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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту:  
Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке директора 
Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин  о покретању поступка јавне набавке инт.бр.  80/1 од 
20.01.2015. године и Решења директора Установе о образовању комисије за јавну набавку инт.бр. 80/2 
од 20.01.2015. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку електричне енергије 

ЈН бр. 1.1.1 

Конкурсна документација садржи:
 

Поглавље Назив поглавља 

I Oпшти подаци о јавној набавци

II Подаци о предмету јавне набавке

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 
начинспровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења иместо испоруке добара. 

IV Техничка документација и прегледи

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

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду

VII Образац понуде

VIII Модел уговора

IX Образац структуре цене са упутством како да се попуни

X Образац трошкова припреме понуде

XI Образац изјаве о независној понуди

XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона

XIII Образац банкарске гаранције за озбиљност понуде
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НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у 
свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења,  потребно је да се благовремено 
обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет 
страницу  наручиоца  кaко  би   благовремено  били  обавештени  о  изменама,  допунама  и 
појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона 
о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) дужан  да све  измене и допуне конкурсне 
документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу 
са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или 
појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде,  објави  на  порталу  јавних  набавки  и  на  својој 
интернет страници.

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Јавна установа “Спортски објекти” Зрењанин 
Адреса: Карађорђев трг бб, Зрењанин
Интернет страница: www.sportskiobjekti.com
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке.
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1.1.1 су добра – Електрична енергија.
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација.
 
7. Контакт 
Лице за контакт: Зорица Зубац, телефон: 023/533-051, 023/535-280 лок. 107

моб.тел.:  062 50 24 99
Е - mail адреса: finansije@sportskiobjekti.com
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1.1.1 су добра – Електрична енергија. 
Ознака из општег речника набавке: 09310000 - Електрична енергија 
  
2. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

УСЛУГЕ И СЛ. 

1. Врста и количина добара  
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на  
местима примопредаје током периода снабдевања. 
Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период  децембар 2014 – новембар 
2015 године из Табела 2 ( у прилогу )
Капацитет испоруке: Према Табели бр. 3 (у прилогу)
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу). 
2. Врста продаје  
Стална и гарантована.
3. Техничке карактеристике  
У складу са документом Правила о раду тржишта (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012), а по Табели бр. 1 – 
Преглед мерних места из надлежности Јавне установе”Спортски објекти” Зрењанин прикључених на 
дистрибутивни систем.
4. Квалитет добара  
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са: 
 Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду 
преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012), 
 Правилима о раду дистрибутивног система и 
 Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник 
РС'' бр. 63/2013) 
5. Период испоруке:  
Од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању  у трајању од једне године од 00:00 h до 
24:00 h. 
7. Место испоруке добара  
Мерна места купца (наручиоца)  прикључена  на дистрибутивни систем у категорији потрошње на 
ниском напону и широке потрошње.
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног 
лица  понуђача  и  оверену печатом,  којом  се  обавезује  да  ће,  уколико  му буде  додељен  уговор  у 
предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици , 
односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и  
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
8. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  
У складу са одредбама докумената из тачке 4 овог поглавља конкурсне документације. 
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРЕГЛЕДИ  

 

Прилози:  

1. Табела бр.1 – Преглед  мерних места - бројила са ЕД ознакама, категоријама  потрошње и 
одобреном снагом, у надлежности Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин

2. Tабела бр. 2 – Преглед потрошње ел. енергије за мерна места у надлежности Јавне установе 
“Спортски објекти” Зрењанин

 
3. Табела бр. 3 - Планирана потрошња за период од 01.01.2015. – 31.12.2015. године  
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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

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

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

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)- Лиценцу за трговину електричном 
енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику и 
потврду агенције да је та лиценца још увек важећа. 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

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

1) Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у 
било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за 

 подношење понуда на Порталу, обавио минимално једну трансакцију, што се доказује 
Потврдом (уверењем) Оператора дистрибутивног система о броју трансакција. 

2) Да поседује доказ о пореклу добара (За добра домаћег порекла доставити уверење 
Привредне коморе Србије); 

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

 

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 (за кривична дела за која је као главна 
казна предвиђена новчана казна или казна  затвора до 10 и 10 година) и  уверење Вишег суда  (за 
кривична  дела  за  која  је  као  главна  казна  предвиђена  казна  затвора  преко  10  година),  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).  
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре  
да  код  тог  органа  није  регистровано,  да  му  је  као  привредном  друштву  изречена  мера  забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници:  
Потврда  прекршајног  суда  да  му није  изречена  мера  забране  обављања  делатности,  или  потврда 
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена  мера  забране  обављања  делатности,  која  је  на  снази  у  време  објаве  позива  за  
подношење  понуда  Физичка  лица:  Потврда  прекршајног  суда  да  му није  изречена  мера  забране 
обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
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4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 поступк у  приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 

5) Услов из чл.  75.  ст.  1.  тач.  5)  Закона –  Доказ:  Лиценца за трговину електричном енергијом на 
тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца  
још увек важећа. Дозвола мора бити важећа.  
 

