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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

1.1. НАРУЧИЛАЦ 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), и Одлуке о 
покретању јавне набавке отворени поступак бр. 4042-1/2018-II/04  од 08.02.2018. године, 
и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 4042-1/2018-II/04 од 
08.02.2018.год. Наручилац – Општина Неготин,Трг Стевана Мокрањца, бр.1,19300 
Неготин,позива понуђаче да поднесу своју писмену понуду у поступку јавне набавке 
ЈНВВ 1/2018, у складу са законом, јавним позивом и конкурсном документацијом.  

Понуде се подносе у складу са Законом о јавним набавкама и захтевима 
Наручиоца наведеним у Упутству понуђачима како да сачине понуду, које је саставни 
део конкурсне документације. 
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са позивом и конкурсном 
документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке 
који су наведени у поменутој документацији. 
 
 
 1.2.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), квалитет, 

количину и опис добра, начин спровђења контроле и обезбеђивање гаранције 
квалитета, рок извршења, место испоруке добра: 
1. Врста и количина добара: набавка електричне енергије обликоване по 
партијама: 
 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  
 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 

 
Количина  електричне  енергије  одређиваће  се  на  основу  остварене потрошње 
купца на местима примопредаје током периода снабдевања. 
Оквирни обим динамике испоруке према табели у прилогу конкурсне документације. 

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу). 
2. Врста продаје: гарантована и стална 
3. Техничке карактеристике: У складу са документом Правила о раду тржишта (''Сл. 
гласник РС''' бр. 120/2012, 120/14 и 101/116). 
4. Рок испоруке: Од момента закључења уговора до  31.12.2018. године од 00:00 h  
до 24:00 h. 
5. Квалитет добра: 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. 114/2017) и Правилима о раду 
дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије (''Сл. 
гласник РС'' бр. 63/2013). 
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6. Место испоруке добра:  мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни 
систем у категорији потрошње на ниском напону и категорији напона 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 чл. 141. ст. 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. 

7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

У складу са важећим законским и подзаконским прописима који регулишу 
испоруку електричне енергије.  

Предмет јавне набавке ЈНВВ 1/2018 - набавка електричне енергије обликоване по 
партијама: 
 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  
 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 
Предмет је  ближе  дефинисан овом конкурсном документацијом у делу техничке 
спецификације и структуре цене-предмер и предрачун радова. 
Назив и ознака из општег речника набавке : електрична енергија  09310000 

Процењена вредност ове јавне набавке је:   

за Партију 1. износи:  32.000.000,00 динара  без ПДВ-а 

за Партију 2. износи:    1.300.000,00 динара без ПДВ-а 

 

 1.3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  
 Предметна јавна набавка се спроводи као отворени поступак обликован у две 
партије у складу са Законом о јавним набавкама («Службени гласник Републике 
Србије», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) 
 Позив за предметну јавну набавку је објављен  на Порталу јавних набавки. 
  
 1.4. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 
  Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну 
документацију сваког радног дана, од 7,30 до 15,00 часова, почев од дана 
објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке. Конкурсна 
документација се може преузети електронским путем са интернет странице наручиоца 
www.negotin.rs ,  на Порталу јавних набавки као и у просторијама наручиоца општине 
Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, сваког радног дана од 7,30-15,00 часова. 
Конкурсна документација може бити достављена и поштом,факсом  или електронском 
поштом.    
 
 Крајњи рок за достављање понуда је  30-ти дан од дана објављивања на 
Порталу управе за ЈН до 10,00 часова.  
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног 
пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
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Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће 
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремен  
 Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу наручиоца- 
Општина неготин Трг Стевана Мокрањца бр.1,19300 Неготин, сваког радног дана од 
07,30 до 15,00 часова  са назнаком  „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ 1/2018 - набавка 
електричне енергије обликоване по партијама: 
Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  
 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте  
- НЕ ОТВАРАТИ“ 

 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини 
коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и 
презиме лица за контакт. 
  
 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 
 1.5. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
 Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуда, 
односно  30-тог дана од дана објављивања на Порталу управе за ЈН у 10:30 
часова у просторијама наручиоца, Мала сала општине Неготин, Трг Стевана 
Мокрањца бр.1,19300 Неготин.Представници понуђача су дужни да доставе 
овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда 
поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног 
отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од 
стране одговорног  лица понуђача. 
 

 1.6. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 25(двадесетпет) 

дана од дана отварања понуде. 
1.7. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
       Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за 

подношење понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава 
услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује 
поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан 
конкурсном документацијом. 
      Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова. Организација надлежна за 
регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и 
правних лица  који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог 
закона. На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 
14/2015 и 68/2015) обавештавамо Понуђаче да нису у обавези да доставе тражене 
доказе о испуњавању обавезних услова учешћа у поступку јавне набавке уколико су ти 
докази јавно доступни на интернет страницама, али су у обавези да у својој понуди 
наведу који су то докази и на којим интернет станицама Наручилац може да их 
провери. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 2.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском 

језику.  
 

 2.2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 

          Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75.и 76. Закона о 
јавним набавкама што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним 
набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом, као и да приликом 
подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који 
су дати у конкурсној документацији. 
 
Понуђачи морају да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине. 
 
          Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, 
потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са 
конкурсном документацијом. 
          Пожељно је да понуда буде увезана траком у целини која је осигурана печатом 
тако да се не могу накнадно убацивата, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови. 
         Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће 
за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач а за групу 
понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача,у складу са 
Споразумом о заједничкој понуди. 
         Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из 
конкурсне документације. 

 
 2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ  У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА 
БУДЕ САЧИЊЕНА 
 Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази 
могу бити у неовереним фотокопијама (осим када се конкурсном документацијом 
изричито траже оригинали). Обрасце дате у конкурсној документацији, односно 
податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - 
штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
печатом оверава. 
 На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 
овери печатом и потпише. 
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  2.4. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
 Понуде са варијантама нису дозвољене.  
 
 2.5. ПОНУЂАЧ КОЈИ САМОСТАЛНО ПОДНОСИ ПОНУДУ 
 
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на 
који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
 2.6. ПОДИЗВОЂАЧ  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у  конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова .Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза 
из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

Напомена: 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне 
набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно 
подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Уколико 
наручилац предвиђа наведену могућност, дужан је да у овом делу конкурсне 
документације у складу са чл. 80. ст. 11. Закона, дефинише правила 
поступања у вези са преносом доспелих потраживања директно подизвођачу, 
односно у вези са ст. 9 и 10. истог члана.  
 
 
 
 

 2.7. 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 обавезно садржи податке из члана 81. ст. 5. тач. 1) до 
2) Закона и то податке о:  

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

− опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Напомена: 
Наручилац конкурсном документацијом може одредити и да се друга 
питања  уређују наведеним споразумом, нпр. да споразум садржи  
податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из 
конкурсне документације. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, 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. 
 
2.8. НАЧИН  И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, ЕВЕНТУАЛНЕ ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ  ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ 
 
1. Начин, рок и услови плаћања 

 Рок плаћања је најраније до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по 
пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју 
испоставља добављач на основу документа којим наручилац и добављач ( односно 
купац и снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије. 
 Плаћање се врши на рачун добаљача (снабдевача). 
   

2. Место и рок испоруке: 
Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на ниском напону и категорији напона широке потрошње. 
 Период испоруке од момента закључења уговора до 31.12.2018. године од 00:00 
часова до 24:00 часа.  

 
 3. Рок важења понуде 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена, 
као неприхватљива. 
  
 2.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
 ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

 Цене у понуди и предрачуну радова, укупна и јединичне, морају бити исказане у 
динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна тј. Не може се мењати. 
 Јединичне цене наведене у понуди су коначне и не могу се мењати. Ако је у 
понуди, или у предрачуну радова исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће 
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 
У понуђену цену  су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и 
који су одређени конкурсном докуменацијом у обрасцу структуре цене. 
  
