавска 6
Ђорђа Никшића Јохана 5
Војводе Путника 1
Тврђава 7
Радничка 20
Булевар деспота Стефана 5 Градилиште
Сентандрејски пут бб-165
Клисански пут бб - Прихватилиште
Поштанска 7
Прерадовићева 88
Трг слободе 4
Радничка 6
Словачка 10 Кисач
Бул. Слободана Јовановића 27
Јована Цвијића 7
Војвођанска 30
Трг Марије Трандафил 10
Горње Сајлово - градилиште
Сремска 9
Железничка 36
Футог, Цара Лазара 50
Иве Лоле Рибара 1
Позоришни трг 6
Алмашка 4
Змај јовина 22

249
250
251
252

1410067510
1410448498
1110449481
1410244728

253
254

1410429558
1410449591

Сремска 9
Јеврејска 17
Змај Јовина 22
Лазе Костића 119
Васе Пелагића 11 - Аутолифт
Краља Александра 9
М. Орешковића 1 лок 4
М. Орешковића 1 лок 3

Бул. Слободана јовановића 32
Грчкошколска 8
Војвођанска 104 Будисава
Бранислава Бороте 9 стан 37
Банатска 4-2 стан 17
Симе Шолаје градилиште
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ЕД БРОЈ

АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА
Футошка 14 Д стан 12

255
256
257
258
259
260
261
262
263

1410245848
1410217569
1410034026
1410258664
1410052253
1410046466
1410053179
1410048078
1200427075

264
265

1550090653
1410442570

266
267

1410381253
1480171890

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

1410040611
1410441892
1410441930
1410037238
1410024195
1410415840
1410012618
1410286587
1410005174
1410068583
1410065525
1410047136
1410414143
1410414135
1410414178
1410012510
1410035979
1200092636
1410268368
1480000210

288
289
290
291
292

1690446253
1690446261
1690446270
1690446288
1690446296

293
294

1690446512
1690446520

295

1690446539

Општа Заједничка Потрошња
Ветерник, Војводе Бојовића 50 Парцела Број 362/36
Котларница Ветерник, Војводе Бојовића 50 Парцела Број 362/36

296

1690446547

Лифт Ветерник, Војводе Бојовића 50 Парцела Број 362/36

Сељачких буна 73
Народодног фронта 54
Змај Јовина 28 (лок.34)
Његошева 13
Краља Александра 9
Трг слободе 3 лок Е08
Трг Коменског 10
ФУТОГ Моша Пијаде 22
Војвођанска 17
Руменачка 152
Антона Чехова 4
Тврђава локал 4
Браће Могин 2
Бул. војводе Степе 71
Трг младенаца 7
Браће Јовандић 13
Трг слободе 3 лок Ф9
Сентандрејски пут 167
Футошка 42
Булевар Јована Дућича 19
Ласла Гала 6
Краља Александра 2
Бате Бркића 18
Јеврејска 17
Кисачка 55
Кисачка 55
Кисачка 55
Футошка 30
Бул. Михајла Пупина 28
Цара Лазара 141 Футог МЗ
Бул. Војводе Степе 47
Београдска 3
Простор За Спремачицу Ветерник, Радничка 51/А Парцела Број 364/29
Општа Заједничка Потрошња Ветерник, Радничка 51/А Парцела Број 364/29
Котларница Ветерник, Радничка 51/А Парцела Број 364/29
Лифт Ветерник, Радничка 51/А Парцела Број 364/29
Противпожарни Прикључак Хидрант Пумпа
Ветерник, Радничка 51/А Парцела Број 364/29
Простор За Спремачицу Ветерник, Војводе Бојовића 50 Парцела Број 362/36
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ЕД БРОЈ
297