6) 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.  

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

 

1) Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на  
тржишту електричне енергије, односно број извршених трансакција у периоду из 
претходне две године до дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, а минимално једну трансакцију.  

2) Доказ о пореклу добара, (За добра домаћег порекла доставити уверење Привредне 
коморе Србије) 

Уколико понуду  подноси група  понуђача понуђач  је  дужан  да  за   сваког  члана  групе  достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач.  
5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,а доказ из члана 75. став 1. тач. 5)  
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

Наведене  доказе  о  испуњености  услова  понуђач  може  доставити  у  виду  неоверених  копија,  а  
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,  чија је понуда на 
основу извештаја  за  јавну набавку оцењена  као  најповољнија,  да  достави  на  увид  оригинал  или 
оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, 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.
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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 понуд у 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. Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена 
на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

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.
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског
тумача. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуда  мора  да  буде  поднета  на  преузетом,  оригиналном  обрасцу  понуде  из  конкурсне  
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако 
што  понуђач  читко  уписује  тражене  податке  у  обрасце  који  су  саставни  део  конкурсне  
документације.  Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана 
од стране понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 
односно прилози,  а  да се  видно не оштете листови или печат.  Понуђач понуд у подноси  
непосредно  или  путем  поште  у  затвореној  коверти,  затворену  на  начин  да  се  приликом  
отварања  понуда  може  са  сигурношћу  утврдити  да  се  први  пут  отвара.  На  полеђини  
коверте  навести  назив,  адресу понуђача  и  број  телефона.  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:  

Јавна установа “Спортски објекти” Зрењанин 
Карађорђев трг бб

23000 Зрењанин

са назнаком: 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” ЗРЕЊАНИН – КОМИСИЈИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда за ЈН бр. 1.1.1/2015.  - “НЕ ОТВАРАТИ”
(на предњој страни коверте).

Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  је  примљена  од  стране  наручиоца  до  
25.02.2015.године, до 12.00 часова 
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је  
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђач у 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 доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде 
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене 
 Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора 
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди 
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.  75 
став 2. ЗЈН 
 Средства финансијског обезбеђења: оригинал банкарску гаранцију за озбиљност  
понуде и оригинал писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за
добро извршење посла. 
 Изјаву да ће понуђач, у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, 
закључити уговоре – дату на начин како је дефинисано у одељку VI тачка 8.4 
конкурсне документације. 
 У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је 
предвиђено конкурсном документацијом.  

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 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 и мора бити достављен уз понуду.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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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:  Јавна установа  
“Спортски објекти” Зрењанин, Карађорђев трг бб, 23000 Зрењанин  са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку добара – “Електрична енергија”, ЈН бр 1.1.1 - НЕ
ОТВАРАТИ”, или 

 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – “Електрична енергија”, ЈН бр  1.1.1  - НЕ
ОТВАРАТИ”, или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – “Електрична енергија”, ЈН бр  1.1.1  - НЕ
ОТВАРАТИ”, или 

 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – “Електрична енергија”, ЈН бр
 1.1.1 - НЕ ОТВАРАТИ”, 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду  
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и  
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење 
понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  

 

5. 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.

 

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

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

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

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у  
поглављу  V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност  
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси  
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној  
набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 
8. НАЧИН  И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ  РОК,  КАО  И  ДРУГЕ  

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
 
Рок  плаћања  је  (најмање  30  дана) од  дана  пријемa  фактуре  (рачуна)  за  испоручене  количине 
електричне енергије, за обрачунски период, коју испоставља добављач на основу документа којим 
наручилац  и  добављач  (односно  Купац  и  Снабдевач)  потврђују  испоручене  количине  електричне  
енергије.
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара: 
 

Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње 
на  средњем  напону,  ниском  напону  и  широке  потрошње,  у  свему   према  Табели  1  конкурсне 
документације.
Период испоруке: од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању у трајању од једне године 
од 00:00 h до 24:00 h.

 
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90.  
Закона о јавним набавкама.
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. 

8.4. Додатни  захтев  у  погледу обавезе  закључења  уговора  у  смислу члана  141.  став  5.  Закона  о 
енергетици: 
 

Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано : 
''Када  је  закључен  уговор  о  продаји  са  потпуним  снабдевањем,  пре  отпочињања  снабдевања 
снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи: 

1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;  
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.'' 
 
Понуђач је д ужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног 
лица  понуђача  и  оверену печатом,  којом  се  обавезује  да  ће,  уколико  му буде  додељен  уговор  у 
предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 141. став 5 Закона о енергетици,  
односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;  
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.''  
 

