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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

Републике Србије'' бр.124/12; у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2 Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова (''Службени гласник Републике Србије'' бр.29/13) 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара – електрична енергија, у 

отвореном поступку бр. 02/15, број одлуке 0094-40492-44/2015 од 05.03.2015. 

године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 0094-40492-45/2015 

од 05.03.2015. године, припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара – испорука електричне енергије, у отвореном 

поступку бр.02/15 

 

Конкурсна документација садржи:  

 

1. Општи подаци о јавној набавци и о предмету јавне набавке......................стр. 3 – 4 
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како се доказује испуњеност тих услова........................................................стр. 13 – 17 

 

4. Пословни капацитет (референтна листа) и референтна потврда (Образац ОП 

1).........................................................................................................................стр. 18 – 20  
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр. 37, 

34000 Крагујевац, www.nsz.gov.rs, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483  

 

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА 

Отворени поступак јавне набавке. 

 

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Набавка добара. 

 

1.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА) 

Особа за контакт је Љиљана Лепојевић, Одељење за јавне набавке, е-маил: 

Ljiljana.Lepojevic@nsz.gov.rs, телефон: 011/2929 – 800 (радним данима од 

понедељка до петка, у периоду од 07:30 – 15:30 часова), факс: 011/2929-980.  

 

1.6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Набавка добара – електрична енергија . 

Шифра из Општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија. 

Процењена вредност јавне набавке износи 41.000.000,00 дин. без ПДВ-а, за период 

од 12 месеци, за колико се планира закључење уговора са изабраним понуђачем. 

 

1.7. ОПИС ПАРТИЈА 

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина. 

 

1.8. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација може бити преузета са Портала јавних набавки 

(http://portal.ujn.gov.rs/) и са интернет странице наручиоца (www.nsz.gov.rs / 

Javne nabavke / Javne nabavke 2015.), линк:  

http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2015..cid17953   

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављање 

конкурсне документације (електронски, поштом или телефаксом), Наручилац ће у 

року од два дана од дана пријема захтева исту доставити поштом, телефаксом или 

електронском поштом.  

 

1.9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Националне службе за запошљавање дана 05.03.2015. године. 

Рок за подношење понуда је најкасније до 06.04.2015. године до 11:00 часова, у 

писарници Националне службе за запошљавање. 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 

http://www.nsz.gov.rs/
http://www.nsz.gov.rs/
http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2015..cid17953
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Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – 

Национална служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, у 

запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена 

онако како је предата. НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са назнаком: '' ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 02/15 – 

НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, НЕ ОТВАРАТИ ''), 

НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА (КРАЉА МИЛУТИНА 8, 11000 БЕОГРАД), 

КАО И НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА. 

Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење 

понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и 

по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком 

да су поднете неблаговремено. 

 

1.10.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда обавиће Комисија 06.04.2015. године, од 11:15 часова у 

просторијама Наручиоца на адреси, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, сала 

бр. 400. 

Присутни представници понуђача, уколико нису директори или већински 

власници, пре почетка јавног отварања понуда достављају комисији наручиоца 

пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.   

Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у идентификационе 

документе свих присутних представника понуђача, и осталих присутних лица, у 

циљу утврђивања идентитета истих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 02/15, електрична енергија 

 

Страница 5 од 48 

 

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

2.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на 

српском језику.  

Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, 

мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, 

уколико у конкурсној документацији није другачије назначено.  

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним 

језицима.  

 

2.2.      ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ 

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације и уз то доставља доказе о испуњености 

услова дефинисаних Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. 

Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити 

искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма 

се не сме мењати.  

У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који по садржини 

не одговара оригиналном обрасцу из конкурсне документације, таква ће се 

понуда сматрати неприхватљивом и као таква ће бити одбијена. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може 

проверити да ли је затворена онако како је предата.  

На понуди мора бити наведен назив, број јавне набавке (са назнаком: ''Понуда 

за јавну набавку број 02/15, набавка електричне енергије - не отварати''), 

назив и адреса наручиоца (Краља Милутина 8, 11000 Београд) и назив и адреса 

понуђача. 

 

2.3.     ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА 

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина. 

 

2.4.     ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

У предметном поступку јавне набавке није дозвољено подношење понуде са 

варијантама. Понуда са варијантама ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

2.5.      ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

Сходно члану 87. став 6. ЗЈН, у року за подношење понуде понуђач може да 

измени, допуни или опозове своју понуду. 

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу 

измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи 

допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене 

и/или допуне образложене. 
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Измене и допуне понуде достављају се на исти начин као и понуда, што је ближе 

дефинисано у тачки 2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА 

ПОНУДЕ, из конкурсне документације, с тим што на коверти мора бити стављена 

јасна назнака да је реч о изменама и/или допунама понуде за предметну јавну 

набавку и да се коверта не отвара. 

Понуђач може опозвати своју понуду писаним путем. Таква понуда биће 

неотворена враћена понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.   

 

2.6. САМОСТАЛНА ПОНУДА, ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА И ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач. 

То подразумева да понуђач не може наступати као члан групе понуђача у више 

заједничких понуда, нити члан групе понуђача може наступати као подизвођач са 

другим понуђачем. 

Један подизвођач може наступати у том својству са више различитих понуђача. 

2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 

1) до 6) ЗЈН и то податке о:  

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

     који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

наведени у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 02/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА),  и у оквиру тога под тачком 3.2. 

Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 

81. Закона о јавним набавкама.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

2.6.2. Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди 

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 

(подаци се наводе у Обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне 

документације). 

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. 
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У случају да се доспела потраживања по закљученом уговору о јавној набавци 

преносе директно подизвођачу, са понуђачем (добављачем) ће бити закључен анекс 

уговора којим ће то бити регулисано. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 02/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА) и у оквиру тога под тачком 3.3. 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. Закона о 

јавним набавкама. 

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. 

 

2.7.     НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 

Начин плаћања је вирмански, преко рачуна. 

Авансно плаћање није предвиђено.  

Рок плаћања понуђач уписује на одговарајућем месту у Обрасцу понуде и 

структуре цене. Понуђени рок плаћања ће бити коришћен као резервни критеријум 

за доделу уговора.  

Наручилац ће плаћање вршити на месечном нивоу, у текућем месецу за електричну 

енергију утрошену током претходног месеца. 

Место испоруке електричне енергије су објекти Наручиоца наведени у 

Дистрибутивној листи. 

Уколико се у току важења уговора јави потреба за испоруком електричне енергије 

и за објекте наручиоца који нису наведени у Дистрибутивној листи (објекти које 

наручилац није користио у време израде конкурсне документације, нови објекти и 

сл.), испорука ће се вршити под истим условима као и за објекте који су наведени у 

Дистрибутивној листи, без пробијања укупне уговорне вредности. 

Рок испоруке добара: период од 12 месеци од дана закључивања уговора, сваког 

дана од 00:00 ч до 24:00 ч. 

 

2.8.     ЦЕНЕ, ВАЛУТА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Цене у понуди морају бити изражене у динарима, по јединици мере (без и са ПДВ-

ом), са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 

јавне набавке, осим уколико је у моделу уговора другачије наведено. 

Понуђене цене обухватају цену електричне енергије са балансном одговорношћу у 

складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. 

Понуђене цене не обухватају трошкове приступа и коришћења система за пренос 

електричне енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати 

наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје 

наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне 

енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у 

складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне 



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 02/15, електрична енергија 

 

Страница 8 од 48 

 

енергије објављеној у ''Службеном гласнику РС'', односно у складу са 

методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''. 

Сходно члану 64. став 1. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'' бр.  57/2011, 

80/2011 - испр., 93/2012 и 124/2012), цене електричне енергије су слободне и 

утврђују се одлукама Добављача.  

У складу са чланом 115. ЗЈН, Наручилац може дозволити промену уговорених 

(понуђених) цена електричне енергије, у ком случају је дужан да донесе и објави 

одлуку о измени уговора и да достави извештај Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији, сходно члану 115. став 2. и 3. ЗЈН (у случају измене 

регулисаних цена из члана 64. став 1. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'' 

бр.  57/2011, 80/2011 - испр., 93/2012 и 124/2012) неће се сматрати да је извршена 

измена уговора, те Наручилац неће имати обавезу поступања сходно члану 115. 