1690446555

298

1690445990

299

1690446024

300
301
302

1690446059
1690446075
1690446105

303

1690446997

304

1690447004

305

1690447012

306
307

1690447020
1690447039

308

1690448027

309

1690448035

310
311
312

1690448043
1690448051
1690448060

313

1690447934

314

1690447950

315
316
317

1690447977
1690447993
1690448000

АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА
Противпожарни Прикључак Хидрант Пумпа
Ветерник, Војводе Бојовића 50 Парцела Број 362/36
Простор За Спремачицу
Ветерник, Војводе Бојовића 52 Ламела А Парцела Број 361/3
Општа Заједничка Потрошња
Ветерник, Војводе Бојовића 52 Ламела А Парцела Број 361/3
Котларница Ветерник, Војводе Бојовића 52 Ламела А Парцела Број 361/3
Лифт Ветерник, Војводе Бојовића 52 Ламела А Парцела Број 361/3
Противпожарни Прикључак Хидрант Пумпа
Ветерник, Војводе Бојовића 52 Ламела А Парцела Број 361/3
Простор За Спремачицу
Ветерник, Војводе Бојовића 54 Ламела Б Парцела Број 361/3
Општа Заједничка Потрошња
Ветерник, Војводе Бојовића 54 Ламела Б Парцела Број 361/3
Котларница Ветерник, Војводе Бојовића 54 Ламела Б Парцела Број 361/3
Лифт Ветерник, Војводе Бојовића 54 Ламела Б Парцела Број 361/3
Противпожарни Прикључак Хидрант Пумпа
Ветерник, Војводе Бојовића 54 Ламела Б Парцела Број 361/3
Простор За Спремачицу
Ветерник, Војводе Бојовића 56 Ламела Ц Парцела Број 361/3
Општа Заједничка Потрошња
Ветерник, Војводе Бојовића 56 Ламела Ц Парцела Број 361/3
Котларница Ветерник, Војводе Бојовића 56 Ламела Ц Парцела Број 361/3
Лифт Ветерник, Војводе Бојовића 56 Ламела Ц Парцела Број 361/3
Противпожарни Прикључак Хидрант Пумпа
Ветерник, Војводе Бојовића 56 Ламела Ц Парцела Број 361/3
Простор За Спремачицу
Ветерник, Војводе Бојовића 58 Ламела Д Парцела Број 361/3
Општа Заједничка Потрошња
Ветерник, Војводе Бојовића 58 Ламела Д Парцела Број 361/3
Котларница Ветерник, Војводе Бојовића 58 Ламела Д Парцела Број 361/3
Лифт Ветерник, Војводе Бојовића 58 Ламела Д Парцела Број 361/3
Противпожарни Прикључак Хидрант Пумпа
Ветерник, Војводе Бојовића 58 Ламела Д Парцела Број 361/3