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. 
 

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. 

 

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде.
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10. ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ  ИЛИ  ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО  
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ  ГДЕ  СЕ  МОГУ  БЛАГОВРЕМЕНО  ДОБИТИ  ИСПРАВНИ  
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ  
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике.

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ И  
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

I Сваки понуђач је дужан да у понуди достави:  
 

1.Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини  10 % од износа
понуде без ПДВ-а,
Банкарска  гаранција  мора  бити  безусловна  и  платива  на  први  позив.  Не  може  садржати  
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног 
који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Понуђач  може  поднети  гаранцију стране  банке  само  ако  је  тој  банци  додељен  кредитни  
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: 
 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуд у; 
 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
 понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у 
складу са захтевима из конкурсне документације.

  

Банкарска  гаранција  по  садржају  мора  одговарати  обрасцу   Банкарске  гаранције  који  је  
наведен у конкурсној документацији (поглавље XIII)
Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 
по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев. 
Уколико  понуђач  не  достави  банкарску  гаранцију  за  озбиљност  понуде,  понуда  ће  бити  
одбијена као неприхватљива.  

 

2. Оригинал потврду или уверење (писмо о намерама) од стране овлашене банке да ће 
иста, при закључењу уговора о јавној набавци, издати банкарску гаранцију за добро  
извршење посла у висини од 10% укупне вредности уговора са ПДВ-ом.
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II Изабрани понуђач је дужан да достави:  
 

Оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује 
да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана  закључења уговора, преда 
наручиоцу  банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла,  која  ће  бити  са  клаузулама:  
безусловна и платива на први позив.  
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% укупне вредности 
уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење  
уговорне  обавезе,  важност  банкарске  гаранције  за  добро  извршење  посла  мора  да  се  
продужи.

 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију  
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво  
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

 
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,  у  складу  са  чланом  63.  Закона  о  јавним  
набавкама,  тражити  од  наручиоца  додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са  
припремањем  понуде  на  адресу:  Јавна  установа  “Спортски  објекти”  Зрењанин,  
Карађорђев трг  бб,  23000  Зрењанин, најкасније  5  дана  пре  истека  рока  за  подношење  
понуде.  

 

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

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:
  

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈН  електричне енергије, бр  1.1.1 

 

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. НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ  И  ДОДАТНО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ИСПУЊЕЊА  
УГОВОРНИХ  ОБАВЕЗА  ПОНУЂАЧА  КОЈИ  СЕ  НАЛАЗЕ  НА  СПИСКУ  
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није
извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти
предмет набавке, и то: 

 

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) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора  о јавној  набавци лица која  нису означена у  
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
7) други  одговарајући  доказ  примерен  предмету  јавне  набавке,  одређен  конкурсном  
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или 
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по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак  
који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет  јавне набавке 
истоврсан. 

 

одбије понуду у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није  
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђач у буде додељен уговор,  
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу  банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 11.  
поглавља VI Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком  важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно  
извршење посла.  Ако се за  време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне  
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

 

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 ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,  наручилац ће доделити  
уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију потрошача купца 
из предмета ове набавке (средњи напон, ниски напон и широка потрошња).

 

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  гарантује  да је  
ималац  права  интелектуалне  својине.  (Образац  изјаве,  дат  је  у   поглављу XII  конкурсне  
документације).
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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, или 
пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак  захтева  за  заштиту  права  подносилац  истовремено  доставља  Републичкој  
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 
повратницом, на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог  
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено.  О  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  наручилац  обавештава  све  учеснике  у  
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, 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. У том случају подношења ахтева за заштиту права 
долази до застоја 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 пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне  
набавке  ако  су  подносиоцу  захтева  били  или  могли  бити  познати  разлози  за  његово  
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца  захтева,  у  том  захтеву  се  не  могу  оспоравати  радње  наручиоца  за  које  је  
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број  
жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или  
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара 
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара,  
односно  такса  износи  0,1  % понуђене  цене  понуђача  којем  је  додељен  уговор  ако  је  та  
вредност већа од 80.000.000 динара.  

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави 
поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће 
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подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од  
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та 
вредност већа од 80.000.000 динара.  

 

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 и по 
добијању мишљења Дирекције за имовинско - правне послове секретаријата МО на нацрт  
уговора. 
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.
Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан 113. став 3.  
Закона о јавним набавкама).

 
22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ 
 

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, ако садржи 
неистините  податке,  или  ако  не  одговара  свим  обавезним  захтевима  из  конкурсне  
документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.
Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном 
позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања  понуда,  
враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања понуда, а 
на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и 
конкурсне документације. 
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све услове и захтеве из спецификације.
Прихватљива  понуда  је  понуда  која  је  благовремена,  исправна  и  одговарајућа,  која  не  
ограничава, нити условљава права наручиоца  или обавезе понуђача и која не прелази износ 
процењене вредности конкретне јавне набавке.  