 
 



                                                                    8/49 

 
 
 
 
            У цену из става 3. нису урачунати трошкови приступа систему за пренос 
електричне енергије, трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 
и трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. 
 Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора. 
 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

 2.10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 
група понуђача је у обавези да уз понуду достави : 
  Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко меницу и менично 
овлашћење за озбиљност понуде у висини од 3% вредности понуде са ПДВ-ом, 
печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и меничног овлашћења 
које садржи клаузуле „безусловно“, „платива на први позив“, „без права на приговор“, 
фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 
средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и потврду банке о извршеној 
регистрацији менице. У меничном овлашћењу треба да стоји да ће се меница 
реализовати у следећим случајевима: 
 
-уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 
понуду; 
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповолјнија благовремено не потпише 
уговор о јавној набавци; 
- ако понуђач не обезбеди или одбије да достави на дан закључња уговора банкарску 
гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора. 
 
Понуђач је дужан да на дан закључења уговора достави наручиоцу бланко меницу за 
добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности уговора  са ПДВ-ом, у 
корист наручиоца.          
 
  
 2.11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
 ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди које је као такве , у складу са Законом , понуђач означио у понуди;  одбије 
давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди;  чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и 
податке о поднетим понудама , до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 

 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана 
пре истека рока за подношење понуда. 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 поштом, телефаксом 
или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију  објавити на  
ПорталуУправе за јавне набавке и на својој интернет страници. 
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Особе за контакт је Младеновић Раде,телефон 069 - 84 82 735 и Драгана Банковић 019-

542-329, сваког радног дана од 07,30 – 15.00 часова. 
 Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Општина 
Неготин, трг Стевана Мокрањца бр.1,19300 Неготин, са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - јавна набавка 
електричне енергије – ред.број 1/2018 или путем мејла nabavke@badnjevo.rs 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, 
а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.  
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:  
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном 
документацијом.  
 
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
 

Наручилац може одбити понуде уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке: 

- Поступио супротно забрани из чл.23 и 25. Закона 
- Учинио повреду конкуренције 
- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен 
- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда. 
 
 Доказ може бити:  
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне 
набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.  
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2.12. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД 
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача. 
 Понуђач је обавезан да у року од три радна дана од дана пријема захтева за 
објашњења понуде достави одговор. 
 

 2.13. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
  
 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
 
 

2.14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
  
           Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена ценa 

У случају када постоје две или више понуда које имају исте цене,  наручилац ће 
доделити уговор оном понуђачу који је понудио дужи рок плаћања. 
 Ако две или више понуда буду са истом ценом и истим роком плаћања, 
наручилац ће уговор доделити понуђачу који понуди дужи рок важења понуде. 

Ако две или више понуда буду са истом ценом и истим роком плаћања, и истим 
роком важења понуде наручилац ће уговор доделити понуђачу који је први доставио 
понуду. 
 
 2.15. ПОСЛЕДИЦЕ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА И 
ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ 

  
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 овим законом није другачије одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку, рок је 
три дана. 
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим само ако 
је подносилац захтева у складу са чл.63 став 2. овог закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио. 
Рокови за подношење захева за заштиту права после доношења одлуке којом се 
окончава поступак рачунају се од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке, односно нема аутоматско суспензивно дејство. Наиме, наручилац иако је 
поднет захтев за заштиту права, може  наставити поступак, све до доношења одлуке 
којом се окончава поступак, с тим да ову одлуку не може донети нити може закључити 
уговор о јавној набавци, пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту, осим у 
случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3 овог закона. 
  
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун- евиденциони 
рачун број 840-30678845-06, изврши уплату таксе - сврха плаћања  Републичка 
административна такса у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за 
заштиту права  , донето од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки . Упутство понуђачи могу преузети са   сајта www.kjn.gov.rs, Подносилац 
захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу од у износу од:  
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку 
без објављивања позива за подношење понуда;  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 
ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 
ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 
динара, уколико је набавка обликована по партијама;  
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
је та вредност већа од 120.000.000 динара;  
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно 
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права 
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.” 
 Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.  
 Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за 
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите 
права.  
 Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права 
мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите 
права.  
 Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује 
да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени 
сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.  
 Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.  
 Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно 
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.  
 О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је 
извршни наслов.  
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2.16. УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама осим ако је поднета 
само једна понуда. 
 Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају 
преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона или ако Републичка 
комисија  на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
 

 2.17 ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни 
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања и измене или допуне објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 Заинтерсовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоц додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде и то само радним данима од понедељка до петка од 
7,30 часова до 15,00 часова. У том случају наручилац је дужан да заинтересованом 
лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и 
да истовремено ту информацију објави на порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
 
               2.18 ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре истека 
рока за подношење понуда. 
 Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде се подноси у засебној 
затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена 
понуде” , „Допуна понуде“или “Повлачење понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ  ЈНВВ 1/2018 – 

за набавку електричне енергије обликоване по партијама: 

 Партија 1.  за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  

 Партија 2.  за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 

- (НЕ ОТВАРАТИ). 
 Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и 
контакт особу. 
 Измена или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког 
радног дана 07,30 -15,00 часова, на адресу Наручиоца – Општине Неготин, Трг Ствена 
Мокрањца,бр.1,19300 Неготин .  
          Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 
 Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. 
 Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се 
изменом понуђене основне цене линеарном корекцијом јединичних цена свих позиција, 
у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде. 

 
 2.19. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
 Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну 



                                                                    13/49 

цену по јединици мере,уз сагласност извођача.  
 
 
 
 
 
 Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин: 
- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним; 
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално. 
- Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 
позицији укључена у вредност других радова. 
- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те 
позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те 
позиције и количине. 
 
 2.20 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора .Наручилац 
може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, 
односно у наредних шест месеци. Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана 
коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави 
поступка јавне набавке на порталу управе за јавне набавке. 
 
3. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу чл.  141. ст. 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 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. Закон ао 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. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ добра 
– ЈНВВ 1/2018 - набавку електричне енергије обликоване по партијама: 

 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  

 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 

из чл. 75. и  чл. 76. Закона о јавним набавкама ''Сл. гласник 
РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА из чл. 77. Закона 

Назив понуђача ___________________________ 
Седиште понуђача ___________________________ 
Адреса седишта ___________________________ 
ПИБ број  ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ 4.ЗА ОЦЕНУ  ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛ. 75. и . ЧЛ. 76. Закона о јавним набавкама ''Сл. гласник РС'' бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 77. 
Закона 
 
Ред 
број 1. 

2. 

Испуњавам следеће услове за учешће у поступку јавне 
набавке   

Прилажем документацију за доказивање испуњености
услова 

1. Понуђач/подизвођач/учесник заједничке 
понуде  је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 
 

ДА НЕ 

правна лица и предузетници: Извод  из 
регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда (без обзира 
на датум издавања извода),  
 
овај доказ подносилац понуде доставља 
и за подизвођаче, односно достављају 
сви чланови групе понуђача , 
 
понуђач/подизвођач/учесник заједничке 
понуде није дужан да достави Извод из 
АПР-а, који је јавно доступан на интернет 
страници надлежног органа - АПР-а 
 

ДА 

2. Понуђач/подизвођач/учесник заједничке  
понуде  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 

 
 

ДА 

 
 

НЕ 

правна лица достављају доказе: 
1. Извод из казнене евиденције Основног 
суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно 
представништва или огранка страног 
лица 
2. Извод из казнене евиденције Посебног 
одењеља за организовани криминал 
Вишег суда у Београду (оба-вештење на 
интернет страници  
//www.bg.vi.sud.rs/ 
3. Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе МУП-а  за 
законског заступника (за све законске 
заступнике који су уписани у АПР-у), 
захтев за ово уверења подноси се према 
месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника. 
докази не могу бити старији од два 
месеца пре отварања понуда, овај доказ 
подносилац понуде доставља и за 
подизвођаче, односно достављају сви 
чланови групе понуђача 
 
предузетник доставља доказ: 
Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе МУП-а,  
захтев за ово уверење подноси се према 
месту рођења или према месту 
пребивалишта ,   
доказ не може бити старији од два 
месеца пре отварања понуда, овај доказ 
подносилац понуде доставља и за 
подизвођаче, односно достављају сви 
чланови групе понуђача 
 
физичко лице доставља доказ:   
Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе МУП-а,  
захтев за овог уверења подноси се 
према месту рођења или према месту 
пребивалишта ,   
доказ не може бити старији од два 

 
 

ДА 
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месеца пре отварања понуда, овај доказ 
подносилац понуде доставља и за 
подизвођаче, односно достављају сви 
чланови групе понуђача 
 

3. Понуђачу/подизвођачу/учеснику заједничке 
понуде није изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за 
подношење понуда. 
 