ЗЈН). 

Промена цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним 

околностима које утичу на целокупно тржиште предметних добара, тј. на све 

потенцијалне добављаче, о чему Добављач који захтева промену цена мора 

Наручиоцу да достави валидан доказ. 

Добављач се обавезује да Наручиоца обавештава о променама цена електричне 

енергије, јавним објављивањем цена на својој званичној интернет адреси или 

достављањем новог ценовника Наручиоцу. 

Фактурисање ће се вршити једном месечно, у текућем месецу за утрошену 

електричну енергиоју током претходног месеца (тј. обрачунског периода). 

Испоручену електричну енергију Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени 

која важи за обрачунски период, а која је јавно објављена или о којој је Наручилац 

обавештен достављањем новог ценовника. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН. 

Рок важења понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

 

2.9.     СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

За обезбеђење реализације уговорних обавеза (добро извршење посла) у 

поступку предметне јавне набавке, приликом потписивања уговора, изабрани 

понуђач је обавезан да достави менично писмо (Прилог 1), са овлашћењем за попуну 

у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ - а и две оригиналне бланко соло 

менице за добро извршење посла, потписане и оверене од стране овлашћеног лица 

понуђача И ФОТОКОПИЈУ КАРТОНА ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА овлашћених 

лица понуђача. Уколико понуђач буде изабран и закључи уговор са наручиоцем, 

наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења реализације 

уговором утврђених обавеза изабраног понуђача у поступку јавне набавке.  

Достављене соло менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у 

складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини  и начину вођења Регистра 

меница и овлашћења (''Службени гласник РС'' бр. 56/2011). 
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Уколико наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје 

обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле 

на исти предмет набавке, за период од претходне три године, сагласно члану 82. 

став 1. и 2. ЗЈН, наручилац ће понуду таквог понуђача одбити. 

Уколико понуђач којем је додељен уговор има негативну референцу, а да притом  

предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, сходно члану 82. став 12. ЗЈН, као средство додатног обезбеђења 

испуњења уговорних обавеза, наручилац ће захтевати банкарску гаранцију у 

вредности од 15% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а. Ако ставимо 

банкарску гаранцију не треба нам стр. 48 

 

2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде понуђач 

може захтевати у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуда. 

Питања треба упутити на адресу: Национална служба за запошљавање – Одељење 

за јавне набавке, ул. Краља Милутина бр. 8, Београд, на e-mail: 

Ljiljana.Lepojevic@nsz.gov.rs, факс: 011/2929-980, уз напомену ''Додатна 

објашњења за јавну набавку број 02/15''. Особа за контакт: Љиљана Лепојевић. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. 

Тражење додатних информација или појашњења телефонским путем није 

дозвољено. 

 

2.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА И 

ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

У складу са чланом 93. ЗЈН, наручилац може да захтева од понуђача додатна 

објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 

може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда може захтевати комисија 

наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда може вршити 

комисија наручиоца за предметну јавну набавку, уз претходну најаву понуђачу 

односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да 

вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно 

његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

2.12.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
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Приликом рангирања понуда, посматраће се збир свих понуђених цена по јединици 

мере из Обрасца понуде и структуре цене, а у складу са  Спецификацијом предмета 

јавне набавке. 

У случају да два или више понуђача понуде идентичне цене, односно идентичан 

збир јединичних цена, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који 

понуди дужи рок одложеног плаћања. 

 

2.13.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао све 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. 

То се врши попуњавањем, потписивањем и печатирањем изјаве – Обрасца изјаве 

понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН, која је саставни део конкурсне 

документације. 

 

2.14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА 

ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 

2.15.    ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако лице које има 

интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци. 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна 

ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре 

истека рока за подношење понуда.  

У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. члана 149. ЗЈН долази до 

застоја рока за подношење понуда. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. 

члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева. 
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После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета републике Србије уплати таксу у 

износу од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: 

навести број или ознаку јавне набавке, сврха: Републичка административна такса за 

ЗЗП, назив наручиоца, са назнаком броја или набавке на коју се односи, прималац: 

Буџет републике Србије). 

2.16. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗА 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања 

понуда.  

Рок из претходног става, у случају потребе, може бити продужен одлуком 

наручиоца, највише до 40 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико установи 

да ниједна понуда не одговара условима и захтевима из конкурсне документације, 

или због неког другог оправданог разлога, у складу са ЗЈН. 

Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити закључен у року од 

осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, 

осим у случају примене члана 112. став 2. тачка 5) ЗЈН (у случају када је поднета 

само једна понуда, када уговор може бити закључен и пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права).  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, 

понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од 

понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 

благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Предвиђени датум закључења уговора је током фебруара месеца 2015. године. 

2.17.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 

означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су 

садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем 

десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак 

садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде 

обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а 

испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете 

понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 02/15, електрична енергија 

 

Страница 12 од 48 

 

2.18. 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. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
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3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 02/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

3.1. Право учешћа у поступку јавне набавке је слободно и под једнаким условима за сва домаћа и страна правна лица, предузетнике и 

физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће из члана 75. ЗЈН и додатне услове прописане конкурсном документацијом (на 

основу члана 76. ЗЈН), и који о томе доставе доказе, сходно члану 77. истог Закона и одредбама конкурсне документације. 

Услови за учешће и докази о испуњености истих које понуђач мора доставити у својој понуди су детаљније наведени у табели 

која следи: 

Ред. 

бр. 

Услов из члана 75. и 76. 

ЗЈН: 
Докази из члана 77. ЗЈН: 

 

1 

Да је понуђач регистрован 

код надлежног органа, 

односно уписан у 

одговарајући регистар 

Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре или Потврда (Решење) 

Привредног или Трговинског суда. 

Уколико је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра 

Уколико је понуђач физичко лице за испуњеност овог услова није обавезан да достави доказ 

2 

Да понуђач 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 

За сваког законског заступника понуђача (правног лица), као и за понуђача који има статус предузетника 

или физичког лица: 
- Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ МУП-а 

За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус предузетника или физичког лица, ове доказе не 

доставља): 

- За кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре: 

а) Уверење Основног суда, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена 

новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година)  

б) Уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 

година) 

-   За дела организованог криминала: 

     ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду 
Напомена: уколико се уверење једног суда односи и на кривична дела из надлежности другог суда, и уколико је то у 

уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то уверење (нпр. уколико се уверење Основног суда односи на 

кривична дела из надлежности Основног и Вишег суда, довољно је доставити само уверење Основног суда, али се 

поред тога мора доставити и уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду, за дела организованог криминала) 
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3 

Да понуђачу није изречена мера 

забране обављања делатности, 

која је на снази у време 

објављивања односно слања 

позива за подношење понуда 

Потврде Привредног и Прекршајног суда ИЛИ Потврда Агенције за привредне регистре.  
Уколико је понуђач предузетник, као доказ доставља само Потврду Прекршајног суда или Потврду Агенције за 

привредне регистре 

Уколико је понуђач физичко лице, као доказ доставља само Потврду Прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања одређених послова 

(ове потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда) 

4 

Да је понуђач измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне 

даџбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране 

државе ако има седиште на 

њеној територији 

Потврде надлежног пореског органа: 

- Потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија Републике Србије 

- Потврда (уверење) надлежне јединице локалне самоуправе о измереним обавезама по основу локалних 

јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења локалних јавних прихода на више различитих 

општина и/или градова, у обавези је да достави наведену потврду за сваку од тих општина и/или градова 

Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица, предузетници и физичка лица 

5 

Да има важећу дозволу    

надлежног органа за 

обављање делатности која је 

предмет јавне набавке 

Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије, издата од Агенцијe 

за енергетику Републике Србије и потврда исте Агенције да је та лиценца још увек важећа 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

6 

Да понуђач задовољава 

неопходан пословни 

капацитет, тј. вредност 

испоручене електричне 

енергије без ПДВ-а, у 

периоду од последње три 

године (посматрано од 

датума објаве позива за 

подношење понуда, уназад) 
мора да буде најмање 

једнака или већа од 

процењене вредности јавне 

набавке без ПДВ-а  

Пословни капацитет - референтна листа (Образац 1), са потврдама својих купаца, тј. референтних 

наручилаца (Образац ОП 1), које садрже податке о врсти и укупној вредности испоручених добара, 

број и датум уговора или фактура на основу којих су добра испоручивана у периоду од претходне три 

године.  