 

Наручилац  је  д  ужан  да  обустави  поступак  уколико  нису  испуњени  услови  за  
изборнајповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати у току  
исте буџетске године (чл.  109.  став  2.  Закона  о  јавним  набавкама).  Предметну  одлуку  
наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку електричне енергије 
ЈН број  1.1.1

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 
 

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку бр. 
1.1.1 за набавку добара – електрична енергија, дајемо понуду како следи: 
 

Р.
бр 

Опис позиције Јед.
мере 

Количина Цена 
по јед. мере
(без ПДВ) 

Укупно без 
ПДВ

1 2 3 4 5 6
1 Уговор о потпуном снабдевању

електричном енергијом 
Мерних места купца прикључених на
дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском
напону и широке потрошње
- Виша тарифа

кWh  1009843

2 Уговор о потпуном снабдевању
електричном енергијом 
Мерних места купца прикључених на
дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском
напону и широке потрошње
- Нижа тарифа

кWh  359459

3 Уговор о потпуном снабдевању
електричном енергијом 
Мерних места купца прикључених на
дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском
напону и широке потрошње– средња 
тарифа

кWh 174763

Укупна вредност
1+2+3 без ПДВ ................................______________________________ динара.

Укупна вредност
1+2+3 са ПДВ ..................................______________________________ динара

Рок  и  начин  плаћања  (најмање  30  дана од  дана  пријемa  фактуре  -  рачуна  за  испоручене  количине 
електричне  енергије,  за  обрачунски  период,  коју  испоставља  добављач  на  основу  документа  којим 
наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије.): ________________

дана 

Рок важења понуде: 
 

________________ 
од дана отварања 

понуде

Датум                    Понуђач 
    М. П. 
_____________________________   ________________________________
Напомена:  
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 понуд
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, 
ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ) 

 

УГОВОР  

о потпуном снабдевању електричном енергијом

 
У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е:

1. ЈАВНА УСТАНОВА “СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ” ЗРЕЊАНИН
   коју заступа Горан Фијат, директор Установе - у даљем тексту КУПАЦ,
                                   адреса: Карађорђев трг бб, 23000 Зрењанин
                                   матични број: 08924082
                                   шифра делатности: 9311
                                   ПИБ:  106924376
                                   текући рачун: 840-1035664-46
                                   телефон:023/535-280

и
  

 
2.______________________________________________ 

(назив понуђача) 

коју заступа: ______________________________ - у даљем тексту СНАБДЕВАЧ
        
                                  адреса: __________________________________
                                  матични број: ____________________________  

шифра делатности: _______________________            
                              ПИБ: ____________________________________ 
                                  текући рачун број: ________________________
                                  код банке: _______________________________      
                                  телефон: _________________________________            
                                  телефакс: ________________________________ 

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Купац спровео отворени поступак -Јавна набавка број 1.1.1, према конкурсној документацији 

(у даљем тексту: Конкурсна документација), која је саставни део овог Уговора,
- да  је  Снабдевач доставио  прихватљиву понуду,  заведену  под бројем  __________од 

______________ године (у даљем тексту: Понуда), евидентирану код Купца под бројем: ________ 
од ______________ године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и Конкурсне 
документације,

- да је Купац донео одлуку о додели уговора  Снабдевачу број ______од ________   године
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  ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Ч л а н  1. 
Предмет Уговора је куповина електричне енергије за потребе Наручиоца.

Уговор  је  додељен  по  спроведеном  отвореном  поступку,  по  јавној  набавци  број  1.1.1– 
Набавка  електричне енергије за објекте из надлежности Јавне установе „Спортски објекти“ 
Зрењанин,  Карађорђев  трг  бб,  а  на  основу  усвојене  понуде  Снабдевача  бр.  _____  од 
______________ ,евидентиране код Купца под бројем: _________ од _____________ године, која је 
саставни део Уговора.

  Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи- прода електричну енергију, а Купац да преузме и 
плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у свему у  
складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 
енергије. 
 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ч л а н  2.  
Уговорне  стране  обавезу  испоруке  и  продаје,  односно  преузимања  и  плаћања  електричне 

енергије извршиће према следећем:  
 

 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу  
 Капацитет испоруке: јединична цена /кwh 
 Период испоруке: од  датума потписивања уговора о потпуном снадбевању у трајању од једне 
године од 00:00 h до  24:00 h
 Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца 
 Место испоруке:  Сва обрачунска  мерна места Купца  прикључена  на   дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим 
ознакама ЕД из Табеле 1,  која је саставни део овог уговора.

Снабдевач  се  обавезује  да  врста  и  ниво  квалитета  испоручене  електричне  енегије  буде  у 
складу са Правилима о раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о  раду преносног 
система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год). 