 
 

ДА 

 
 

НЕ 

доказ за правна лица: Потврде 
привредног и прекршајног суда да му 
није изречена мера забране обављања 
делатности  или потврда АПР-а  да код 
овог органа није регистровано, да му је 
као привредном друштву изречена мера 
обављања делатности (не старије од два 
месеца пре отварања понуда и мора 
бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда, односно слања 
позива за подношење понуде) , овај 
доказ подносилац понуде доставља и за 
подизвођаче , односно достављају сви 
чланови групе понуђача 
 
доказ за предузетнике:  потврда 
прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања делатности или 
потврда АПР-а да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном 
субјекту  изречена мера забране 
обављања делатности (не старије од два 
месеца пре отварања понуда и мора 
бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда, односно слања 
позива за подношење понуде) , овај 
доказ подносилац понуде доставља и за 
подизвођаче , односно достављају сви 
чланови групе понуђача 
 
доказ за физичка лица: потврда 

прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања одређених 
послова (не старије од два месеца пре 
отварања понуда и мора бити издат 
након објављивања позива  за 
подношење понуда, односно слања 
позива за подношење понуде) , овај 
доказ подносилац понуде доставља и за 
подизвођаче , односно достављају сви 
чланови групе понуђача 
 

 
 

ДА 

4. Понуђач/подизвођач/учесник заједничке 
понуде је измирио доспеле порезе, доприносе 
и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији 

 
ДА 

 
НЕ 

доказ за правна лица: уверење Пореске 
управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе 
и доприносе  
и 
уверење надлежне локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода 
(не старије од два месеца пре дана 
отварања понуда) , овај доказ 
подносилац понуде доставља и за 
подизвођаче, односно достављају  сви 
чланови групе понуђача 
 
доказ за предузетнике: уверење 
Пореске управе Министарства финансија 
и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе  
и 
уверење надлежне локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода  
(не старије од два месеца пре дана 
отварања понуда) , овај доказ 
подносилац понуде доставља и за 
подизвођаче, односно достављају  сви 
чланови групе понуђача 
 

 
ДА 
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доказ за физичка лица: уверење 
Пореске управе Министарства финансија 
и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе  
и 
уверење надлежне локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода  
(не старије од два месеца пре дана 
отварања понуда) , овај доказ 
подносилац понуде доставља и за 
подизвођаче, односно достављају  сви 
чланови групе понуђача 
 
Уколико се понуђач налази у поступку 
приватизације доставља потврду 
надлежног органа - Агенције за 
приватизацију, да се налази у 
поступку приватизације  - потврда коју 
је издала Агенција за приватизацију 
 
 
 

5.  Понуђач/подизвођач/учесник  заједничке 
понуде има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом.  

  доказ : Лиценца за трговину 

електричном енергијом на тржишту 
електричне енергије издату од стране 
Агенције за енергетику и потрвда 
Агенције да је та лиценца још увек 
важећа, коју понуђач доставља у виду 
неоверене копије. Лиценца мора бити 
важећа. 
 

 
ДА 

6. Понуђач располаже неопходним финанси-
јским капацитетом : понуђач у последњих 6 
(шест) месеци који претходе месецу 
објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки није био 
неликвидан. 
 

 
ДА 

 
НЕ 

доказ: Потврда Народне банке Србије да 
понуђач у последњих 6 (шест) месеци 
који претходе месецу објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки није био неликвидан. 
 
Уколико понуђач нема седиште на 
територији Републике Србије доставља 
потврде надлежних органа матичне 
државе , уз које је у обавези да достави и 
преводе тих потврда на српски језик, 
оверене од стране овлашћеног судског 
тумача за предметни страни језик. 
 

 

7. Понуђач располаже неопходним  пословним 
капацитетом : понуђач мора бити активан 
учесник на тржишту енергије, односно да је у 
претходне три године од дана објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу 
управе за јавне набавке обавио минимум 
једну трансакцију (снабдевање).  
  

 
 
 
 
 
 

ДА 

 
 
 
 
 
 

НЕ 

Доказ: Потврда (уверење) Оператора 
преносног система да је понуђач у 
периоду од претходне три године од 
дана објављивања позива за подношење 
понуда обавио минимум једну 
трансакцију (снабдевање). 
 

 
 
 

ДА 

 
Колона 1.  попуњава се заокруживањем речце ДА или НЕ. 
Колона 2. попуњава се заокруживањем речце ДА или НЕ 
 
 Понуђач који ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, за 
подизвођача мора доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. 
тачка 1) - 4) Закона о јавним набавкама. 
 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 
доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тачка 1) - 4) Закона 
о јавним набавкама.   
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 Докази о испуњености услова из чл. 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама ''Сл. 
гласник РС'' 124/2012, 14/2015 и 68/2015 доставити у неовереним копијама и 
приложити их по наведеном редоследу. 
 
 Наручилац пре дошења одлуке о додели уговора, може од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, 
захтевати да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Уколико понуђач, у року од пет дана од пријема писменог позива наручиоца, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописан начин .  
   
 
                                           ПОНУЂАЧ 
    
   
 ПОНУЂАЧ: 
                                М.П.        __________________________________  
                                                       (Име и презиме и потпис овлашћеног лица)     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.. 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. 
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 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈНВВ 1/2018 – 

за набавку електричне енергије обликоване по партијама: 

 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  

 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 

 

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 
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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 

  

 

 

 

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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 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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 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ. ЈНВВ 1/2018 - за набавку електричне енергије 

обликоване по партијама: 

 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  

 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

 

 

Датум                                  Понуђач 

                                                М. П.  

                                                                         _____________________________ 

                                                 ________________________________ 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 

попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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                                                      ПОНУДА  

Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора 

Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 

 

Предмет 

Набавке: 

ел.енергија 

Јединица 

мере 

Процењене 

количине 

укупно 

Јединична 

цена по 

кWh без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена по 

кWh са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а, за  

процењене 

количине 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом, 

за  

процењене 

количине 

         1        2         3          4         5        6         7 

Јединствена 

тарифа ЈТ 

         

кWh 

     

Јавно 

осветљење 

         

кWh 

     

       

УКУПНО кWh  УКУПНО РСД   

 

Важност понуде: минимум 30 дана од дана отварања понуда 

Цена: обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са законом о 

енергетици (без урачунатог ПДВ-а. 

Рок плаћања: најкасније до ____-ог у месецу за претходни месец по пријему оригиналног 

рачуна. 
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                                      МОДЕЛ УГОВОРА 

 
   
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
О НАБАВЦИ- ЈНВВ 1/2018 -  Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и 

семафора 

 
 
 

Закључен дана ___________2018. године између уговорних страна: 
 
1. Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, ПИБ 100566475, 

матични број 07233345, коју заступа председник општине Владимир Величковић, у 

даљем тексту Наручилац   

 

 
2. ________________________________________________________________ 
матични број __________________, шифра делатности: _______________, пословни 
рачун: _____________________________ отворен код __________________ банке, 
ПИБ _____________________, кога у овом правном послу заступа 
_________________________________________  (у даљем тексту: Понуђач -
Снабдевач) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
Да је наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке ЈНВВ-1/2018   

Партија 1. - за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора 

- Да је понуђач доставио понуду број _______, од_________ дана _________2018. 
године, заведену код наручиоца под бројем ___________(попуњава наручилац) 
од____________ (попуњава наручилац) 

- Да је наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. ___________(попуњава 
наручилац) од                        (попуњава наручилац) . 

 
 

Предмет уговора 
 

Члан 1. 
 

Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у 
погледу / набавке електричне енергије Партија 1. - за јавну расвету на територији општине 

Неготин и семафора, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под 
условима утврђеним овим Уговором, а у складу са конкурсном документацијом и 
понудом снабдевача бр.___________ од ____________године, а у свему у складу са 
свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку 
електричне енергије. 
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Количина и квалитет електричне енергије 
 

                                                                      Члан 2. 
 

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије извршиће према следећем: 

 
Врста   продаје:   потпуно   снабдевање   електричном   енергијом   са   балансном 

одговорношћу. 

Период испоруке: од момента закључења Уговора до 31.12.2018. године од 00:00 до 

24:00 часа. 

Количина енергије: на основу остварене потрошње наручиоца. Место испоруке: Сва 

обрачунска мерна места на територији општине Неготин. 
 

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. 114/2017). 

 
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о 
раду тржишта електричне енергије  (''Сл.  гласник  РС '' бр.  120/2012, 120/14 и 101/116),  
Правилима о раду  преносног  система и  изменама  и  допунама Правила  о раду 
преносног система (''Сл. гласник  РС '' бр. 114/2017),  Правилима о раду дистрибутивног 
система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са 
свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 
енергије. 
 
Цена електричне енергије 

 
Члан 3. 

 
Цена за испоручену електричну енергију износи: 
Цена за јавно осветљење за један kWh износи______________. 
Цена је фиксна за уговорени период. 
Процењена количина потрошње ел.енергије за годину дана износи 4.956.810  kWh. 
 
У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења 
система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених  
произвођача електричне енергије. 

 
Трошкове  из става 3.  овог члана уговора, Снабдевач ће, у  оквиру рачуна, 
фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места 
примопредаје наручиоца, уз примену  Одлуке о цени   приступа  систему  за  пренос  
електричне   енергије  и  Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне 
енергије, а у складу са  методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном 
гласнику РС''. 
Снабдевач ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате 
електричне енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и 
обрачунати ПДВ. 
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Место испоруке 
 

Члан 4. 
 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места наручиоца прикључена на 
дистрибутивни систем у категорији потрошње на  ниском напону и једнотарифном 
мерењу у складу са ознакама ЕД и бројевима електричних бројила.   

 
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.  

 
-Уговор  којим  преузима  балансну  одговорност  за  места  примопредаје Купца. 
 
Обрачун утрошене електричне енергије 
 

Члан 5. 
 
Снабдевач ће 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 наручиоцу рачун за 
испоручену електричну енергију, 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 
 
      Члан 6. 
 
Наручилац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до _____-ог у 
месецу за претходни месец. 
У случају да наручилац не плати рачун у року из става 1 , дужан је да Снабдевачу , за 
период доцње плати и затезну камату прописану законом. Наручилац 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 наручилац 
измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за преузету 
електричну енергију. 
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Право Наручиоца на приговор на рачун 
 

Члан 8. 
 
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од 
дана добијања рачуна. 
 
Приговор Наручиоца на рачун снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна. 
 
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
приговора. У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће 
исправке рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
приговора.  
 
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем 
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору. 
 
 
Неизвршење уговорених обавеза 
 

Члан 9. 
 

Наручилац ће наплатити меницу за добро изршење посла у случају да Снабдевач не 
испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 2. овог Уговора. 
 
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог 
уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну 
штету, у складу са законом.  
 
Резервно снабдевање 
 

Члан 10. 
 

Наручилац има право на резервно снабдевање у складу са одредбама чл. 145. и 146. 
Закона о енергетици. 
 
Виша сила  
 

Члан 11. 
 

 
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме 
количине електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 
 
Као виша сила, за Уговорне стране, 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 
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оператора система донети у складу са правилима о раду система, а у циљу 
обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 
 
 
 
 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 
уговорну страну телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више 
силе уколико се њено трајање може предвидети, као и да предузме потребне 
активности ради ублажавања последица више силе. 
 
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују 
се санкције за неизвршење уговрних обавеза. 
 
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе 
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није 
ноторна чињеница. 
 
У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају 
своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно 
одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша 
сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем 
(препорученим писмом, телеграмом, меилом, факсом) обавести другу уговорну страну. 
 
 
Раскид уговора 

 
Члан 12. 

 
Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о 
облигационим односима Републике Србије. 
 
 
Решавање спорова 

Члан 13. 
 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, 
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње. 
 
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора 
или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд. 
 
Ступање уговора на снагу 
 

Члан 14. 
 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна 
и преда средство обезбеђења из члана 6. овог Уговора. Уговор се закључује за период 
од дана закључења Уговора до 31.12.2018. године, односно до окончања поступка 
јавне набавке за снабдевање електричном енергијом за наредну  2019. годину. 
 
Завршне одредбе 

Члан 15. 
 
Наручилац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор наручиоца на 
рачун, упозорење или друго писмено снабдевача, које се односи на овај уговорни 
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однос сматра уредном, уколико је снабдевач исте доставио на адресу наведену у овом 
Уговору. 
 
 
 
 
 
 

Члан 16. 
 
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима Републике Србије, Закона о енергетици и других закона и 
подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске 
делатноси и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији. 
 

Члан 17. 
 
Наручилац  и  Снабдевач  ће,  након  потписивања  уговора,  именовати  лица  која  ће  
бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за 
извршавање овог уговора. 
 

Члан 18. 
 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по два примерка за сваку 
Уговорну страну.   
 

За наручиоаца  

директор 

 За снабдевача 

директор 

 
___________________________  __________________________ 
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             МОДЕЛ УГОВОРА 

 
   
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
О НАБАВЦИ- ЈНВВ 1/2018 -  Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и 

објекте 

 

Закључен дана ___________2018. године између уговорних страна: 
 
1.  Општина Неготин,Трг Стевана ,Неготин 19300, ПИБ 100566475, матични број 

07233345, когу заступа председник општине Владимир Величковић, у даљем тексту 

Наручилац   

 

2. ________________________________________________________________ 
матични број __________________, шифра делатности: _______________, пословни 
рачун: _____________________________ отворен код __________________ банке, 
ПИБ _____________________, кога у овом правном послу заступа 
_________________________________________  (у даљем тексту: Понуђач -
Снабдевач) 
 

 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 
Да је наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 
бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке ЈНВВ 1/2018 - 

Партија 2. - за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 
 

- Да је понуђач доставио понуду број _______, од_________ дана _________2018. 
године, заведену код наручиоца под бројем ___________(попуњава наручилац) 
од____________ (попуњава наручилац) 

- Да је наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. ___________(попуњава 
наручилац) од                        (попуњава наручилац) . 

 
 

Предмет уговора 
 

Члан 1. 
 

Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу / 
набавка услуга електричне енергије Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије 

и објекте, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под условима 
утврђеним овим Уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом 
снабдевача бр.___________ од ____________године, а у свему у складу са свим 
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 
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енергије. 
 
 
 
 
 
 

Количина и квалитет електричне енергије 
 

                                                                      Члан 2. 
 

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије извршиће према следећем: 

 
Врста   продаје:   потпуно   снабдевање   електричном   енергијом   са   балансном 

одговорношћу. 

Период испоруке: од момента закључења Уговора до 31.12.2018. године од 00:00 до 

24:00 часа. 

Количина енергије: на основу остварене потрошње наручиоца. Место испоруке: Сва 

обрачунска мерна места на територији општине Неготин. 
 

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. 79/14 и 91/15). 

 
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о 
раду тржишта електричне енергије  (''Сл.  гласник  РС '' бр.  120/12, 120/14 и 101/116),  
Правилима ораду  преносног  система и  изменама  и  допунама Правила  о раду 
преносног система (''Сл. гласник  РС '' бр. 114/2017), Правилима о раду дистрибутивног 
система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са 
свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 
енергије. 
 
Цена електричне енергије 

 
Члан 3. 

 
Цена за испоручену електричну енергију износи: 
Цена за широку потрошњу за један kWh износи______________. 

Процењена количина потрошње ел.енергије за годину дана износи 253.629 kWh. 
Цена је фиксна за уговорени период. 
 