Потврде морају бити на обрасцу који се налази у прилогу конкурсне документације и њен је саставни 

део, осим уколико купац (референтни наручилац) потврде ове врсте издаје на свом обрасцу (при том 

садржина тог обрасца мора одговарати садржини обрасца ОП 1). Достављени образац ОП 1 не мора 

бити оригинал, тј. може бити копија, примерак достављен факсом или електронски. 

Уколико понуду подноси група понуђача, референтне листе са потврдама се сабирају приликом 

оцењивања испуњености услова. 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач самостално мора испуњавати овај услов 
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ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ 

7 Техничка спецификација предмета јавне набавке (Образац 2) 

8 Образац понуде и структуре цене (Образац 3) 

9 Дистрибутивна листа (Образац 4) 

10 

Изјава понуђача на његовом меморандуму, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом, којом се понуђач обавезује да ће, 

уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, 

односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:  

1) Уговор о приступу систему са операторима система на који су објекти Наручиоца прикључени и  

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца  

11 Образац изјаве о независној понуди (Образац 5) 

12 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 6) 

13 Образац трошкова припреме понуде (Образац 7) 

14 Модел уговора  

15 
У случају подношења заједничке понуде, понуђачи морају доставити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, сходно одредбама члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) ЗЈН и тачке 2.6.1. Конкурсне документације 

 

Докази који су у горњој табели наведени под тачкама 2, 3 и 4, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

Докази који су у горњој табели наведени под тачком 3, морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о 

додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре (тачка 1 из горње табеле), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. 
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Понуђач који је уписан у регистар понуђача из члана 78. став 1. ЗЈН, који води АПР, сходно члану 78. став 5. није дужан да 

приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (услови од тачке 1 до тачке 4 из горње табеле), тј. да 

доставља доказе о испуњености истих. 

 

Понуђач је у обавези да приложи све доказе одређене конкурсном документацијом.  

У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач 

наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у 

складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 

изворном електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност 

тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 

набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде 

нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 

наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

 

3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услове који су у горњој табели 

наведени под тачкама 1 до 4, и да достави доказе о испуњености истих, док је услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да 

испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове (пословни капацитет) испуњавају заједно (кумулативно) у ком случају се докази о испуњености услова које испуњавају 

заједнички, достављају за све чланове групе понуђача који додатни услов испуњавају заједнички. 
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Што се тиче образаца из одељка ''ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ'', 

Техничка спецификација предмета јавне набавке, Образац понуде и структуре цене, Дистрибутивна листа и модел уговора се 

достављају у једном примерку са збирним подацима свих чланова конзорцијума, потписују их и оверавају сви чланови групе 

понуђача ЗАЈЕДНО, док остале обрасце и документе (изјаве под тачком 10, 11 и 12 из горње табеле) сваки члан групе понуђача 

ОДВОЈЕНО потписује и печатира, и доставља у оквиру заједничке понуде. Образац пословног капацитета (референтна листа) 

не мора се подносити за све чланове групе понуђача, већ само за оне који овај услов испуњавају заједнички (кумулативно) - сваки члан 

групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању услова, ОДВОЈЕНО потписује, печатира и доставља наведени образац у 

оквиру заједничке понуде. 

Понуда се у случају подношења заједничке понуде подноси КАО ЈЕДНА ЦЕЛИНА (упакована у један регистратор, коверат или 

слично). 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а што је детаљније дефинисано под тачком 2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача, из конкурсне документације. 

3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а доказ о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Додатне услове (пословни капацитет), понуђач мора испуњавати самостално (без подизвођача).  

 

3.4. Предност за домаће понуђаче и добра 

У случају када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, 

наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа 

у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.  

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су 

понуде оцењенe као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 

Предност дата у ставу 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница 

Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 

Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (''Службени гласник РС'' број 33 од 

10.04.2013. године), ближе се уређује начин на основу којег се у поступцима јаних набавки доказује да је понуду за испоруку добара 

поднео понуђач који нуди добра домаћег порекла. 

Доказ о домаћем пореклу добара доставља се уз понуду понуђача. 

Доказ издаје Привредна комора Србије на писмени захтев подносиоца, у складу са прописима којима се уређује царински систем. 
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Образац 1 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

Ред. 

 бр. 

Назив купца 

(референтног наручиоца) 

Опис (врста) 

испоручених 

добара 

Број и датум 

уговора или 

фактура по основу 

којих су испоруке 

вршене 

Вредност 

испоручених 

добара (дин. без 

ПДВ-а) 
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УКУПНО: 
 

 

Напомена: Горњу табелу попунити, и приложити доказе у складу са упутством 

из тачке 6 Табеле из одељка 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 02/15 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА, из конкурсне документације, где је исказана и минимална укупна вредност 

испоручених добара (електричне енергије) у периоду од претходне три године 

(посматрано од датума објаве позива за подношење понуда, уназад), коју захтева 

наручилац. 

 

 

 

 

 

            Датум:                                   Печат:                           Потпис одговорног 

                                                                                                    лица понуђача: 

 

             __________________                                                          _____________________ 
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Образац ОП 1 

Назив 

референтног 

наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, 

достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

којом потврђујемо да нам је Добављач ______________________________ (назив 

Добављача), из _____________________________ (седиште Добављача), у периоду од 

______. ______. _______. године до _____. ____. ______. године (временски период током 

којег су предметна добра испоручивана), испоручио електричну енергију у укупној 

вредности од ________________________________ динара без ПДВ-а (вредност 

испоручене електричне енергије), а по основу уговора / фактура бр. 

___________________________________________________________________________, 

од ___________________________________________. године (бројеви и датуми уговора 

или фактура на основу којих је електрична енергија испоручивана). 

 Потврда се издаје на захтев _______________________________________ (назив 

Добављача) ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке електричне енергије, за 

потребе Националне службе за запошљавање, број 02/15, и у друге сврхе се не може 

користити.  

Место:___________________  

 

Датум:___________________ 

 

 

                      Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 

  Наручилац – Купац 

____________________________ 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из 

референтне листе. 
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Образац 2 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Техничке карактеристике  

У складу са документом Правила о раду тржишта (''Сл. Гласник РС'' број 120/2012).  

Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, 

на месту примопредаје током испоруке. 

 

Квалитет 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду 

преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. 

Гласник РС'' бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима 

испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013). 

 

Количина и опис добара 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца 

на местима примопредаје током периода снабдевања. 

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за место примопредаје енергије 

Наручиоцу. 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

У складу са одредбама документа Правила о раду тржишта (''Сл. Гласник РС'' број 

120/2012). 

 

 

 

 

  

 

 

 

                   Датум:                                         Печат:                            Потпис одговорног 

                                                                                                          лица понуђача: 

 

        __________________                                                               ________________________ 
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Образац 3 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (попуњава понуђач) 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача (улица, број и град):  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача:  

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача:  

Број телефона:  

Факс:  

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

Начин подношења понуде (заокружити 

понуђену опцију): 

А) самостално 

Б) заједничка понуда 

Ц) са подизвођачем 
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2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (попуњава понуђач) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса учесника у заједничкој понуди 

(улица, број и град): 
 

Матични број учесника у заједничкој 

понуди: 
 

Порески идентификациони број учесника у 

заједничкој понуди: 
 

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса учесника у заједничкој 

понуди: 
 

Број телефона:  

Факс:  

Број рачуна учесника у заједничкој понуди 

и назив банке 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

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, 

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попуњава понуђач) 

Назив подизвођача:  

Адреса подизвођача (улица, број и град):  

Матични број подизвођача:  

Порески идентификациони број 

подизвођача: 
 

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса подизвођача:  

Број телефона:  

Факс:  

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 понуђач подноси понуду са више од једног подизвођача, 

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача 
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Редни 

број 

Категорија 

потрошње 
Обрачунски елементи 

Јединица 

мере 

Дневни 

тарифни 

систем 

Цена по 

јединици 

мере у дин. 