Снабдевач  се  обавезује  да  испоручи  електричну  енергију  у  складу  са  Правилима  о  раду 
тржишта  електричне  енергије  (''Сл.  гласник  РС''  бр.  120  од  21.12.2012.  год),  Правилима  о  раду 
преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр.  
3/12 од 18.01.2012 год), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке  
електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који  
регулишу испоруку електричне енергије.
 

ЦЕНА

Ч л а н  3. 
Купац  се  обавезује  да  плати   Снабдевачу,  за  један  кWh  електричне  енергије износ  од 

_____________ динара, без ПДВ-а.
 

Цена је фиксна за уговорени период испоруке.  
Укупна уговорена вредност за предметну услугу према прихваћеној понудуи понуђача 

износи  __________  динара  (словима:______________________)без  ПДВ  а  што  са  ПДВ  износи 
_____________динара (словима:______________________).

Обрачун  –  фактурисање  и  наплата  испоручене  количине  електричне  енергије  врши се  по 
наведеној цени из става 1 овог члана, а према стварно испорученој количини електричне енергије за  
обрачунски  период,  а  све  до  уговорене  вредности  за уговорену  количину  енергије  од 
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____________________, од _____________ динара. (словима:______________________________) без 
ПДВ а што са ПДВ износи _____________динара (словима:______________________).
 

У  цену из  става  1.  овог  члана  су  урачунати  и  трошкови  балансирања,  а  нису урачунати 
трошкови  накнаде  за  подстицај  повлашћених  произвођача  електричне  енергије,  трошкови  услуге 
преноса и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике 
Србије на основу рачуна који испоставља Продавац.  

Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу 
сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца.
 

МЕСТО ИСПОРУКЕ

Ч л а н  4.  
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на средњем напону, ниском напону и широке потрошње, у складу са 
ознакама ЕД из Табеле 1, која је саставни део овог уговора. 

У случају да за  време трајања овог уговора Купац буде имао потребу за  отварањем новог 
мерног места, Снадбевач ће спровести све мере у вези са отварањем новог мерног места и трошкове 
прикључка и потрошње фактурисати по важећем ценовнику.

Купац и Снадбевач су сагласни да су добра која су предмет овог уговора оквирне потребе 
купца,  тако да ће се  у случају исказаних мањих или већих пореба купца  овај  уговор сматрати у 
потпуности испуњен.
 

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

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи : 
 Уговор  о  приступу  систему  са  оператором  система  за  конзумна  подручја  Купца  наведена  у 
конкурсној документацији. 
  Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.

ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Ч л а н  5. 
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 рачун за  испоручену 
електричну енергиј  у,  који  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 из члана 144. Закона о енергетици.  
 Снабдевач рачун доставља поштом. 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ч л а н  6.  

Купац је дужан да плати рачун у року од __________ дана од дана пријема оригиналног рачуна 
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за обрачунски период. 
У случају да Купац не плати рачун у року из става 1, дужан је да Снабдевачу, за период доцње 

плати и затезну камату прописану законом, коју је Снабдевач дужан да образложи и изда каматни  
лист,  као  посебан  докуменат.  Купац  ће  извршити  плаћање  на  банкарски  рачун  Снабдевача,  по  
писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 
 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  

Ч л а н  7. 
Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату вредност 

(“Службени гласник РС” број 93/12). 

ОБАВЕЗЕ СНАБДЕВАЧА 
Ч л а н  8.  

Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, Снабдевач дужан да: 
 не  ускраћује  или  отежава  право  на  раскид,  односно  отказ  уговора,  због  коришћења  права  на 
промену снабдевача, нити се може наметати додатне финансијске обавезе по том основу. 
 купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије,  у складу са Законом 
о енергетици и правилима о промени снабдевача. 
 пре  подношења  захтева  оператору  система  за  обуставу  испоруке  електричне  енергије  због 
неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, купца претходно упозори да у року 
прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно постигне споразум о извршавању обавезе.  
 се придржава чланова 37. и 38. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом 
(''Службени гасник РС'', број 63/13), због специфичности  објеката купца.  
 купцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, даје одговарајућа  
упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње  електричне енергије.

НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О ПРОМЕНИ ЦЕНА И ДРУГИХ УСЛОВА
СНАБДЕВАЊА ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ 

Ч л а н  9. 
О промени цена и других услова продаје, снабдевач је обавезан да непосредно обавести купца,  

најкасније петнаест дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у случај снижења 
цена и давања купцу повољнијих услова продаје. У случају из става 1. овог члана, купац има право на 
раскид, односно отказ уговора о продаји ако не прихвата измењене услове продаје или измењене цене.

ГАРАНЦИЈА
Ч л а н  10.  