У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења 
система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених  
произвођача електричне енергије. 

 

Трошкове  из става 3.  овог члана уговора, Снабдевач ће, у  оквиру рачуна, 
фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места 
примопредаје наручиоца, уз примену  Одлуке о цени   приступа  систему  за  пренос  
електричне   енергије  и  Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне 
енергије, а у складу са  методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном 
гласнику РС''. 
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Снабдевач ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате 
електричне енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и 
обрачунати ПДВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Место испоруке 
 

Члан 4. 
 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места наручиоца прикључена на 
дистрибутивни систем у категорији потрошње на  ниском напону и једнотарифном 
мерењу у складу са ознакама ЕД и бројевима електричних бројила.   

 
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.  

 
-Уговор  којим  преузима  балансну  одговорност  за  места  примопредаје Купца. 
 
Обрачун утрошене електричне енергије 
 

Члан 5. 
 
Снабдевач ће 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 наручиоцу рачун за 
испоручену електричну енергију, 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 
 
      Члан 6. 
 
Наручилац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до _____-ог у 
месецу за претходни месец. 
У случају да наручилац не плати рачун у року из става 1 , дужан је да Снабдевачу , за 
период доцње плати и затезну камату прописану законом. Наручилац ће извршити 
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плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писаним инструкцијама назначеним на 
самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. Сматраће се да је наручилац 
измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за преузету 
електричну енергију. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Право Наручиоца на приговор на рачун 
 

Члан 8. 
 
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од 
дана добијања рачуна. 
 
Приговор Наручиоца на рачун снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна. 
 
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
приговора. У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће 
исправке рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
приговора.  
 
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем 
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору. 
 
 
Неизвршење уговорених обавеза 
 

Члан 9. 
 

Наручилац ће наплатити меницу за добро изршење посла у случају да Снабдевач не 
испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 2. овог Уговора. 
 
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог 
уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну 
штету, у складу са законом.  
 
Резервно снабдевање 
 

Члан 10. 
 

Наручилац има право на резервно снабдевање у складу са одредбама чл. 145. и 146. 
Закона о енергетици. 
 
Виша сила  
 

Члан 11. 
 

 
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме 
количине електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 
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Као виша сила, за Уговорне стране, 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 система донети у складу са правилима о раду система, а у циљу 
обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 
 
 
 
 
 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 
уговорну страну телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више 
силе уколико се њено трајање може предвидети, као и да предузме потребне 
активности ради ублажавања последица више силе. 
 
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују 
се санкције за неизвршење уговрних обавеза. 
 
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе 
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није 
ноторна чињеница. 
 
У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају 
своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно 
одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша 
сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем 
(препорученим писмом, телеграмом, меилом, факсом) обавести другу уговорну страну. 
 
 
Раскид уговора 

 
Члан 12. 

 
Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о 
облигационим односима Републике Србије. 
 
 
Решавање спорова 

Члан 13. 
 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, 
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње. 
 
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора 
или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд. 
 
Ступање уговора на снагу 
 

Члан 14. 
 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна 
и преда средство обезбеђења из члана 6. овог Уговора. Уговор се закључује за период 
од дана закључења Уговора до 31.12.2018. године, односно до окончања поступка 
јавне набавке за снабдевање електричном енергијом за наредну  2019. годину. 



                                                                    35/49 

 
Завршне одредбе 

Члан 15. 
 
Наручилац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор наручиоца на 
рачун, упозорење или друго писмено снабдевача, које се односи на овај уговорни 
однос сматра уредном, уколико је снабдевач исте доставио на адресу наведену у овом 
Уговору. 
 
 
 
 
 
 

Члан 16. 
 
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима Републике Србије, Закона о енергетици и других закона и 
подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске 
делатноси и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији. 
 

Члан 17. 
 
Наручилац  и  Снабдевач  ће,  након  потписивања  уговора,  именовати  лица  која  ће  
бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за 
извршавање овог уговора. 
 

Члан 18. 
 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по два примерка за сваку 
Уговорну страну.   
 

За наручиоаца  

директор 

 За снабдевача 

директор 

 
___________________________  __________________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора 

 

 

Редни 

 број 

Мер- 

но  

место

ЕД број Адреса 

мерног  

места 

Одоб-

рење 

снага 

 (кW) 

Категорија Активна

ел.енергија

 у  

ЈТ (кWh

1 1  22-130 0034699-1 Браћевац  Јавна расвета ТГ6/7 4550 

2 2 22-130 0034702-4 Браћевац-лименка Јавна расвета ТГ6/7 1755 

3  3 22-131 0034715-8 Брестовац  Јавна расвета ТГ6/7 31260 

4 4 22-131 0054723-9 Плаветница Брестовац Јавна расвета ТГ6/7 14012 

5 5 22-136 0034734-3 Буковче  Јавна расвета ТГ6/7 11959 

6 6 22-136 0034742-4 Буковче СтубнаII Јавна расвета ТГ6/7 43487 

7 7 22-136 0034750-5 Реон  IV Буковче Јавна расвета ТГ6/7 25404 

8 8 22-136 0034769-6 Реон  I Буковче  Јавна расвета ТГ6/7 26327 

9 9 22-136 0034777-7  СТС Буковче  Јавна расвета ТГ6/7 26132 

10 10 22-156 0034782-5 Душановац  Јавна расвета ТГ6/7 57907 

11 11 22-156 0034790-6 ТС 3 Душановац  Јавна расвета ТГ6/7 56529 

12 12 22-156 0034804-0 ТС 4 Душановац  Јавна расвета ТГ6/7 43435 

13 13 22-156 0034812-1 Душановац РБС  Јавна расвета ТГ6/7 48819 

14 14 22-170 0034820-2 Јабуковац- центар Јавна расвета ТГ6/7 81698 

15 15 22-170 0034839-3 Јабуковац - лименка Јавна расвета ТГ6/7 35109 

16 16 22-170 0141768-2 Стубна ТС Јабуковац Јавна расвета ТГ6/7 23671 

17 17 22-170 0034855-5 Јабуковац Млин  Јавна расвета ТГ6/7 17915 

18 18 22-170 0034863-6 Јабуковац ТС 5  Јавна расвета ТГ6/7 19066 

19 19 22-181 0034870-1 Кобишница  Јавна расвета ТГ6/7 29117 

20 20 22-181 0034888-4 Кобишница  Јавна расвета ТГ6/7 31922 

21 21 22-181 0034896-5 Бетонска Кобишница Јавна расвета ТГ6/7 14629 

22 22 22-181 0034900-7 ТСлименкаКобишница Јавна расвета ТГ6/7 40378 

23 23 22-181 0034918-0 Кобишница 5  Јавна расвета ТГ6/7 12671 

24 24 22-206 0034928-9 М. Каменица  Јавна расвета ТГ6/7      423 

25 25 22 -206 0034936-0 М. Каменица  

Стубна ТС2 

 Јавна расвета ТГ6/7 38016 

26 26 22-216 0034948-4 Михајловац  Јавна расвета ТГ6/7 57994 

27 27 22-216 0034956-5 Михајловац 2  Јавна расвета ТГ6/7 43857 

28 28 22-216 0034964-6 Нови Михајловац

ТС 1 

 Јавна расвета ТГ6/7  5122 

29 29 22-216 0034972-7 Нови Михајловац

ТС 2 

 Јавна расвета ТГ6/7 35287 
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30 30 22-216 0034980-8 Нови Михајловац