Напомена: Списак из спецификације мерних места је подложан изменама уз писмену
комуникацију и сагласност овлашћених лица будућих уговорних страна.
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IV 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 О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним
набавкама, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ за правна лица:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
Доказ за предузетнике:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
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;
Доказ за правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног основног и вишег 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; Напомена:
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано
за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
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.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказ за предузетнике и физичка лица:
1) 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).
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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;
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) Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
Доказ:
Образац - Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштите животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде – попуњен, потписан и оверен
печатом. Саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве.
5) Да, у складу са чл. 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, има важећу
дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Доказ:
За извршење предмета конкретне јавне набавке је потребна важећа лиценца за
обављање делатности снабдевања електричном енергијом на тржишту
електричне енергије издата од стране Агенције за енергетику Републике Србије у
складу са Законом о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018-др.закон).
Поред обавезних услова, понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке,
мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76.
Закона о јавним набавкама, и то:
1) да испуњава услов финансијског капацитета, односно, да је понуђач остварио
пословни приход од најмање 70.000.000,00 динара у претходне три године (2017, 2018
и 2019. године);
Доказ:
БОН-ЈН – односно Извештај о бонитету за јавне набавке, Агенције за привредне
регистре, за 2017, 2018. и 2019. годину (уколико АПР није завршио податке за 2018.
годину доставити извештај који се односи на 2017. и 2018. годину и фотокопију
биланса стања и успеха за 2019. годину)
2) да испуњава услов пословног капацитета, односно, да је понуђач у претходне три
године (2017, 2018. и 2019. године) пре објављивања Позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, као активан учесник на тржишту електричне енергије
испоручио електричну енергију најмање у двострукој вредности понуђене цене за ову
јавну набавку.
Доказ:
1) Референтна листа – листа закључених и реализованих уговора у траженом
периоду чији је предмет електрична енергија – попуњена, потписана и оверена
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печатом (Саставни део конкурсне документације је Образац наведене
референтне листе), и
2) Оригиналне потврде о референцама – попуњене, потписане и оверене печатом
од стране референтног наручиоца (Саставни део конкурсне документације је
Образац потврде о референцама).
3) Потврда (уверење) Оператoра преносног система да је понуђач активан учесник
на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из
претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију електричне
енергије са другим учесником на тржишту
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о
јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона о јавним набавкама, док додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама
подизвођач не мора да испуњава.
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 о јавним набавкама, а додатне
услове испуњавају заједно, осим уколико је конкурсном документацијом другачије
прописано.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Обрасци изјава морају бити попуњени, потписани од стране овлашћеног лица и
оверени печатом.
Уколико Обрасце изјава потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
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.
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.
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.
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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.
У случају сумње или системом случајног узорка, Комисија за јавну набавку може
тражити додатне доказе о испуњености свих или појединих услова или у том циљу извршити
увид код понуђача и одбити понуду понуђача који у остављеном року не достави тражене
доказе, не омогући увид или достављени докази (и/или увид) не докажу да понуђач испуњава
услове.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова. Обавезни услови су услови
прописани чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
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V 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона
понуђача, као и име и презиме особе за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу Наручиоца:
Град Нови Сад,
Градска управа имовину и имовинско-правне послове,
21102 Нови Сад,
улица Народног фронта број 53,
спрат I, канцеларија 114 са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара - набавка електричне енергије
(шифра: ОП-18/2020) - НЕ ОТВАРАТИ”,
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 све елементе који су тражени у конкурсној документацији и
накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.
Понуда, уз остале доказе, између осталог, мора да садржи и:
1) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним
набавкама - попуњен, потписан и оверен печатом (саставни део конкурсне
документације је Образац наведене изјаве);
2) Образац понуде попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне документације,
потписан и оверен печатом (саставни део конкурсне документације је Образац
понуде);
3) Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и
потписан на последњој страни модела уговора, чиме поуђач потврђује да прихвата
елементе модела уговора (саставни део конкурсне документације је Модел уговора);
4) Образац структуре цене - попуњен, потписан и оверен печатом (саставни део
конкурсне документације је Образац структуре цене);
5) Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и оверен печатом
(саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве);
6) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у виду регистроване
бланко соло менице са меничним овлашћењем на 10% износа укупне вредности
понуде без пореза на додату вредност, као и доказ о регистрацији менице и картон
депонованих потписа;
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7) Референтна листа – листа закључених и реализованих уговора у траженом периоду
о испорученим добрима - попуњена, потписана и оверена печатом (саставни део
конкурсне документације је Образац наведене референтне листе);
8) Оригиналне потврде о референцама о испорученим добрима - попуњене,
потписане и оверене печатом од стране референтног Наручиоца (саставни део
конкурсне документације је Образац потврде о референцама),
9) Потврда (уверење) Оператoра преносног система (попуњена, потписана и
оверена печатом) да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије,
односно да је у било ком периоду из претходне три године до дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну
трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту и
10) ОП образац – образац оверених потписа лица овлашћених за заступање.
Уколико понуђач не достави ОП образац, Наручилац није дужан да одбије такву
понуду. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је
саставни део конкурсне документације.
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.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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:
Град Нови Сад,
Градска управа за имовину и имовинско-правне послове,
21102 Нови Сад,
улица Народног фронта број 53,
спрат I, канцеларија 114,
са напоменом да ли је у питању измена, допуна или опозив понуде, назив предметне набавке,
шифром јавне набавке и назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона
понуђача, као и име и презиме особе за контакт.
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.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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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.
6. 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 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.
7. 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 садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
8. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, НАЧИН И РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА,
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је последњи дан у месецу за претходни месец, а најкасније 45 дана од
дана пријема фактуре за испоручене количине електричне енергије за обрачунски период.
Испоручилац мора доставити рачун за испоручену електричну енергију најкасније до 10. у
месецу за претходни месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен на фактури.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу начина и периода за испоруку добара
Испорука добара се врши константно од тренутка закључења уговора до истека
уговорног периода, односно до реализације уговорене вредности ако иста наступи пре истека
уговора.
Конкурсна документација у отвореном поступку
Страна 18 од 39