Снабдевач је  дужан да  на дан закључења уговора,  а  најкасније  у  року од 5 дана  од  дана 
закључења  уговора,  достави  Купцу  банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла,  на  износ 
_____________  динара (10%  укупне  вредности  уговора  са  ПДВ-ом)  која  мора  бити  безусловна, 
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана 
дуже од дана када истиче рок за извршење уговорне обавезе.

Достављена банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.   

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди Купац, мањи износ од оног који одреди Купац или промењену месну надлежност 
за решавање спорова.  

Купац ће наплатити банкарску гаранцију за  добро изршење посла у случају да Снабдевач 
неиспоручи електричну енергиј у под условима и на начин утврђен чланом 2. овог уговора.

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ
Ч л а н  11.  

Снабдевач  је  дужан  да  Купцу обезбеди  резервно  снабдевање  у  складу са  чл.  145.  и  146.  Закона 
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енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011)

ВИША СИЛА
Ч л а н  12.  

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 за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који 
имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и  догађаји и околности 
који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које 
уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и  
акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о 
раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну 
страну о почетку и завршетку деловања више силе,  као и да предузме потребне активности ради 
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.

 ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н  13.  
Уговор  се  може  изменити,  допунити  и  раскинути  споразумно,  писменом  саглашношћу 

уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.

РЕШAВАЊЕ СПОРОВА
Ч л а н  14. 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати 
да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. 
 

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за 
решавање спора надлежан Привредни суд у Новом Саду.
 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Ч л а н  15.  
На  сва  питања  која  нису  уређена  овим  уговором  примењиваће  се  одредбе  Закона  о 

облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог 
уговора. 
 

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

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, по три примерка за сваку уговорну 
страну.  

СНАБДЕВАЧ:
  ___________________________
име и презиме овлашћеног лица

             
М.П. ___________________________ 

         потпис овлашћеног лица
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IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО
ДА СЕ ПОПУНИ 

 
1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене потрошње купца. 
 

Јед. мере          kWh 

Цена по јединици мере виша тарифа (без ПДВ) .................................. _____________динара.
Цена по јединици мере нижа тарифа (без ПДВ) .................................. _____________динара.      
Цена по јединици мере средња тарифа (без ПДВ) ............................... _____________динара.

М.П. __________________________   
Потпис понуђача      

 

2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије  

Према  важећој  (у  периоду  обрачуна)  Одлуци  о  утврђивању цена  за  приступ  систему  за  пренос 
електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која 
је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије  
 

Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне 
енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва  за дистрибуцију електричне енергије из  
надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику 
Републике Србије и које с у  објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“.

4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије  
 

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије. 
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 до 4 овог обрасца, верификује 
понуђач.  

Датум                    Понуђач 
    М. П. 
_____________________________   ________________________________ 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач  треба  да  попуни  образац  структуре  цене  тако  што  ће  унети  понуђен у  јединичну цену, 
изражену у ДИНАРИМА по јединици мере (kWh),  и тај податак оверити печатом и потписати у 
обрасцу на месту одређеном за то. 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је  
сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од 2 до 4 обрасца структуре  
цене. 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. 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________           ____  ,  
оставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКОВА ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ 
(у РСД)

 

1.

2.

3.

4.

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 склад у
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 

Место и датум:                                          Понуђач:
 

_______________                                                        _________________________________
                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе) 

 
                                                          М.П.                _____________________________ 
                                                            (читак отисак печата)                            (пун потпис) 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје: 

                                                                            (Назив понуђача)  

     
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуд у у поступку 
јавне  набавке  електричне енергије бр  1.1.1,  поднео  независно,  без  договора  са  другим  
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:                                                    Понуђач:
 

_______________                                                       _________________________________
                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

 
                                                          М.П.             _____________________________ 
                                                        (читак отисак печата)                   (пун потпис) 

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 

 
И З Ј А В У 

Понуђач _________________________________________________________ (навести назив понуђача) 
у  поступку јавне  набавке  електричне  енергије бр.  1.1.1,  поштовао  је  обавезе  које  произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању и условима рада,  заштити животне средине и  
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

 
          Датум              Понуђач
 

________________                        М.П.                                   __________________
 
 

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

 
 

 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за -ЈН бр. 1.1.1 
-Електрична енергија-

34/38



 

XIII  ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  ЗА 
ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 
 

ГАРАНТ:__________________________________________________________________
   (банка, адреса, текући рачун, матични број, Порески идентификациони број) 

ДУЖНИК:_________________________________________________________________ 
                               (фирма, адреса, текући рачун, матични број, Порески идентификациони број ) 

КОРИСНИК ГАРАНЦИЈЕ,
ПОВЕРИЛАЦ:  Јавна установа “Спортски објекти”  Зрењанин,  у корист  рачуна  Република  Србија 
Министарства финансија и привреде Управе за трезор – филијала Зрењанин,   
Матични број: 08924082, 
Порески идентификациони број: 106924376, 
Текући рачун 840-1035664-46.