без ПДВ-а 

ПДВ 

Цена по 

јединици мере 

у дин. са ПДВ-

ом 

Структура цене 

(процентуално или апсолутно 

учешће добити и трошкова у 

понуђеној цени) 

I II III = I + II Добит Трошкови 

1 

На 

високом 

напону 

Обрачунска снага kW     
  

Прекомерно преузета снага kW     
  

Активна енергија 
kWh виши      

kWh нижи      

Реактивна енергија (cosj≥0,95) kvarh     
  

Прекомерна реактивна енергија 

(cosj<0,95) 
kvarh     

  

2 

На 

средњем 

напону 

Обрачунска снага kW     
  

Прекомерно преузета снага kW     
  

Активна енергија 
kWh виши      

kWh нижи      

Реактивна енергија (cosj≥0,95) kvarh       

Прекомерна реактивна енергија 

(cosj<0,95) 
kvarh     
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3 

На 

ниском 

напону 

Обрачунска снага kW     
  

Прекомерно преузета снага kW     
  

Активна енергија 
kWh виши      

kWh нижи      

Реактивна енергија (cosj≥0,95) kvarh     
  

Прекомерна реактивна енергија 

(cosj<0,95) 
kvarh     

  

4 
Широка 

потрошња 

Обрачунска снага kW     
  

Активна енергија    
 

За потрошаче са 

једнотарифним 

мерењем 

за зелену 

зону 
kWh     

  

за плаву зону kWh       

за црвену 

зону 
kWh     

  

За потрошаче са 

двотарифним 

мерењем 

за зелену 

зону 

kWh виши      

kWh нижи      

за плаву зону 
kWh виши      

kWh нижи      

за црвену 

зону 

kWh виши      

kWh нижи      
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За потрошаче са 

управљаном 

потрошњом 

за зелену 

зону 

kWh виши      

kWh нижи      

за плаву зону 
kWh виши      

kWh нижи      

за црвену 

зону 

kWh виши      

kWh нижи      

За управљану 

потрошњу са 

посебним 

мерењем (ДУТ) 

за зелену 

зону 
kWh     

  

за плаву зону kWh       

за црвену 

зону 
kWh     

  

УКУПНО (ЗБИР СВИХ ГОРЕНАВЕДЕНИХ ПОНУЂЕНИХ 

ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА) 
    

Опција (рок важења) понуде (минимум 90 дана): ________________________________ 

Начин и рок плаћања (понуђени рок одложеног плаћања ће бити коришћен као резервни критеријум за доделу 

уговора):____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рок испоруке добара: период од 12 месеци од дана закључивања уговора, сваког дана од 00:00 ч до 24:00 ч. 

 

         Датум:                                     Печат:                                   Потпис одговорног 

                                                                                                          лица понуђача: 

 

      __________________                                                                  ________________________ 
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                                                                                                                                                                                                     Образац 4 

 

ДИСТРИБУТИВНА ЛИСТА 
 

 ЕД брпј 
Брпј 

брпјила 
Лпкација (град 

и адреса) 

Пдпбрена 
снага (у 

kw) 

Категприја 
пптрпщое  

НИСКИ НАППН 
ШИРПКА ППТРПШОА - укупна планирана пптрпщоа на гпдищоем нивпу, тј. за 12 месеци (у kWh) – 

прпјектпвана кап дванаестпструки изнпс прпсешне пптрпщое исказане на рашунима за јули 
2013.гпдине и децембар 2013.гпдине 

 
щирпка 
пптрпщ

оа 

ниски 
наппн 

Активна 
енергија у 
ВТ (kWh) 

Активна 
енергија у 
НТ (kWh) 

Реактивна 
енергија 
(kVArh) 

Зелена Плава Црвена 

 

Вища 
тарифа 

(ВТ) 

Нижа 
тарифа 

(НТ) 
ЈТ/ДУТ 

Вища 
тарифа 

(ВТ) 

Нижа 
тарифа 

(НТ) 
ЈТ/ДУТ 

Вища 
тарифа 

(ВТ) 

Нижа 
тарифа 

(НТ) 
ЈТ/ДУТ 

1 
0512481
392 

40432 
Цара Дущана 
78, 36000 
Краљевп 

51,90   X 42030 6570 23670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
1115250
546 

3405951 
Т. Милићевића 
3, 36350 Ращка  

17,25 X   0 0 0,00 2.442,00 1.338,00 0,00 23.874,00 12.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
0313001
070 

4519927 
Кнеза Милпща 
С-1, 36210 
Вроашка Баоа 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 3.924,00 0,00 0,00 7.746,00 0,00 0,00 2.832,00 

4 
805 
88453 

3221822 
Дпситејева 24, 
Кикинда 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 
15.492,0

0 
0,00 0,00 

44.964,0
0 

5 
901 
220557 

3381219 
Димитрија 
Туцпвића 12, 
Ада  

5,75 X   0 0 0,00 0,00 0,00 3.588,00 0,00 0,00 444,00 0,00 0,00 0,00 

6 
231 
79067 

7865238 
Ппзприщна 6, 
Каоижа 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 2.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
256 
89844 

2107771 
Цара Дущана 9, 
Нпви Кнежевац 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 2.742,00 0,00 0,00 5.658,00 0,00 0,00 0,00 

8 
905 
227734 

5231267 
Марщала Тита 
21, Чпка 

5,75 X   0 0 0,00 0,00 0,00 2.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
915 
212948 

1778795 
Бпщка Југпвића 
1, Сента 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 4.146,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 

10 275 
21363 

8742829 Трг Слпбпде 3, 
Субптица 

49,09   ТГ 4/4 23040 10560 9720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 8383969 

12 
275 
26500 

7338190 
Трг Слпбпде 5, 
Субптица 

17,25 ТГ 5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 2.982,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 

13 275 
24990 

3857158 Јпвана Микића 
12, Субптица 

40,91   ТГ 4/4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 8042652 
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15 275 
25016 

8809721 Јпвана Микића 
12, Субптица 

51,14   ТГ 4/4 840 2160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 8278932 

17 
215 
65253 

1015454 
Марщала Тита 
35/Б, Чантавир 

17,25 ТГ 5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
204 
9589 

3503158 
Видпвданска 3, 
Башка Тпппла 

17,25 ТГ 5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 7.074,00 0,00 0,00 0,00 

19 
0920428
709 

3513 
Шабана Кпше 
18, Нпви Пазар 

80,60 kW   X 48240 10080 16320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
0920428
709 

3412442 
1. Мај бб, Нпви 
Пазар 

17,25 kW X   0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 
0920453
773 

10570133 
3. Санчашке 
бригаде бб, 
Тутин, 

11,04 kW X   0 0 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 7.746,00 0,00 0,00 6.852,00 

22 
66-547-
0095807
-7 

0070760 
Moše Pijade 
15/A, Leskovac 

17,25 X   0 0 0,00 1.512,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 
66-547-
0117859
-8 

18497 
Mlinska 16, 
Leskovac 

100,00   X 4728 2400 2568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 
66-557-
0030008
-1 

955526 
Avnoja 1/88, 
Vlasotince 

17,25 X                           

25 
66-549 
0039396
-1 

71464 
Cara Dušana 55, 
Lebane 

14,93   X 29754 12336 1440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 
66-548-
0033946
-8 

134419 
Voje Radida 1, 
Bojnik 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 3.162,00 0,00 0,00 5.178,00 0,00 0,00 0,00 

27 
66-555 
0013104
-8 

63575 
Jablanička 88, 
Medvedja 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 3.102,00 0,00 0,00 3.702,00 0,00 0,00 0,00 

28 
493 
109448 

5037981 
Феликса 
Милекера 21, 
Врщац 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 
15.492,0

0 
0,00 0,00 5.550,00 

29 
493 
203754 

10627878 
Феликса 
Милекера 21, 
Врщац 

14,19 X   0 0 0,00 1.728,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 
411 
110672 

1634 
1.пктпбра 93, 
Бела Црква 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 3.588,00 0,00 0,00 7.746,00 0,00 0,00 5.022,00 