8.3. Захтев у погледу места за испоруку добара
Места испоруке су дефинисана спецификацијом мерних места. Списак из спецификације
мерних места је подложан изменама уз писмену комуникацију и сагласност овлашћених лица
будућих уговорних страна.
8.4. 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 ће у писаном облику затражити од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
8.5. Захтев у погледу гарантног рока
Нема захтева у погледу гарантног рока.
9. 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 укупна вредност понуде без пореза на додату
вредност.
У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о
јавној набавци.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у виду регистроване бланко
соло менице 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% укупне вредности понуде без урачунатог пореза на
додату вредност, као и доказ о регистрацији менице и копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде мора да
важи најмање колико и понуда. Наручилац може уновчити средство обезбеђења за
озбиљност понуде у случају да:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду,
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци
у року који му одреди Наручилац.
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11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА
Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове.
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 пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Додатне информације или појашњења упућују се искључиво у писаном облику,
достављањем захтева на следећу адресу:
Град Нови Сад,
Градска управа за имовину и имовинско-правне послове,
21102 Нови Сад,
улица Народног фронта број 53,
спрат I, канцеларија 114
или на електронске адресе aleksandar.ivkov@uprava.novisad.rs
nemanja.martinovic@uprava.novisad.rs и vesna.mihajlovic@uprava.novisad.rs
(обавезно на све три адресе истовремено.)
са назнаком: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације у вези са јавном набавком добара – набавка електричне енергије (шифра:
ОП-18/2020)”.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 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 о јавним набавкама, а у радно време Наручиоца од 730 до 1530 часова радним
данима.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
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
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и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача.
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. 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.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама 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 приликом тражења додатних
информација или појашњења указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
Наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора или 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 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници 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 од
120.000,00 динара на следећи начин:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи
следеће елементе:
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- 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;
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износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
број рачуна: 840-30678845-06;
шифру плаћања: 153 или 253;
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
- сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
- корисник: буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
- 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.
-

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам 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 („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).

18. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ
УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА
Понуђач који у свом пословању не употребљава печат у складу са законом и оснивачким
актом, није дужан да тражену документацију оверава печатом.
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА
75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка електричне енергије
Шифра: ОП-18/2020
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15), __________________________________________________________
даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо при
састављању понуде у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка електричне
енергије (шифра: ОП-18/2020), поштовали све обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да
немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.
_____________________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај
образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, односно сваки
подизвођач.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка електричне енергије
Шифра: ОП-18/2020
Број понуде: _____________
Датум: _____________
Упућујемо Вам понуду за јавну набавку добара - набавка електричне енергије
(шифра: ОП-18/2020), у свема према спецификацији која чини саставни део конкурсне
документације.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(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
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
1)
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
2)
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
3)
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности 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
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
1)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

2)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

3)