ГАРАНТ:    _____________________________________________________ даје следећу 
       (назив банке)
 
ГАРАНЦИЈУ  ЗА ПОНУДУ  број ______________

Ми доле потписана Банка, неопозиво и сагласно условима у овом документу, без могућности протеста 
или приговора, на први позив и без доказивања обавезујемо да ћемо платити ову банкарску гаранцију 
у  корист  КОРИСНИКА  ГАРАНЦИЈЕ  на  износ  од  _______________  динара  (словима: 
___________________________________________),
што износи  10 % од износа понуде (без ПДВ-а) , а у случај у: 

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и
б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду: 

• не потпише Уговор о продаји уређаја за контролу и одржавање
моторних возила, сагласно прихваћеним условима из конкурсне
документације; 
• не достави гаранцију за добро извршење посла           

Плаћање ће бити извршено најкасније три дана од дана пријема захтева. 
Плаћање по овој гаранцији  биће ослобођено било каквих одбитака, трошкова, пореза, такси, односно 
било које  врсте намета од стране државних органа,  као и било којих додатака са  наше стране за  
трошкове преноса новчаних средстава која су предмет ове гаранције.

У случају статусних промена Дужника, гаранција важи за обавезе његовог следебеника. Гаранције је  
сачињена у 3 (три) истоветна примерка од који по 1 (један) примерак Гаранту, Понуђачу и Кориснику 
гаранције 

Место и датум:                                           Банка: 
_______________                                                                        _______________________________ 

                                                                                                          (штампано име и презиме одговорне особе) 
 
                                                                М.П.             _____________________________ 
                          (читак отисак печата)                          (потпис)  
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Табела бр. 1 

П Р Е Г Л Е Д  
МЕРНИХ МЕСТА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “СПОРТСКИ 

ОБЈЕКТИ ЗРЕЊАНИН У ФУНКЦИЈИ МЕРЕЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
 

Р.БР. Надлежност Адреса мерног места ЕД број Број 
бројила

Категорија 
потрошње

Одобрена 
снага (kw)

1 ЈУ”Спортски 
објекти” Зрењанин

Пливачки базен
Јована Трајковића ББ
23000 Зрењанин 361 372 1725 Ниски напон 101 kw

2 ЈУ”Спортски 
објекти” Зрењанин

Спортска хала
Медисон, Карађорђев трг 100, 
23000 Зрењанин 361 77071 10628311 Ниски напон 60 kw

3 ЈУ”Спортски 
објекти” Зрењанин

ДБС “Партизан”
Др.Мирослава Тирше 1
23000 Зрењанин 361 77063 100149 Ниски напон 70 kw

4 ЈУ”Спортски 
објекти” Зрењанин

Војни стадион
Стевице Јовановића 48
23000 Зрењанин 361 19900

8057226
6197613

Широка 
потрошња 17,250 kw

5 ЈУ”Спортски 
објекти” Зрењанин

Градски стадион – источна 
трибина, Карађорђев трг 100,
23000 Зрењанин 361 12328 5987242

Широка 
потрошња 17,250 kw

6 ЈУ”Спортски 
објекти” Зрењанин

Градски стадион –теретана
Карађорђев трг 100
23000 Зрењанин 361 12310 5987273

Широка 
потрошња 17,250 kw

7 ЈУ”Спортски 
објекти” Зрењанин

Градски стадион – домар
Карађорђев трг 100
23000 Зрењанин 361 12301 5987548

Широка 
Потрошња 17,250 kw

8 ЈУ”Спортски 
објекти” Зрењанин

Градски стадион
Карађорђев трг ББ
23000 Зрењанин 361 7017 499751

Широка 
потрошња 17,250 kw

9 ЈУ”Спортски 
објекти” Зрењанин

Градски стадион-перионица
Карађорђев трг 6
23000 Зрењанин 361 13014 7178106

Широка 
потрошња 17,250 kw 

10 ЈУ”Спортски 
објекти” Зрењанин

Стрелиште
Београдска ББ
23000 Зрењанин 361 8781 1522032

Широка 
потрошња 17,250 kw

11 ЈУ”Спортски 
објекти” Зрењанин

Расвета тениског игралишта
Кеј 2. октобра 3
23000 Зрењанин 361 18172 8105795

Широка 
потрошња 17,250 kw

12 ЈУ”Спортски 
објекти” Зрењанин

СРЦ “Партизан”
Београдска 15
23000 Зрењанин 361 18296 3829890

Широка 
потрошња 17,250 kw

13 ЈУ”Спортски 
објекти”

СРЦ “Партизан”
Београдска 15
23000 Зрењанин 361 74030 3527305

Широка 
потрошња 17,250 kw

14 ЈУ”Спортски 
објекти”