ТС 3 

 Јавна расвета ТГ6/7 108222

31 31 22-220 0034995-6 Мокрање  Јавна расвета ТГ6/7 20584 

32 32 22-220 0035002-4 Мокрање  Јавна расвета ТГ6/7   2247 

33 33 22-220 0035010-5 Мокрање Стубна ТС Јавна расвета ТГ6/7 30086 

34 34 22-228 0035025-8 Стара централа Нег Јавна расвета ТГ6/7  2665 

35 35 22-228 0035033-9 Мало село Неготин Јавна расвета ТГ6/7 39543 

36 36 22-228 0035041-0 Гимназија Неготин Јавна расвета ТГ6/7 32716 

37 37 22-228 0035050-9 Борска  I Неготин Јавна расвета ТГ6/7 11032 

38 38 22-228 0035068-1 Борска  II Неготин Јавна расвета ТГ6/7 20015 

39 39 22-228 0035076-2  Учит.школа Неготин Јавна расвета ТГ6/7 11605 

40 40 22-228 0035084-3 Бадњево Неготин Јавна расвета ТГ6/7 24380 

41 41 22-228 0035092-4 Солитерка Неготин Јавна расвета ТГ6/7 15248 

42 42 22-228 0035106-8 Влашка мала Нег Јавна расвета ТГ6/7 26043 

43 43 22-228 0035114-9 Нова школа Неготин Јавна расвета ТГ6/7   8199 

44 44 22-228 0035122-0 Професора Костића

 Неготин 

 Јавна расвета ТГ6/7 22317 

45 45 22-228 0035130-1 Дом ЈНА Неготин Јавна расвета ТГ6/7 29396 

46 46 22-228 0035149-1 Аутобуска станица

Неготин 

 Јавна расвета ТГ6/7 30852 

47 47 22-228 0035157-2 Хотел Неготин  Јавна расвета ТГ6/7 9844 

48 48 22-228 0035165-3 Даничићева Неготин Јавна расвета ТГ6/7 33272 

49 49 22-228 0035173-4 ЗЗВМ Неготин  Јавна расвета ТГ6/7 20568 

50 50 22-228 0035181-5 В.Влаховића Неготин Јавна расвета ТГ6/7 50767 

51 51 22-228 0035190-4 Белићев млин Негот Јавна расвета ТГ6/7 36156 

52 52 22-228 0035203-0 Доситејева Неготин Јавна расвета ТГ6/7 27390 

53 53 22-228 0035211-1 Вашариште Неготин Јавна расвета ТГ6/7 26320 

54 54 22-228 0035220-0 Карађорђева Нег  Јавна расвета ТГ6/7 22575 

55 55 22-228 0035238-2 Бадњевска Неготин Јавна расвета ТГ6/7 10740 

56 56 22-228 0035246-3 Пошта Неготин  Јавна расвета ТГ6/7 25763 

57 57 22-228 0035254-4 Пољопривредна 

робна кућа Неготин

 Јавна расвета ТГ6/7 0 

58 58 22-228 0035262-5 Пијаца Неготин  Јавна расвета ТГ6/7 22441 

59 59 22-228 0035270-6 12. септембар Нег Јавна расвета ТГ6/7  7133 

60 60 22-228 0035289-722Цвећара 4 Неготин Јавна расвета ТГ6/7 77509 

61 61 22-228 0035297-8 Брегалница Неготин Јавна расвета ТГ6/7 24448 

62 62 22-228 0035300-1 Ламела Ц Неготин Јавна расвета ТГ6/7 11416 

63 63 22-228 0035319-2 Влашка Мала 2 Нег Јавна расвета ТГ6/7 13495 

64 64 22-228 0035327-3 Буково  Јавна расвета ТГ6/7 11965 

65 65 22-228 0035335-4 Милошевски пут

Неготин 

 Јавна расвета ТГ6/7 61750 

66 66 22-228 0035343-5 ТС В.Влаховића 3 

Неготин 

 Јавна расвета ТГ6/7 2903 

67 67 22-228 0035351-4 Милошевски пут

Неготин 

 Јавна расвета ТГ6/7 4033 

68 68 22-228 0035360-5 ТС 12.септембар

 Неготин 

 Јавна расвета ТГ6/7 1891 

69 69 22-228 0035378-8 ТС Стадион Неготин Јавна расвета ТГ6/7 36666 

70 70 22-228 0035386-9 ТС Дом културе Нег Јавна расвета ТГ6/7 15422 

71 71 22-228 0035394-9 Једек III Неготин Јавна расвета ТГ6/7 21631 

72 72 22-228 0035408-3 Једек IV Неготин Јавна расвета ТГ6/7 45274 

73 73 22-228 0035416-4 Једек V Неготин  Јавна расвета ТГ6/7 14743 

74 74 22-228 0035424-5 Једек VI Неготин Јавна расвета ТГ6/7 15075 

75 75 22-228 0035432-6 Дунавска Неготин Јавна расвета ТГ6/7 18888 

76 76 22-228 0035440-7 Цвећара I Неготин Јавна расвета ТГ6/7 75109 

77 77 22-228 0035459-8 Једек 2 Неготин  Јавна расвета ТГ6/7 38981 
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78 78 22-228 0035467-9 Градиште Неготин Јавна расвета ТГ6/7 26280 