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 – јавна набавка добара - набавка електричне енергије,
шифра: ОП-18/2020.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: ____________________ динара без ПДВ-а.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: ____________________ динара са ПДВ-ом.
Укупан број запослених на дан подношења понуде је ____ запослених.
Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана од дана
отварања понуда).
Рок плаћања: Рок плаћања је последњи дан у месецу за претходни месец, а најкасније 45
дана од дана пријема фактуре за испоручене количине електричне енергије за обрачунски
период. Испоручилац мора доставити рачун за испоручену електричну енергију најкасније до
10. у месецу за претходни месец.
Период испоруке добара: Испорука добара се врши константно од тренутка закључења
уговора до истека уговорног периода, односно до реализације уговорене вредности ако иста
наступи пре истека уговора.
Место испорукe: Места испоруке су дефинисана спецификацијом мерних места. Списак из
спецификације мерних места је подложан изменама уз писмену комуникацију и сагласност
овлашћених лица будућих уговорних страна.
Напомена: Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. Снабдевач је балансно
одговоран за место примопредаје наручиоца.
Понуду дајемо у свему према спецификацији Наручиоца.
Јединичне цене су фиксне за све време важења Уговора.

М.П.
_____________________________________
Потпис овлашћеног лица
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка електричне енергије
Шифра: ОП-18/2020

Р.б.

1.

Предмет ЈН

1
Електрична енергија на свим
местима наведеним у
спецификацији, за период од
годину дана.

Јед.
мере

Кол.

Ј.цена
без
ПДВ-а

Ј.цена са
ПДВ-ом

Ук. цена
без ПДВа

Ук. цена
са ПДВом

2

3

4

5

6 (3х4)

7 (3х5)

kWh

3.945.000

Укупна цена без ПДВ-а: ______________ динара.
Укупна цена са ПДВ-ом: ______________ динара.
Јединичне цене исказане у обрасцу структуре цене су фиксне за све време трајања
Уговора.
Количине наведене у спецификацији су оквирне и служе само као параметар за
упоређивање понуђених цена и одређивање најповољнијег понуђача.
Уговор ће бити закључен на пун износ опредељених средстава, а сва одступања и
корекције у погледу количина испоручених добара, могу се кретати само у оквиру укупне
уговорене вредности.
Списак из спецификације мерних места је подложан изменама уз писмену
комуникацију и сагласност овлашћених лица будућих уговорних страна.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које
су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 3); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом

М.П.
_____________________________________
Потпис овлашћеног лица
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка електричне енергије
Шифра: ОП-18/2020
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15), ____________________________________________________________
(назив понуђача)
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку добара набавка електричне енергије (шифра: ОП-18/2020), како следи у табели:
Ред.
број

Износ трошка у
динарима

Врста трошка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

М.П.
_____________________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Достављање овог обрасца није обавезно.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка електричне енергије
Шифра: ОП-18/2020
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), _________________________________________________________________
даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо понуду у
отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка електричне енергије (шифра: ОП18/2020), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

М.П.
_____________________________________
Потпис овлашћеног лица

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, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај
образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, односно сваки
подизвођач.
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XI МОДЕЛ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ
И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV-404-4/20-50
НОВИ САД
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка електричне енергије
Шифра: ОП-18/2020

закључен у Новом Саду, дана _____________ године између:
1. Града Новог Сада - Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, улица
Народног фронта број 53, Нови Сад, ПИБ:109804474, матични број: 08964912, коју заступа
Мирјана Марковић, в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове (у
даљем тексту: Купац),
и
2. ___________________________________) из ___________, улица ________________, ПИБ
________________, матични број ________________, кога заступа _______________,
енергијом (у даљем тексту: Снабдевач).
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1__________________________________________________ из ______________________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, ПИБ:______________, матични број:
______________________ и
2.2__________________________________________________ из ______________________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, ПИБ:______________, матични број:
______________________ и
2.3__________________________________________________ из ______________________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, ПИБ:______________, матични број:
______________________и
(у даљем тексту: Добављач), а коју заступа ___________________________________________.
(навести име и презиме)
На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од _____________ 2020. године који
је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде
_________________________________ директор ___________________________________________ (навести
име и презиме)
(навести скраћено пословно име из АПР)
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је овлашћен да предузима све
потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење преузетих
обавеза.
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
________________________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу _____________________________________________________________
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и