31 
470 
10934 

3607891 
Карађпрђева 
бб, Пландищте 

5,75 X   0 0 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 
470 
11183 

762337 
Карађпрђева 
бб, Пландищте 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 3.234,00 0,00 0,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00 
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33 
9407091
0 

6962 
Гундулићев 
венац 23-25, 
Бепград 

385,99   
ниски 

наппн -
301 

455760 140400 176400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 9413171
0 

8136687 Кпсте 
Абращевића 10, 
Бепград 

107,66   
ниски 

наппн -
301 

69360 19200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
35 6114651 

36 
9413585
0 

3857341 
Впјвпде 
Шупљикца 
31/А, Бепград 

75,75   
ниски 

наппн -
301 

14220 8640 2160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 8197622 

38 
4388428
1 

20620 
Првпмајска 8, 
Земун 

17,25   
ниски 

наппн -
303 

22404 13176 22992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 
4453932
1 

80076 
Гпце Делшева 
42, Нпви 
Бепград 

17,25   
ниски 

наппн -
303 

20310 3906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 
9738462
0 

191278 
Бпгдана 
Жерајића 26, 
Ракпвица 

17,25   
ниски 

наппн -
303 

19266 3810 6330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 
9738470
0 

20621 
Тургеоева 12, 
Бепград 

17,25   
ниски 

наппн -
303 

14346 3660 3312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 
9758618
0 

80616 
Мипдрага 
Вукпвића 2, 
Барајевп 

17,25   
ниски 

наппн -
303 

12108 4818 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 
9759111
0 

138511 
Булевар 
пслпбпђеоа 22, 
Грпцка 

17,25   
ниски 

наппн -
303 

10680 1500 4086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 
9763104
0 

44342 
Спппт, Кнеза 
Милпща 78 

22,08   
ниски 

наппн -
303 

5418 2340 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 
4355386
0 

2237857 

Краља 
Александра 
Првпг 6/А, 
Пбренпвац 

17,25 
щирпка 
пптрпщ
оа 416 

  0 0 0,00 2.520,00 0,00 0,00 1.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 
4733988
0 

2991572 
Првпмајска 8, 
Земун 

17,25 
щирпка 
пптрпщ
оа 416 

  0 0 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 
9437816
0 

43634 
Краља Петра 
првпг 88, 
Младенпвац 

68,84   
ниски 

наппн -
301 

28242 9732 10494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 
9941396
1 

1159609 
Кпсте 
Абращевића 10, 
Бепград 

5,75 
щирпка 
пптрпщ
оа 417 

  0 0 0,00 2.472,00 2.220,00 0,00 3.198,00 3.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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49 
9757610
0 

21674 
Впјвпде 
Мищића 190, 
Пбренпвац 

11,04   
ниски 

наппн -
303 

12972 3342 5658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 
0717082
424 

1232254 
Карађпрђева 
38, Лазаревац 

17,25 
щирпка 
пптрпщ

оа 
  0 0 0,00 0,00 0,00 2.172,00 0,00 0,00 1.044,00 0,00 0,00 0,00 

51 
1716151
609 

2710745 
Немаоина 95,  
15220 
Кпцељева 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 3.210,00 0,00 0,00 6.774,00 0,00 0,00 0,00 

52 4327 
Масарикпва 31, 
15000 Шабац 

45,00   X 48330 12510 27540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 

1622365
182 

103187 
 Чашак, Жупана 
Страцимира 35 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 
15.348,0

0 
0,00 0,00 2.430,00 

54 7638780 

Гпрои 
Миланпвац, 
Кнеза 
Александра 35 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 7.986,00 0,00 0,00 2.394,00 

55 4240221 
Гуша, Трг 
Слпбпде 2 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 6.444,00 0,00 0,00 
10.476,0

0 
0,00 0,00 

28.080,0
0 

56 
1622561
910 

156484 
Иваоица, 
Вукадина 
Стпјанпвића 6 

17,25 X   0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 3834526 17,25 X   0 0 0,00 2.532,00 894,00 0,00 5.358,00 2.388,00 0,00 3.984,00 1.770,00 0,00 

58 
735 
61680 

41854 

Сремска 
Митрпвица, 
Светпг 
Димитрија 31 

43,47   x 36276 6876 11454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 
740 
11020 

1588842 
Шид, Цара 
Дущана 28 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 8.334,00 0,00 0,00 
12.240,0

0 

60 
518 
48608 

70006 
Инђија, Краља 
Петра I 78 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 6.216,00 0,00 0,00 0,00 

61 
559 
68217 

2175580 
Стара Пазпва, 
Ћирила и 
Метпдија 18 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 
15.492,0

0 
0,00 0,00 

25.482,0
0 

62 
555 
105525 

21752 
Рума, 
Железнишка 
84/а 

22,08   x 2004 630 2178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 
555 
105533 

21753 
Рума, 
Железнишка 
84/а 

22,08   x 7554 2268 4446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 
555 
1196 

2252 
Рума, 
Железнишка 84 

34,50   x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 
0223253
472 

40993 
Ваљевп, 
Владике 
Никплаја 1 

29,00   x 42660 10260 10530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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66 5234529 Уб, 1. маја 1 17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 7.848,00 0,00 0,00 1.686,00 

67 
0717068
498 

1765443 
Љиг, Впјвпде 
Мищића 

17,25 x   0 0 0,00 1.890,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 453320 
Лајкпвац, 
Владике 
Никплаја 10 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 6.066,00 0,00 0,00 0,00 

69 
634 
87880 

41464 
Sombor, 
Apatinski put 
br.1 

42,00   TG4/4 43320 13920 35640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 
84 891 

8352068 Kula, S. 
Markovida br.6 

28,60   TG4/4 3288 6204 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
71 8364389 

72 
601 
102404 

25027 
Apatin, P. 
Drapšina br. 2a 

27,60   TG4/4 20592 7308 4422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

73 
625 
196957 

26857 
Odžaci, Knez 
Mihajlova br. 15 

43,47   TG4/4 9354 2220 7356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74 
2324709
855 

6034183 
Ариље, Свети 
Ахилије 54/2 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.138,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 

75 
2424656
192 

3247124 
Бајина Бащта, 
К.М. 
Пбренпвића 34 

17,25 x   0 0 0,00 2.418,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 
2424731
148 

1049747 
Бајина Бащта, 
К.М. 
Пбренпвића 34 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.492,00 0,00 0,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 

77 
2524794
247 

80179510 

Кпсјерић, 
Радище 
Петрпнијевића 
3, сп. 1 

17,25 x   0 0 0,00 1.296,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 
2724681
130 

15279 
Ппжега, 
Немаоина 

25,14   x 19830 8826 2742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 
2024824
925 

15211 
Ужице, 
Железнишка 
22/1 

51,90   x 28350 9630 4770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 
2924754
860 

2966 
Пријеппље, 
Санчашких 
бригада 11 

30,00   x 20820 3420 12540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 1222793
050 

863530 
Сјеница, Ахмета 
Абдагића бб 

36,70   x 30768 10158 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82 

83 
2824823
158 

114808 
Прибпј, Вељка 
Влахпвића бб 

17,25 x   0 0 0,00 3.960,00 384,00 0,00 4.986,00 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

84 
2624744
701 

61272 
Нпва Варпщ, 
Карађпрђева 34 

17,25 x   0 0 0,00 1.896,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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85 
30-295 
0033814
-3 

21891 
Niš, Ratka 
Vukidevida 3 

16,50   x 36294 4188 13470,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86 
30-295 
0033830
-5 

21887 
Niš, Ratka 
Vukidevida 3 

16,50   x 52710 12894 9850,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87 
30-100 
0119056
-8 

00070246 
Aleksinac, 
Momčila 
Popovida 3 

62,50   x 33648 14088 4470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88 
22-284 
0070231
-4 

5380679 
Svrljig, Hadžideva 
2 

11,04 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.828,00 0,00 0,00 0,00 

89 
0619765
339 

583834 
Ражао, 
Партизанска 81 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 2.694,00 0,00 0,00 3.738,00 0,00 0,00 0,00 

90 
22-274 
0123494
-1 

2300130 
Soko Banja, 
odmaralište  

5,75 x   0 0 0,00 0,00 0,00 2.172,00 0,00 0,00 5.616,00 0,00 0,00 0,00 

91 
50-568 
0164008
-0 

583832 
Prokuplje, Cara 
Lazara 49 

17,25 TG 5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 4.974,00 0,00 0,00 6.702,00 0,00 0,00 0,00 