79 79 22-228 0035475-0 Једек 8 Неготин  Јавна расвета ТГ6/7 26639 

80 80 22-228 0035483-1 ТС Моравска Нег Јавна расвета ТГ6/7  7858 

81 81 22-228 0035491-1 Рад.пут стубна Нег Јавна расвета ТГ6/7 39676 

82 82 22-228 0035505-5 Милошево стубна

ТС I 

 Јавна расвета ТГ6/7 19732 

83 83 22-228 0035513-6 Зан.центар стадион Јавна расвета ТГ6/7 1514 

84 84 22-228 0035521-7 Обилићева Неготин Јавна расвета ТГ6/7 49073 

85 85 22-228 0035530-6 Његошева Неготин Јавна расвета ТГ6/7 13745 

86 86 22-228 0035548-9 Метеоролошка Нег Јавна расвета ТГ6/7 44055 

87 87 22-228 0035556-0 Аутопут 1 код касарне Јавна расвета ТГ6/7 45342 

88 88 22-228 0035564-1 ТС „Арена“ Неготин Јавна расвета ТГ6/7  1412 

89 89 22-228 0035572-1 Х.Вељкова Неготин Јавна расвета ТГ6/7 11191 

90 90 22-228 0035629-9 МБТС „ТРЛ“тржни

центар Неготин 

 Јавна расвета ТГ6/7   1755 

91 91 22-228 0035645-1 СТС Растока  Јавна расвета ТГ6/7 19699 

92 92 22-228 0035653-1 Једек 1  Јавна расвета ТГ6/7 35679 

93 93 22-241 0035667-1 Плавна   Јавна расвета ТГ6/7 11817 

94 94 22-249 0035671-3 Прахово село стубна Јавна расвета ТГ6/7 53563 

95 95 22-249 0035680-2 Прахово зидана ТС Јавна расвета ТГ6/7 17770 

96 96 22-249 0035698-5 Прахово ТС стубна Јавна расвета ТГ6/7 27732 

97 97 22-249 0035701-9 Бетонска ТС Прахово Јавна расвета ТГ6/7 32827 

98 98 22-249 0035710-8 СТС Прахово 

 „Копаоник“ 

 Јавна расвета ТГ6/7 5300 

99 99 22-249 0035728-1 КУСЈАК 1  Јавна расвета ТГ6/7 44411 

100 100 22-255 0035731-4 Радујевац  Јавна расвета ТГ6/7 18239 

101 101 22-255 0035740-3 Радујевац  Јавна расвета ТГ6/7 22564 

102 102 22-255 0035758-6 Радујевац  Јавна расвета ТГ6/7 38978 

103 103 22-228 0163406-3 Растока 2  Јавна расвета ТГ6/7 13678 

104 104 22-255 0035766-7 Радујевац   Јавна расвета ТГ6/7 60262 

105 105 22-255 0035774-8 Радујевац стубна ТЦ Јавна расвета ТГ6/7 13503 

106 106 22-256 0035787-1 Рајац  Јавна расвета ТГ6/7 43708 

107 107 22-256 0035795-2 Рајачке пимнице

Рајац 

 Јавна расвета ТГ6/7      182 

108 108 22-259 0035802-4 Рогљево  Јавна расвета ТГ6/7 30348 

109 109 22-269 0035814-9 Сиколе  Јавна расвета ТГ6/7 19759 

110 110 22-269 0035822-0 Сиколе  Јавна расвета ТГ6/7 41178 

111 111 22-271 0035838-2 Слатина  Јавна расвета ТГ6/7 46205 

112 112 22-271 0035846-3 Слатина   Јавна расвета ТГ6/7 29946 

113 113 22-276 0035857-8 Србово   Јавна расвета ТГ6/7  3295 

114 114 22-276 0035865-9 Србово III  Јавна расвета ТГ6/7 10171 

115 115 22-290 0035873-1 Трњане   Јавна расвета ТГ6/7  5148 

116 116 22-293 0035885-0 Уровица   Јавна расвета ТГ6/7 48557 

117 117 22-293 0035893-1 Уровица 3  Јавна расвета ТГ6/7 19262 

118 118 22-293 0035907-4 Уровица ТС код

 млина 

 Јавна расвета ТГ6/7 25583 

119 119 22-293 0035915-5 Уровица 5  Јавна расвета ТГ6/7 20533 

120 120 22-325 0035925-0 Штубик   Јавна расвета ТГ6/7 12343 

121 121 22-325 0035933-1 Штубик  Јавна расвета ТГ6/7 24711 

122 122 22-325 0035941-1 СТС Штубик IV  Јавна расвета ТГ6/7 14698 

123 123 22-329 0035958-3 Александровац  Јавна расвета ТГ6/7 28860 

124 124 22-329 0035966-4 Александровац  

стубна 

 Јавна расвета ТГ6/7 25120 

125 125 22-351 0035979-4 Црномасница   Јавна расвета ТГ6/7 20226 

126 126 22-353 0035986-1 Чубра  Јавна расвета ТГ6/7 16775 

127 127 22-353 0035994-1 Чубра 2  Јавна расвета ТГ6/7 23119 
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128 128 22-353 0036001-0 СТС 3 Чубра  Јавна расвета ТГ6/7 10512 

129 129 22-368 0036016-8 Дупљане  Јавна расвета ТГ6/7 35104 

130 130 22-368 0036024-9 СТС 2 Дупљане  Јавна расвета ТГ6/7  8803 

131 131 22-387 0036035-4 Малајница   Јавна расвета ТГ6/7  2858 

132 132 22-391 0036040-1 ТС Кула Јасеница Јавна расвета ТГ6/7  2956 

133 133 22-391 0036058-3 ТС лименка Јасеница Јавна расвета ТГ6/7  2956 

134 134 22-395 0036064-5 Карбулово   Јавна расвета ТГ6/7  1282 

135 135 22-395 0036072-6 Стубна ТСКарбулово Јавна расвета ТГ6/7 18649 

136 136 22-395 0036080-7 Карбулово стубна ТС Јавна расвета ТГ6/7 22707 

137 137 22-401 0036096-8 Ковилово   Јавна расвета ТГ6/7 15827 

138 138 22-401 0036100-0 Ковилово 2 стубна Јавна расвета ТГ6/7 25039 

139 139 22-423 0036114-5 Милошево   Јавна расвета ТГ6/7 41170 

140 140 22-423 0036122-6 Милошево  Јавна расвета ТГ6/7 10488 

141 141 22-448 0036130-8 Поповица  Јавна расвета ТГ6/7 16156 

142 142 22-457 0036148-0 Речка   Јавна расвета ТГ6/7 30091 

143 143 22-464 0036156-6 Самариновац  Јавна расвета ТГ6/7 24980 

144 144 22-464 0036164-7 Самариновац  Јавна расвета ТГ6/7 49787 

145 145 22-464 0036172-8 Самариновац ТС  Јавна расвета ТГ6/7 20673 

146 146 22-465 0036185-1 Шаркамен  Јавна расвета ТГ6/7 24937 

147 147 22-472 0036193-8 Смедовац  Јавна расвета ТГ6/7 12870 

148 148 22-484 0036200-9 Тамнич   Јавна расвета ТГ6/7 32971 

149 149 22-495 0036216-8 Вељково  Јавна расвета ТГ6/7 31546 

150 150 22-497 0036223-4 Видровац  Јавна расвета ТГ6/7 21955 

151 151 22-497 0036231-5 Видровац II  Јавна расвета ТГ6/7 36266 

152 152 22-502 0036242-3 Вратна  Јавна расвета ТГ6/7 27634 

153 153 22-241 0134849-3 Плавна-Попадија

„Гергиновић“ 

 Јавна расвета ТГ6/7  2759 

154 154 22-255 0138065-4 Радујевац 6  Јавна расвета ТГ6/7 12375 

155 155 22-249 0138070-7 Разводни орман 

Прахово  

 Јавна расвета ТГ6/7 0 

156 156 22-293 0138982-7 Уровица 7  Јавна расвета ТГ6/7 18452 

157 157 22-368 0138991-7 СТС РБС Дупљане Јавна расвета ТГ6/7 19367 

158 158 22-325 0141743-1 Штубик  Јавна расвета ТГ6/7 13650 

159 159 22-228 0141755-1 Стара кожара  Јавна расвета ТГ6/7   5480 

160 160 22-170 0141768-2 Јабуковац  Јавна расвета ТГ6/7 27169 

161 161 22-220 0147924-1 Царинарница  

Мокрање 

 Јавна расвета ТГ6/7  4048 

162 162 22-241 0148351-0 Плавна Замна 2  Јавна расвета ТГ6/7 3868 

163 163 22-241 0148483-4 Плавна Попадија Јавна расвета ТГ6/7 1926 

164 164 22-228 0149152-1 Бадњево  Јавна расвета ТГ6/7 1264 

165 165 22-249 0149969-1 Прахово пристаниште Јавна расвета ТГ6/7 1499 

166 166 22-448 0154203-9 Поповица стубна Јавна расвета ТГ6/7 1452 

167 167 22-325 0158700-1 Штубик Дубрава  Јавна расвета ТГ6/7 2121 

168 168 22-497 0160928-4 Видровац  Јавна расвета ТГ6/7 13396 

169 169 22-457 0160933-7 Речка 2  Јавна расвета ТГ6/7 27203 

170 170 22-543 0160946-1 Малајница - Дидићи Јавна расвета ТГ6/7  611 

171 171 22-228 0160954-9 Градиште 3  Јавна расвета ТГ6/7 1201 

172 172 22-228 0162116-6 Хајдук Вељков спом Јавна расвета ТГ6/7 1994 

173 173 22-325 0163356-8 Штубик-Река  Јавна расвета ТГ6/7 1133 

174 174 22-228 0167525-8ЕЕнолошка стан  Јавна расвета ТГ6/7 51567 

175 175 22-170 0034847-4 СтуСтубна ТС Јабу.  Јавна расвета ТГ6/7 16556 

176 176 22-2280033553-4 Сем. 12.септем.  Јавна расвета ТГ6/7 5007 

177 177 22-2280033537-2 Сем.код халеспо  Јавна расвета ТГ6/7 5675 

178 178 22-2280033510-1 Сем В.Влаховић  Јавна расвета ТГ6/7 0 

179 179 22-3250172371-1 Реон Ливађе 1 у 

Штубику 

 Јавна расвета ТГ6/7 1080 
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180 180 22-5430172391-3 Реон Перњеч у 

Малајници 

 Јавна расвета ТГ6/7 1080 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 

 

Редни 

 број 

Мер- 

но  

место

ЕД број Адреса 

мерног  

места 

Одоб-

рење 

снага 

 (кW) 

Категорија Активна

ел.енергија

 у  

ЈТ (кWh

1 1  22-228 0034681-1 Хала спортова  

М.група Нег.  

32,75 Широка потр.ТГ6/7 98955 

2 2 22-228 0035580-2 Р.К.“Х.Вељко“ 

Свлач. Неготин 

 Широка 

потр.ТГ6/7 

5771 

3  3 22-228 0035599-3 Ф.К.“Х.Вељко“ 

Свлачион. 1 Нег.

 Широка 

потр.ТГ6/7 

36389 

4 4 22-228 0035602-7 Ф.К.“Х.Вељко“ 

Свлач. 2 Нег. 

 Широка 

потр.ТГ6/7 

6634 

5 5 22-228 0035610-8 Стрељана Нег. На

Стадиону Нег. 