то

(навести пословно име подизвођача)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, ПИБ:______________,
матични број: ______________________, а што чини _______% од укупне уговорене вредности.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
________________________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу _____________________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, ПИБ:______________,
матични број: ______________________, а што чини _______% од укупне уговорене вредности.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
________________________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу _____________________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, ПИБ:______________,
матични број: ______________________, а што чини _______% од укупне уговорене вредности.
За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара Добављач, као да је сам извршио делове
набавке поверене подизвођачу/има из става 1. / и 2 / ове тачке.

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени
поступак на основу члана 32. за јавну набавку добара – набавка електричне енергије (шифра:
ОП-18/2020) ради закључења уговора, и
- да је Снабдевач доставио понуду која у потпуности одговара спецификацији добара из
конкурсне документације.
Тачка 1.
Предмет уговора
Предмет овог Уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом Купца од стране
Снабдевача, у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који
регулишу испоруку електричне енергије, усвојеном понудом Снабдевача, која је заведена код
Купца под бројем _____________________________. године и спроведеним поступком јавне
набавке број ОП-18/2020 – Набавка електричне енергије - потпуно снабдевање.
Саставни део овог Уговора је: поглавље III конкурсне документације - (у даљем
тексту: Спецификација) из понуде Снабдевача, која се налазе у прилогу.
Тачка 2.
Количина и снага електричне енергије
Снабдевач се обавезује на потпуно снабдевање Купца електричном енергијом са
балансном одговорношћу, према јединичној цени утврђеној тачком 3. став 1. овог уговора, на
основу остварене потрошње Купца на обрачунским мерним местима Купца која су наведена у
Спецификацији.
Снабдевач се обавезује да испорука електричне енергије и врста и ниво квалитета
испоручене електричне енергије буду у складу са свим важећим законским и подзаконским
прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Уколико Снабдевач не поступи на начин који је прописан претходним ставом, Купац
има право да једнострано раскине овај Уговор.
Тачка 3.
Цена електричне енергије
Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један kWh електричне енергије, без обзира
на време утрошка енергије (једнотарифни обрачун) износ од _____ динара без ПДВ-а. Цена је
фиксна за уговорени период испоруке.
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Цена мора бити исказана у динарима, без и са порезом на додату вредност.
Ценом је обухваћена цена активне електричне енергије са трошковима балансирања,
док у цену 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 електричне енергије, нити трошкови
акцизе.
Tрошкове услуге приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне
енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача, трошкови акцизе и друге
зависне трошкове, у оквиру рачуна Снабдевач ће фактурисати сваког месеца, на основу
обрачунских величина за места примопредаје купца, уз примену ценовника за приступ
систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију
електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за
дистрибуцији електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије,
односно у складу са методологијама за одређивање цена објављених у Службеном гласнику
Републике Србије.
Укупна уговорена вредност за добра из тачке 1. овог уговора износи 35.866.902,00
динара без урачунатог пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност укупно
износи 43.040.282,40 динара.
Све достављене фактуре морају у свом садржају имати број и датум закљученог
Уговора о испоруци електричне енергије.
Купац и Снабдевач су сагласни да су количине електричне енергије које су предмет
овог уговора оквирне потребе Купца тако да ће се електрична енергија испоручивати према
стварним потребама Купца.
Тачка 4.
Место испоруке
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на
дистрибутивни систем у складу са ознакама ЕД из Спецификације.
Уговорне стране су сагласне да уколико на објектима / пословним просторима којима
управља Купац, а који су наведени у Спецификацији након закључења овог угoвора дође до
промене корисника односно Закупца пословног простора, Купац до 20. у месецу достави све
настале промене Снабдевачу, путем електронске поште на адресу __________________,
достављањем ЕД ознаке обрачунског места, Уговора о закупу пословног простора или
другог доказа којим се доказује настала промена, како би од првог дана наредног месеца