92 
50-568 
0163990
-1 

1305672 
Prokuplje, Cara 
Lazara 49 

17,25 TG 11/6   0 0 0,00 0,00 0,00 4.974,00 0,00 0,00 
10.440,0

0 
0,00 0,00 0,00 

93 
50-568 
0163974
-0 

379182 
Prokuplje, Cara 
Lazara 49 

17,25 TG 11/6   0 0 0,00 0,00 0,00 2.592,00 0,00 0,00 
127.008,

00 
0,00 0,00 0,00 

94 
50-568 
0163982
-1 

02118022
6021 

Prokuplje, Cara 
Lazara 49 

17,25 TG 11/6   0 0 0,00 4.026,00 948,00 0,00 19.014,00 5.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

95 
50-428 
0192745
-8 

63416179 
Kuršumlija, Vuka 
Karadžida 18 

17,25 TG 5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 3.210,00 0,00 0,00 5.982,00 0,00 0,00 0,00 

96 
50-428 
0192753
-9 

63416214 
Kuršumlija, Vuka 
Karadžida 18 

17,25 TG 5/6   0 0 0,00 42,00 426,00 2.310,00 0,00 0,00 834,00 0,00 0,00 0,00 

97 
50-322 
0182066
-1 

3517063 
Blace, Radoša 
Jovanovida Selje 
7 

17,25 TG 5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 4.386,00 0,00 0,00 4.488,00 0,00 0,00 0,00 

98 
50-374 
0043883
-3 

27194 
Žitorađa, 
Vojvode Mišida 5 

17,25 TG 5/6   0 0 0,00 2.028,00 792,00 0,00 2.052,00 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 1420101
842 

62131 Trstenik, Radoja 
Krstida  11 

22,08 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 
10.896,0

0 
0,00 0,00 0,00 

100 1010331 17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 
0619926
266 

608968 Kruševac, JNA 33 17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 
15.492,0

0 
0,00 0,00 

28.002,0
0 
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102 80200447 Varvarin,   17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.276,00 0,00 0,00 7.746,00 0,00 0,00 2.226,00 

103 3882216 Aleksandrovac 17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.984,00 0,00 0,00 7.746,00 0,00 0,00 1.908,00 

104 7710540 Didevac 17,25 x   0 0 0,00 1.896,00 1.068,00 0,00 3.570,00 2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

105 24725856 Brus, Kralja Petra  5,75 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 7.746,00 0,00 0,00 306,00 

106 

0825333
096 

3566862 
Љубпвија,ул. 
Карађпрђева 
бр.2 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

107 3572216 
Крупао, ул. 
Владе Зешевића 
бр.35 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 2.718,00 0,00 0,00 6.702,00 0,00 0,00 0,00 

108 8758418 
Лпзница, ул. 
Филипа 
Кљајића бб 

26,40   x 22050 5130 6030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

109 8253101 
Лпзница, ул. 
Филипа 
Кљајића бб 

110 618987 
Лпзница, 
Филипа 
Кљајића А3 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.990,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 

111 
361 
78523 

24550 
Зреоанин, 
Сарајлијина 4 

17,25   TG4/4 44064 11328 20778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

112 
337 
79364 

24900 
Нпви Бешеј, 
Спое 
Маринкпвић 5 

17,25   TG4/4 2388 714 2718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

113 
362 
42949 

3509840 
Житищте, Цара 
Дущана 3 

17,25  TG5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 2.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

114 
22-128 
0076386-
2 

570552 Бпр, 7. јули 29 17,25 ТГ5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 
14.580,0

0 
0,00 0,00 4.104,00 

115 
22-205 
0110372
-9 

249293 
Мајданпек, 
Шащка 5 

17,25 ТГ5/6   0 0 0,00 1.452,00 1.230,00 0,00 618,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

116 
22-177 
0111244
-2 

26320 
Кладпвп, 
Дунавска бб 

17,25 ТГ5/6   0 0 0,00 3.930,00 414,00 0,00 5.262,00 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

117 
22-228 
0036447
-0 

223648 
Негптин, Србе 
Јпванпвића 6 

10,00   ТГ4/4 3582 282 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

118 
1526923
5 

00030826 
Смедеревп, Др. 
Миладина 
Милића бр. 2 

41,40   x 16188 0 2640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

119 
1526922
7 

00030827 
Смедеревп, Др. 
Миладина 
Милића бр. 2 

41,40   x 15156 5184 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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120 
1645580
6 

05027537 
Смедеревска 
Паланка, Иве 
Бајазита 14 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 
1534906
9 

02156044 
Смедеревска 
Паланка, Иве 
Бајазита 14 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 5.814,00 0,00 0,00 0,00 

122 
1525035
6 

03549374 
Велика Плана, 
Никпле Пащића 
3 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

123 
1527961
3 

00202048 
Велика Плана, 
Оегпщева 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

124 
40-580 
0139795
-8 

8003565 
Бабущница, 
Сащe Ивкпвићa 
бб 

5,75 x   0 0 0,00 0,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 5.610,00 0,00 0,00 0,00 

125 
40-767 
0139780
-1 

3884048 
Пирпт, Коаза 
Mилпща 59 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.482,00 0,00 0,00 
26.826,0

0 
0,00 0,00 0,00 

126 
40-696 
0160678
-8 

00031768 
Димитрпвград, 
Нищава 15 

17,25 x   0 0 0,00 2.196,00 876,00 0,00 5.232,00 2.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

127 
40-634 
0045614
-7 

6028420 
Бела Паланка, 
Српских 
владара 60 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 2.874,00 0,00 0,00 8.004,00 0,00 0,00 1.134,00 

128 
1469815
9 

012851 
Крагујевац, 
Светпзара 
Маркпвића 37 

103,50   x 55620 10980 21420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

129 
0112717
040 

134717 
Аранђелпвац, 
Коаза Mилпща 
72 

22,50   x 24540 12612 2466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

130 
1431692
2 

22185 
Батпшина, Др. 
Зпрана 
Ђинђића 2 

17,25 x   0 0 0,00 1.200,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

131 
1430162
3 

4377448 
Раша, 
Карађпрђева 
44/2 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.738,00 0,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 

132 
1351050
4 

02078013
3040 

Кнић бб, Кнић 17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.066,00 0,00 0,00 5.574,00 0,00 0,00 0,00 

133 
1429548
8 

169528 

Лаппвп, Трг 
Драже 
Михаилпвића 
бб 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 0,00 7.746,00 0,00 0,00 1.470,00 

134 
77-100 
0009192-
9 

51877 
Vranje, Todora 
Španca br .1 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 2.172,00 0,00 0,00 5.826,00 0,00 0,00 0,00 

135 
77-100 
0015286
-3 

198 
Vranje,Todora 
Španca br .1 

34,68   x 29916 7320 17916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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136 
77-400 
0064559
-2 

75558 
Trgovište, M.Tita 
bb 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 1.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

137 
77-500 
0067629
-3 

810590 
Preševo,Sava 
Kovačevida br.12 

5,75 x   0 0 0,00 0,00 0,00 2.556,00 0,00 0,00 3.528,00 0,00 0,00 0,00 

138 
66-563 
0034610
-6 

70085 
Surdulica,Tome 
Ivanovida 

21,00   x 21234 3402 4662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

139 
66-563 
0037202
-6 

1074926 
Vlasina,Vlasina 
rid 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.482,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 

140 
77-600 
0045402
-9 

24324 
Bujanovac, 
Branka 
Radičevida bb 

15,24   x 30612 0 5634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

141 
77-300 
0060571
-0 

44203 
Vladičin 
Han,Gradimira 
Mihajlovida bb 

44,40   x 30354 13074 6636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142 
22-316 
0001986
-7 

72934 
Зајешар; Никпле 
Пащића 77 

43,47 x   0 0 0,00 3.624,00 720,00 0,00 12.930,00 2.562,00 0,00 13.536,00 2.742,00 0,00 

143 
22-180 
0053950
-5 

320180 
Коажевац;   
Милпща 
Пбилића 2 

17,25 x   0 0 0,00 2.172,00 0,00 132,00 3.276,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