СРЦ “Партизан”
Београдска 15
23000 Зрењанин 361 8846 2357408

Широка 
потрошња 17,250 kw

15 ЈУ”Спортски 
објекти”

ДОО Ресторан “Камел”
Карађорђев трг 100
23000 Зрењанин 361 76423 100060 Ниски напон 125,455 kw
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Табела: 2
ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.12.2013. ГОДИНЕ ДО 01.11.2014. ГОДИНЕ

kWh -aktivna energija

Мерно
место ЕД

број

Број 
Броила

Напонс
ки

Ниво

Одобр
ена

снага 
(kw)

децембар
2013

Јануар
2014

Фебруар
2014

март
2014

април
2014

мај
2014

јун
2014

јул
2014

август
2014

септембар
2014

октобар
2014

новембар
2014

Укупно:

ВТ МТ ВТ МТ ВТ МТ ВТ МТ ВТ МТ ВТ МТ ВТ МТ ВТ МТ ВТ МТ ВТ МТ ВТ МТ ВТ МТ ВТ МТ

361372 1725 Ниски 
напон

101 45102 19917 43531 18804 39791 16903 45473 19916 35713 15917 34371 15662 32372 15608 43033 21533 43196 21963 30173 14051 36730 17130 37878 17501 467363 214905

36177071 10628311 Ниски 
напон

60 12024 2702 8413 1801 10336 2125 10918 2201 7515 1519 2910 249 2977 168 1441 - 3538 302 3135 226 6150 1231 7703 1594 77060 14118

36177063 100149 Ниски 
напон

70 5491 - 5866 - 18658 9 - - - - 2943 - 3429 - 1262 - 5258 - 4380 - 5380 - 5012 - 57679 9

36119900
8057226
6197613

Широка 
потрошња

17250 2320 - 2100 - 2480 - 1920 - 1460 - 660 - 660 - 620 - 660 - 780 - 1560 - 2360 - 17580 -

36112328 5987242 Широка 
потрошња

17250 2834 - 2505 - 2946 - 2728 - 1737 - 805 - 692 - 723 - 631 - 965 - 1735 - 2245 - 20546 -

36112310 5987273 Широка 
потрошња

17250 654 - 610 - 824 - 973 - 860 - 476 - 520 - 522 - 466 - 488 - 499 - 521 - 7413 -

36112301 5987548 Широка 
Потрошња

17250 767 - 687 - 640 - 702 - 680 - 655 - 700 - 835 - 905 - 654 - 758 - 659 - 8642 -

361 7017 499751 Широка 
потрошња

17250 1350 - 1754 - 3754 - 4210 - 423 - 3444 - 2634 - 2609 - 3180 - 3164 - 4030 - 3914 - 34466 -

36113014 7178106 Широка 
потрошња

17250 107 - 519 - 1479 - 2033 - 1766 - 1536 - 519 - 809 - 943 - 968 1198 - 966 - 12843 -

361 8781 1522032 Широка 
потрошња

17250 1165 - 1331 - 1010 - 1323 - 599 - 508 - 405 - 392 - 628 - 874 - 1283 - 980 - 10498 -

36118172 8105795 Широка 
потрошња

17250 3981 - 3229 - 3164 - 3083 - 1786 - 429 - 376 - 411 - 422 - 501 - 1249 - 1684 - 20315 -

36118296 3829890 Широка 
потрошња

17250 135 - 110 - 158 - 153 - 138 - 200 - 199 - 219 - 226 - 120 - 145 - 130 - 1933 -

36174030 3527305 Широка 
потрошња

17250 1852 - 1156 - 1138 - 1217 - 530 - - - - - 1335 - 324 - 313 - 383 - 567 - 8815 -

3618846 2357408 Широка 
потрошња

17250 1973 - 1775 - 1514 - 1801 - 1348 - 944 - 874 - 864 - 898 - 891 - 1515 - 1427 - 15824 -

36176423 100060 Ниски 
напон

125455 5866 1354 7264 1796 7532 1814 9513 1919 7928 1464 10085 2084 9034 1959 9477 2237 11253 2485 8433 1724 8848 1751 8848 1751 104081 22338

Укупна потрошња по месецу: 85621 23973 80850 22401 95424 20851 86047 24036 62483 18900 59966 17995 55391 17735 64552 23770 72528 24750 55839 16001 71463 20112 74894 20846 865058 251370

Ниски напон 706183 251370

Широка потрошња 158875 -
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Табела бр. 3.

ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. до 31.12.2015.године 

(kWh)

НИСКИ
НАПОН 

ШИРОКА 
ПОТРОШЊА

Виша тарифа Нижа тарифа Средња тарифа 
Мерна места из 
надлежности Јавне 
установе” Спортски 
објекти” Зрењанин

1009843 359459 174763

Укупно: 1369302 174763
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