достављене промене почеле да се примењују.
Снабдевач ће са Закупцем/Корисником наведеног објекта закључити Уговор о продаји
електричне енергије и уврстити Закупца/корисника у своју евиденцију као крајњег Купца
електричне енергије, уколико су за то испуњени неопходни услови, а након уредно поднетог
захтева закупца.
Уговорне стране су сагласне да под условима из овог Уговора, Снабдевач врши
снабдевање електричном енергијом и објеката пословних простора којима управља Купац, а
који нису наведени у Спецификацији за период у коме ти објекти/пословни простори нису
издати у закуп а за које то затражи Купац у свом писменом захтеву упућеном Снабдевачу,
путем електронске поште на адресу ______________________/и на адресу из става 1. ове
Тачке, најкасније до 10. у месецу, како би се овај уговор почео примењивати на те просторе
од првог дана следећег месеца.
Све промене на мерним местима из претходних ставова о којима Снабдевач не буде
обавештен до 10. у месецу односно 20. у месецу, сматраће се да нису поднете и Купац се
обавезује да у том случају захтеве и обавештења понови у следећем обрачунском периоду.
Тачка 5.
Балансна одговорност Снабдевача
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Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи:
- Уговор о приступу систему са оператором система за места примопредаје Купца,
- Уговор којим преузима целокупну балансну одговорност за места примопредаје Купца.
Уколико Снабдевач не поступи на начин и у року прописаним претходним ставом овог
Тачке, Купац има право да једнострано раскине овај уговор.
Тачка 6.
Обрачун утрошене електричне енергије
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, 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, Снабдевач издаје купцу 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.
Тачка 7.
Услови и начин плаћања преузете електричне енергије
Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна у законском року од 45
дана од дана пријема рачуна.
У случају да Купац не плати у року рачун из претходног става, дужан је да Снабдевачу
плати за период доцње и затезну камату прописану законом.
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писаним
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.
Све достављене фактуре морају у свом садржају имати број и датум закљученог
Уговора о испоруци електричне енергије.
Тачка 8.
Евиденција о потрошњи
Снабдевач је дужан да води евиденцију о месечној потрошњи на сваком од Купчевих
мерних места (KWh, KVArh, KW) и да по истеку свака календарска три месеца током трајања
уговора доставља Купцу извештај о месечној потрошњи електричне енергије на сваком од
мерних места (KWh, KVArh, KW) током претходна три месеца.
Извештај из претходног става мора бити у електронској форми у Excel формату.
По престанку важења уговора, Снабдевач је дужан да достави Купцу извештај о
месечној потрошњи на сваком од Купчевих мерних места (KWh, KVArh, KW) за цео период
трајања овог уговора.
Тачка 9.
Квалитет добара
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије мора бити у складу са важећим
прописима.
Тачка 10.
Гаранција
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Снабдевач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне
енергије.
Тачка 11.
Рекламација
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и
неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Купац има право да у року од 8 дана од
дана пријема фактуре поднесе приговор Снабдевачу.
Снабдевач је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о
приговору Купца.
Тачка 12.
У случају техничких или других сметњи у испоруци електричне енергије, чији узрок
није на објекту Купца, Купац има право да захтева 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 Тачке 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).
Тачка 13.
Виша сила
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 ове Тачке уговора.
Тачка 14.
Важење и раскид уговора
Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења Уговора, у оквиру
средстава која је Купац планирао и обезбедио за ове намене, а може се раскинути
споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна, једнострано у случајевимa који су
предвиђени овим Уговором и у другим случајевима предвиђеним Законом о облигационим
односима.
Тачка 15.
Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале и да га у свему
прихватају, што потврђују својим потписима.
Уговорне стране су сагласне да сваки настали спор у вези са овим уговором решавају
споразумно. У случају да се настали спор не може решити споразумом, за решавање спорова
уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
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Тачка 16.
Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка
задржава Купац, а 2 (два) примерка Снабдевач, а сматра се закљученим и ступа на снагу
даном када га потпишу обе уговорне стране.
За Купца
М.П.