144 
22-127 
0025884
-8 

13131 
Бпљевац; 
Драгище 
Петрпвића 5 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 5.820,00 0,00 0,00 0,00 

145 
22-274 
0124458
-1 

21733 
Спкпбаоа;  
Немаоина 6 

14,00   x 17988 6666 2502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

146 
22-180 
0053942
-4 

21920 
Коажевац; 
Милпща 
Пбилића 2 

20,00   x 12666 4854 2526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

147 
1366544
3 

5157921 
Кушевп, Светпг 
Саве брпј 213/1 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.156,00 0,00 0,00 3.426,00 0,00 0,00 0,00 

148 
1362964
1 

993170 
В.Градищте, 
Кнеза Лазара бр 
37  

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 6.840,00 0,00 0,00 0,00 

149 
1510941
6 

250827 
Кпжица 
пдмаралищте 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 7.332,00 0,00 0,00 0,00 

150 
1514726
1 

380894 
Ппжаревац, 
Шумадијска бр. 
31 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 
15.492,0

0 
0,00 0,00 

31.764,0
0 

151 
1445651
1 

3894413 
Гплубац, 
Гплубашки трг 
брпј 1 

17,25 x   0 0 0,00 1.902,00 936,00 0,00 2.898,00 1.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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152 

0414967
539 

7128879 
Свилајнац 
27.марта бб 

17,25 x   0 0 0,00 1.836,00 2.502,00 0,00 3.288,00 4.482,00 0,00 96,00 126,00 0,00 

153 2255590 
Рекпвац,Краља 
Петра  I 63 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.338,00 0,00 0,00 5.232,00 0,00 0,00 0,00 

154 18043 
Jагпдина,Љуби
ще 
Урпщевића16 

43,50   x 41220 9000 8910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

155 
1516667
323 

3890796 
Ћуприја,13.пктп
бар бр.3 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 4.122,00 0,00 0,00 0,00 

156 
1016362
802 

1569782 
Параћин,Тпме 
Живанпвића 4 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 
11.832,0

0 
0,00 0,00 0,00 

157 
1516661
101 

7139394 
Деспптпвац,Сте
вана Синђелића 
2  

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 4.674,00 0,00 0,00 0,00 

158 
467 
150472 

007806 
Pančevo, 
V.R.Putnika 20 

60,00   x 48354 9882 15768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

159 
444 
47401 

3545847 
Kovačica, 
Čaplovičeva 15 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.684,00 0,00 0,00 5.298,00 0,00 0,00 0,00 

160 
464 
33637 

1195036 
Opovo, B.Kidriča 
9 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.624,00 0,00 0,00 3.288,00 0,00 0,00 0,00 

161 
401 
4812 

3181264 
Alibunar, 
V.Karadžida 16/3 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 3.894,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 

162 
445 
20338 

7000472 
Kovin, C. Lazara 
75 

17,25 x   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 

163 
110 
208960 

35380 
Бепшин, Трг 
Цара Лазара бб 

17,25 TG5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 1.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

164 
101 
268160 

24549 
Башка Паланка, 
Жарка 
Зреоанина 64 

17,25   TG4/4 6630 1014 2274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

165 
91 
60922 

21963 
Врбас, Иве Лпле 
Рибара 18 

17,25   TG4/4 14574 2268 8718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

166 
101 
120414 

1468625 
Башка Паланка, 
Жарка 
Зреоанина 64 

17,25 TG11/6   0 0 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

167 
353 
48883 

8009149 Тител, Главна 2 5,75 TG5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 3.072,00 0,00 0,00 7.746,00 0,00 0,00 1.542,00 

168 
602 
71321 

276062 Баш, Башка 4 17,25 TG5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

169 
172 
215912 

114777 
Жабаљ, 22. 
пктпбра бб 

17,25 TG5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 3.276,00 0,00 0,00 5.826,00 0,00 0,00 0,00 

170 
141 
33011 

5123331 
Нпви Сад, 
Алберта Тпме 2 

17,25 TG5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 2.196,00 0,00 0,00 4.452,00 0,00 0,00 0,00 

171 
141 
24462 

2030714 
Нпви Сад, 
Алберта Тпме 2 

17,25 TG5/6   0 0 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 
15.492,0

0 
0,00 0,00 

48.564,0
0 

УКУПНО 
1.706.652,

00 
487.740,0

0 
576.376,92 51.900,00 16.410,00 

271.026,
00 

97.026,00 38.706,00 
599.508,

00 
17.616,00 4.638,00 

258.552,
00 
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Напомена:  

Место испоруке предметних добара су објекти Наручиоца наведени у Дистрибутивној листи. 

Уколико се у току важења уговора јави потреба за испоруком електричне енергије и за објекте наручиоца који нису наведени у 

Дистрибутивној листи (објекти које наручилац није користио у време израде конкурсне документације, нови објекти и сл.), испорука 

ће се вршити под истим условима као и за објекте који су наведени у Дистрибутивној листи, без пробијања укупне уговорне 

вредности. 

  

 

    Датум:                                Печат:                                       Потпис одговорног 

                                                                                                    лица понуђача: 

 

__________________                                                                   ________________________ 
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Образац 4 

 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за 

јавну набавку добара – испорука електричне енергије, у отвореном поступку бр. 02/15, 

поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима.  

 

 

 

           Датум:                                    Печат:                           Потпис одговорног 

                                                                                                   лица понуђача: 

 

            __________________                                                          _____________________ 
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Образац 5 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ  

ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН 

 

 

 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо поштовали 

све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштити животне средине, и гарантујем да смо ималац права 

интелектуалне својине.  

 

 

 

           Датум:                                    Печат:                           Потпис одговорног 

                                                                                                   лица понуђача: 

 

           __________________                                                          _____________________ 
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Образац 6 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Описи трошкова Износ 

 

Прибављање захтеваних доказа 

  

 

Поштански трошкови 

  

 

Остали трошкови 

  

УКУПНО: 

  

 

 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца,  достави 

укупан износ и структуру 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. 

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати 

неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно 

претходном ставу. 

 

 

           Датум:                                    Печат:                           Потпис одговорног 

                                                                                                    лица понуђача: 

 

            __________________                                                          _____________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

                     Модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са 

''попуњава Понуђач''), ПАРАФИРА ИЛИ ПЕЧАТИРА СВЕ СТРАНЕ, ОВЕРИ 

ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ, чиме се потврђује да се слаже са моделом уговора. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача (конзорцијум), на предвиђеном месту треба 

унети податке свих чланова групе понуђача (назив, седиште, директор, ПИБ и матични 

број и број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то предвиђеним 

слободним линијама.  

Уколико нема довољно места за унос података свих чланова групе понуђача, дозвољено је 

ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више 

примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача. 

Сваку приложену страницу модела уговора парафирају сви чланови групе понуђача, и 

исти оверавају печатом и потписују. 

 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу 

алинеју уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више 

подизвођача, податке треба унети на начин као што је описано и за унос података за 

више чланова групе понуђача, у претходном пасусу). 
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                             УГОВОР О КУПОВИНИ И ИСПОРУЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Закључен у Београду између уговарача:  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, са седиштем у Крагујевцу, ул. 

Светозара Марковића бр. 37, кога заступа директор Зоран Мартиновић (у даљем тексту: 

Наручилац), матични број: 17539957, порески идентификациони број: 103277483 

 

и 

 

__________________________________________________, са седиштем у 

____________________, ул. __________________________________ бр. ___________, кога 

заступа директор ______________________________ (у даљем тексту: Добављач), 

матични број: ___________________ ПИБ број: ___________________ број текућег 

рачуна: ___________________________код _________________________ банке  

(попуњава Понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, податке унети у складу 

са упутством са претходне странице конкурсне документације) 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране претходно констатују: 

- да је Наручилац, на основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'', бр. 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – електричне енергије, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 05.03.2015. године, спровео отворени поступак јавне набавке бр. 02/15; 

- да понуда Добављача број (попуњава Наручилац), од (попуњава Наручилац), у 

потпуности одговара Техничкој спецификацији предмета јавне набавке из конкурсне 

документације, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора, и испуњава све 

услове из ЗЈН и конкурсне документације; 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде понуђача (попуњава 

Наручилац) и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), од (попуњава 

Наручилац), изабрао Добављача, чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора; 

- да ће Добављач предметно добро испоручивати без подизвођача / са подизвођачем 

____________________________________________, са седиштем у 

______________________, ул. _______________________, бр. ________, матични број:  

_______, порески идентификациони број: _______________  

(попуњава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством са 

претходне странице конкурсне документације) 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је куповина и испорука електричне енергије за потребе Наручиоца, 

у свему према понуди Добављача, односно Обрасцу понуде и структуре цене, Техничкој 

спецификацији предмета јавне набавке и Дистрибутивној листи, које су у прилогу и чине 

саставни део овог уговора. 
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Члан 2. 