 Широка 

потр.ТГ6/7 

4683 

6 6 22-228 0035637-0 ЈП за грађ.земљиште

ТЕ 

ТЕ пумпе 

 Широка 

потр.ТГ6/7 

682 

7 7 22-228 0133990-8 Џудо и Аикидо 

клуб „Х.Вељко“

 Широка 

потр.ТГ6/7 

1150 

8 8 22-228 0147230-6 ЈП за грађ.земљиште

Фонтана 

 Широка 

потр.ТГ6/7 

55360 

9 9 22-228 0148334-1 ЈП за грађ.земљиште

пумпн. 

 Широка 

потр.ТГ6/7 

4731 

10 10 22-228 0154776-4 ЈП за грађ.Зем. 

пумпе 

 Широка  

потр.ТГ6/7 

1139 

11 11 22-228 0033545-3 канцеларије  Широка  

потр.ТГ6/7 

70852 

12 12 22-130 01736598 Објекат који се 

налази у Браћевцу

 Широка  

потр.ТГ6/7 

1120 

12 12 22-228 0176087-5 Oбјекат који се  

налази у Неготину

 Широка 

потр.ТГ6/7 

688 

 

Табела 1. Процењене количине електричне енергије по месецима (kWh) 

Предм.

набавке

Тар. 

став 

 I     II   III   IV    V   VI  VII VIII   IX   X  XI  XII kWh 

Електр 

Енергија

Акт. 

Енер. 

ВТ 

             

Електр 

Енергија

Акт. 

Енер. 

НТ 

             

Електр 

Енергија

Акт. 

Енер. 

21 

185 

21 

100 

21 

071 

20 

973 

20 

926 

20 

818 

20 

728 

20 

633 

22 

653 

21 

179 

21 

180 

21 

183 

253 

629 
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ЈТ 

Електр 

Енергија

Акт. 

Енер 

Јавно 

осве- 

тљење

 

 

399 

443 

 

 

397 

046 

 

 

398 

479 

 

 

397 

444 

 

 

379 

471 

 

 

377 

572 

 

 

379 

459 

 

 

379 

459 

 

 

397 

444 

 

 

398 

479 

 

 

399 

442 

 

 

399 

443 

 

 

470 

3181 

СУМА: 420 

628 

418 

146 

419 

550 

418 

417 

400 

397 

398 

390 

400 

187 

400 

092 

420 

097 

419 

658 

420 

622 

420 

626 

4956 

810 

 

 

 Табела 2. Процењене количине електричне енергије од годину дана (kWh) 

Предмет набавке 

 

           Тарифни став  Јед. мере Процењене количине 

                1.                        2.         3.                4. 

    

    

Електрична енергија Активна енергија, једин. тар. ЈТ      kWh            253.629 

Електрична енергија Активна енергија, јавно осветљење      kWh          4.956.810 

                УКУПНО kWh:           5.210.439 

за период од годину дана 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  ЈНВВ 1/2018 - за набавку електричне 

енергије обликоване по партијама: 

 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  

 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 

како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

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

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке- _______ - за набавку електричне енергије обликоване по партијама: 

 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  

 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 
 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 

став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

_____________________________ 

Назив и адреса понуђача 
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Место:_______________ 

Датум:_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ 

                                   ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели 

Уговор за јавну набавку добра у отвореном поступку- 

 ЈНВВ 1/2018 - за набавку електричне енергије обликоване по партијама: 

 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  

 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 

 на дан закључења уговора доставити меницу за добро извршење посла, у износу од 

10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист наручиоца  

 

 

 

                  

                                                                                   (м.п.)   ПОНУЂАЧ 

 

 

                                                                            _____________________________ 

                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 

 

 

 

Напомена: услучају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује 

овлашћени представник групе понуђача.  
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На основу захтева о меници и тачке 1,2. и 6. Одлуке о начину коришћења јединствених инструмената 

платног промета 

ДУЖНИК 

 

______________________, Мат.бр.  _______________  ПИБ_______________ 

број жиро рачуна____________________Банка______________________ 

 

И З Д А Ј Е 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ, СОЛО МЕНИЦА 

 

Корисник: Општина Неготин 

(поверилац) 

Предајемо Вам бланко меницу и овлашћујемо Општину Неготин као Повериоца до 

____________.године да на меници број _______________може попунити износ од  

                                                             __________________ динара 

             Словима:  

 

За износ дуга са припадајућим обавезама  и трошковима по основу 

Уговора бр._______________ од _______________.2018. године 

а у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса овог Уговора. 

 

 

ОВЛАШЋУЈЕМО  општину Неготин као Повериоца, да у складу са одредбама предметног Уговора и 

припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности меница, безусловно и неопозиво, без 

протеста и трошкова вансудски ИНИЦИРА наплату  издавањем налога за наплату на терет дужника  код 

банке а у корист рачуна Повериоца  ____________________ позив на број  ____________________ овим 

изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банку код које имамо рачун да наплату изврши на терет 

рачуна код тих банака, односно овлашћујемо 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 и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога 

за наплату и на сторнирање задужења на основу обавеза из предметног Уговора и припадајућих анекса. 

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица овлашћених 

за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средстава са рачуна Дужника, промена печата, 

статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других 

промена од значаја за правни промет. 

 

 

Датум издавања Овлашћења 

__________ 2018. година 

                                                                                  ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

 

У скаладу са чланом 8. став 1. тачке 20. и 21. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (СЛ.гласник РС број 29/13) изјављујемо под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да смо при састављању понуде у отвореном поступку јавне 
набавке  услуга ЈНВВ 1/2018 - за набавку електричне енергије обликоване по партијама: 

 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  

 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте, 
 поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду,запошљавању и условима рада, заштити животне средине. Изјављујемо да ће мо 
сносити одговорност и евентуалне трошкове накнаде коришћења патената,као и за 
употребу заштићених права интелектуалне својине трећих лица. 
 

 

 

 

Датум:________________                              ПОНУЂАЧ- ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

                                                                           __________________________________ 

                                                                                

 

                                                                                                                М.П. 

    

НАПОМЕНА: 

 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује 

понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује 

ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН У СКЛАДУ СА Споразумом о заједничкој понуди. 

 

. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

 

 

 

 

 

Под пуном моралном,  материјалном и кривичном одговорношћу, у  понуди за јавну 
набавку ЈНВВ 1/2018 - за набавку  електричне енергије обликоване по партијама: 

 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  

 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 
 изјављујемо да не наступамо са подизвођачима. 
 

 

 

 

 

 

 

Датум:    _______________                Потпис овлашћеног лица  

 

                               ___________________________ 

 

 

 

  

                                                                 М.П. 

  

  

  

  

         

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Изјављујемо да подносимо заједничку понуду у отвореном поступку за јавну набавку  
- ЈНВВ 1/2018- за набавку електричне енергије обликоване по партијама: 

 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора  

 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 

 

 Уз ову понуду прилажемо СПОРАЗУМ који уређује наше међусобне односе у процесу 

реализације предметне јавне набавке. 

Споразум садржи све потребне податке у складу са чланом 81.Закона о јавним 

набавкама(СЛ.Гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015) и њиме потврђујемо да смо 

неограничено солидарно одговорни за извршење предмета ове јавне набавке према 

наручиоцу. 

Споразум прилажемо уз понуду,на крају. 

Пун назив и седиште, адреса члана 

групе 

Потпис одговорног лица и печат 

члана групе 

Члан групе: 

 

 

 

 

Потпис одговорног лица: 

 

 

 

 

                               М.П. 

Члан групе: 

 

 

 

 

Потпис одговорног лица: 

 

 

 

 

                               М.П. 

Члан групе: 

 

Потпис одговорног лица: 

 

 

 

 

                               М.П. 

Члан групе: 

 

Потпис одговорног лица: 
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                               М.П. 

 

Датум,место                                                            Потпис овлашћеног лица 

____________________               М.П.                  ______________________________ 

 

Напомена: Сваки члан групе оверава и потписује изјаву.Овлашћено лице оверава и 

потписује на дну изјаве. 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Редни број Назив Страна 
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         4.   Образац 4 15 
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