Мирјана Марковић
в.д. начелника Градске управе за
имовину и имовинско-правне
послове

За Снабдевача
М.П.

Потпис овлашћеног лица
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XII ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ЛИСТА
ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка електричне енергије
Шифра: ОП-18/2020

Ред.
број

Референтни
Наручилац

Предмет уговора

Вредност
реализованог
уговора

Лице за
контакт
(име и
презиме, број
телефона)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Укупна вредност реализованих уговора

М.П.
_____________________________________
Потпис овлашћеног лица
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача која има овлашћеног представника овај образац попуњава,
оверава и потписује овлашћено лице представника понуђача из групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из
групе понуђача.
Образац умножити у потребан број примерака.
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XIII ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА
у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка електричне енергије
Шифра: ОП-18/2020
Назив референтног
наручиоца/купца
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам
ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА
којом потврђујемо да је понуђач __________________________________________________,
као самостални извршилац или учесник у заједничкој понуди испоручио електричну енергију
на основу закључених уговора о набавци
______________________________________________________________________________ у
(навести предмет набавке)
2017, 2018 и 2019. години, укупно уговорене вредности ____________ без ПДВ-а.
Понуђач се показао као добар привредник у погледу квалитета испоручених добара и
поштовања рокова, односно испуњавао је уредно све обавезе из уговора.
Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ ради учешћа у
поступку јавне набавке добара – набавка електричне енергије, шифра: ОП-18/2020 Градске
управе за имовину и имовинско – правне послове и у друге сврхе се не може користити.
Место:__________________
Датум:__________________
Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,
Референтни наручилац-купац
М.П.

_________________________
потпис

Напомена:Образац умножити у потребан број примерака.
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XIV МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО (пример)
На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, број 104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65,
54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 46/96 и „Службени лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља), Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06 и 111/09 – др.
закон, 31/11 и 139/14 –др. закон), Одлуке о општим правилима за обављање директних задужења по основу
овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 6/10 и 12/10-испр.) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину
вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17)

ДУЖНИК:
1. Назив
2. Седиште/адреса
3. Матични број
4. ПИБ
5. Текући рачун
6. Банка

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

ПОВЕРИОЦУ:
1. Назив
2. Седиште/адреса
3. Матични број
4. ПИБ

Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинскоправне послове
Нови Сад, Народног фронта број 53
08964912
109804474

Дужник предаје Повериоцу бланко соло меницу, серијски број ________________ и овлашћује
Повериоца да исту може попунити на износ до _______________ динара
(словима: ______________________________________________ и ___/00) по основу:
- гаранције за озбиљност понуде по обрасцу понуде број _________ од ________ 2020. године
Меница је неопозива, безусловна, без протеста и трошкова. Ово овлашћење је једнократно.
Валута обавеза је „РСД“. Менично овлашћење важи до __.__.____. године.
Дужник изјављује да се одриче права на: повлачење овог овлашћења, опозив овлашћења,
стављање приговора на задужење по овом основу за наплату, сторнирање задужења по овом основу за
наплату. Потписивањем овог овлашћења Дужник овлашћује Повериоца да испуни меничне елементе
и да иницира налог за наплату средстава са рачуна Дужника у складу са условима наведеним у
овлашћењу, а банку Дужника овлашћује да задужи рачун Дужника у складу са налогом за наплату
Повериоца. Ово овлашћење је неопозиво и издаје се у два примерка од којих један за банку Дужника,
а други за Повериоца.
Дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Дужника код тих банака,
односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања
због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са
рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. Меница и
менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до промене лица
овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника и других
промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је
стварно надлежан суд у Новом Саду.
У Новом Саду, дана _______________ 2020. године
М.П.

______________________________
потпис овлашћеног лица Дужника
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