Добављач мора гарантовати Наручиоцу несметану куповину и испоруку предметног 

добра, осим у случају дејства више силе, током читавог периода важења уговора, за све 

објекте Наручиоца из Дистрибутивне листе. 

Уколико се у току важења уговора јави потреба за испоруком електричне енергије и за 

објекте Наручиоца који нису наведени у Дистрибутивној листи (објекти које Наручилац 

није користио у време израде конкурсне документације, нови објекти и сл.), испорука ће 

се вршити под истим условима као и за објекте који су наведени у Дистрибутивној листи, 

без пробијања укупне уговорне вредности из следећег става овог члана. 

Фактурисање ће се вршити на основу реално утрошених количина енергије, односно на 

основу остварене потрошње Наручиоца, достављањем посебног рачуна за свако мерно 

место (тј. место примопредаје), на адресу истог. 

Укупна уговорна вредност износи до _______________ динара без ПДВ-а, односно 

_______________ динара са ПДВ-ом, на годишњем нивоу (попуњава Наручилац, податак 

се преузима из Обрасца понуде). 

Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ средстава из претходног става овог 

члана Уговора. 

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно 

плаћања у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом 

за 2015. годину за ове намене. За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2016. 

години, Наручилац ће вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских 

средстава усвајањем финансијског плана за 2016. годину. 

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде 

доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, неће се 

сматрати да Наручилац није испунио своје уговорне обавезе. 

 

Члан 3. 

Понуђене цене обухватају цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу 

са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. 

Понуђене цене не обухватају трошкове приступа и коришћења система за пренос 

електричне енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког 

месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену 

ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ 

систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени 

приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у ''Службеном 

гласнику РС'', односно у складу са методологијама за одређивање цена објављених у 

''Службеном гласнику РС''. 

Плаћања која Наручилац изврши у току важења овог Уговора на име трошкова из 

претходног става, урачунавају се у укупну уговорну вредност из члана 2. став 4. Уговора. 

Сходно члану 64. став 1. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'' бр.  57/2011, 

80/2011 - испр., 93/2012 и 124/2012), цене електричне енергије су слободне и утврђују се 

одлукама Добављача.  

У складу са чланом 115. ЗЈН, Наручилац може дозволити промену уговорених 

(понуђених) цена електричне енергије, у ком случају је дужан да донесе и објави одлуку о 

измени уговора и да достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 
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институцији, сходно члану 115. став 2. и 3. ЗЈН (у случају измене регулисаних цена из 

члана 64. став 1. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'' бр.  57/2011, 80/2011 - 

испр., 93/2012 и 124/2012) неће се сматрати да је извршена измена уговора, те Наручилац 

неће имати обавезу поступања сходно члану 115. ЗЈН). 

Промена цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним 

околностима које утичу на целокупно тржиште предметних добара, тј. на све 

потенцијалне добављаче, о чему Добављач који захтева промену цена мора Наручиоцу да 

достави валидан доказ. 

Добављач се обавезује да Наручиоца обавештава о променама цена електричне енергије, 

јавним објављивањем цена на својој званичној интернет адреси или достављањем новог 

ценовника Наручиоцу. 

Фактурисање ће се вршити једном месечно, у текућем месецу за утрошену електричну 

енергиоју током претходног месеца (тј. обрачунског периода). 

Испоручену електричну енергију Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи 

за обрачунски период, а која је јавно објављена или о којој је Наручилац обавештен 

достављањем новог ценовника. 

 

Члан 4. 

Добављач ће вршити потпуно снабдевање свих објеката Наручиоца електричном 

енергијом са балансном одговорношћу, у периоду важења уговора сваког дана од 00:00 до 

24:00. 

Место испоруке: обрачунска мерна места Наручиоца наведена у Дистрибутивној листи, 

где су наведене и категорије потрошње, ознаке ЕД и остали релевантни подаци. 

Добављач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у 

складу са Правилником о раду преносног ситема (''Службени гласник РС'', бр. 55/8 и 3/12). 

Добављач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању 

правила о раду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' бр. 120/12), 

Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и 

Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским 

прописима који регулишу испоруку електричне енергије.  
 

Члан 5. 

Добављач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места 

испоруке Наручиоца.  

Добављач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. 

став 5. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'' бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12, 

124/12), односно да закључи и Наручиоцу достави: 

- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Наручиоца наведена у 

конкурсној документацији;  

- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Наручиоца.  

 

Члан 6. 

Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, на местима 

примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње 

електричне енергије за претходни месец. 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора 

дистрибутивног система. 

На основу документа о очитавању утрошка, Добављач издаје Наручиоцу рачун за 
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испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, 

обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и 

информације из члана 144. Закона о енергетици. 

 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да по извршеној испоруци, у року од ______ дана од дана пријема 

исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, потврђене од стране 

Добављача, изврши плаћање и то на рачун Добављача бр.__________________________, 

код ___________________________ банке (попуњава Наручилац, податак се преузима из 

Обрасца понуде). 

 

Члан 8. 

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене одредбама овог Уговора, 

Наручилац има право на раскид овог Уговора једностраном изјавом воље, као и на 

надокнаду евентуално проузроковане штете, настале непоступањем Добављача у складу 

са одредбама овог Уговора, активирањем примљених срестава обезбеђења. 

 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да ће закључно са даном потписивања овог Уговора предати 

Наручиоцу две бланко соло менице којим гарантује уредно извршење својих обавеза у 

висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ - а.  
Истовремено са предајом меница из претходног става овог члана Уговора, Добављач се 

обавезује да ће Наручиоцу предати копију картона са депонованим потписима 

овлашћеног лица Добављача, као и менично писмо - овлашћење да Наручилац може 

попунити менице у складу са овим Уговором (у два примерка, Прилог 1 из конкурсне 

документације). 

Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са 

Одлуком НБС о ближим условима, садржини  и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења (''Службени гласник РС'' бр. 56/2011). 

 

Члан10. 

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, уговара се 

надлежност Привредног суда у Београду. 

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа 

којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања 

тржишта електричне енергије у Републици Србији. 

 

Члан 11. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 

страна, а може се изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених 

лица уговорних страна. 

Овај Уговор се закључује на одређено време од 12 месеци од дана потписивања Уговора, 
односно на краћи период од 12 месеци уколико вредност испоручених добара по овом 

Уговору достигне износ укупне уговорне вредности из члана 2. став 4. и тиме престаје да 

важи.     
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Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде евентуалне штете 

која може настати за Добављача, откаже овај Уговор у свако доба са отказним роком од 

15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.                    

 

Члан 12. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле, те да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерака, по 3 (три) примерка за сваку 

уговорну страну. 

 

 

 

     ДОБАВЉАЧ                                                                                   НАРУЧИЛАЦ  
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Прилог 1 

 

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени лист 

СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) 

_____________________________________из______________________________  

(назив правног лица)                                                    (место) 

 

доставља: 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

 

 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

Корисник: Национална служба за запошљавање Републике Србије 

 

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног отвореног поступка 

јавне набавке број 02/15 – набавка електричне енергије, за потребе Националне службе за 

запошљавање  

  

достављамо Вам у прилогу 2 бланко сопствене (соло) менице, серијски број: 

 

  I      

 

                       II      

 

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са 

каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке и овлашћујемо Вас као 

Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у 

складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших 

рачуна као Дужника – издаваоца меница из новчаних средстава, односно друге имовине. 

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по 

уговору дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну 

Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) 

задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац. 
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