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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/12,14/15,68/15,  
у даљем тексту: Закон), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документа 
ције у поступцима јавних набавки мале вредности и начину доказивања испуњености усло 
ва (''Сл. гласник РС” бр.86/15),Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.1-20 од 15.04. 
2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.1-20/1 од 15.04.2020.год, 
припрем љена је: 
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набавка електричне енергије 
ЈН  бр. 1.1.1  
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 
Укупна процењена вредност јавне набавке : 3.333.333,00  динара 
 
Назив,адреса и интернет страница наручиоца: 

Културни Центар Новог Сада  
Католичка порта 5, Нови Сад 
www.kcns.org.rs 
 
Врста поступка јавне набавке 

Јавна набавка мале вредности  
 
Предмет јавне набавке 

Набавка добара  
 
  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
Лице за контакт:  

Милан Мартиновић 
Е - mail адреса: javnenabavke@kcns.org.rs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kcns.org.rs/
mailto:javnenabavke@kcns.org.rs
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II    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
Предмет јавне набавке 

 
набавка добара - електричне енергије а према датој спецификацији из конкурсне докумен 
тације . 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 
09310000 – Електрична енергија 
 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  
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С П E Ц И Ф И К A Ц И J A 

1) Врста добара 
09310000 – Електрична енергија (Закључење уговора о потпуном снабдевању). 

 

2) Техничке карактеристике 

У складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије ( " Сл.гласник  
РС", бр.110/16). 

 
Врста  продаје: стална,гарантована  и  одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, 
на месту примопредаје током испоруке. 

 

3)  Квалитет 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са: Правилима о раду пренос   
ног система АД ''Електромреже Србије'' Београд  и Одлуком о давању сагласности на правила о 
раду преносног система Агенције за енергетику РС ( ''Сл.гласник РС'' бр.114/17),Правилима о из 
менама правила о раду дистрибутивног система '' ЕПС дистрибуција доо  Београд '' и Одлуком  
АЕРС о давању сагласности на измењена Правила (''Сл. гласник РС '' бр.14/9 од 06. 03.19.) и У 
редбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл.гасник РС''63/13,91/18).  
 
4 ) Количина и опис добара 

Имајући у виду чињеницу да се ради о добрима чији обим и потрошњу за време трајања угово 
ра није могуће прецизно утврдити,Наручилац је унапред одредио вредност уговора, а количина 
електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на местима при 
мопредаје током периода снабдевања.  
Потребне количине електричне енергије процењене су на основу регистроване потрошње у 2019.   
Оквирни обим испоруке електричне енергије за годину дана је око 183.300 kWh,а на основу утро 

шене количине електричне енергије за период јануар–децембар 2019. Понуђач је дужан да пону 
ди јединствену цену, без обзира на категорију потрошње и одобрену снагу за конкретну локацију 
односно бројило.  

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

 

Понуђач је дужан, да уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке,пос 

тупи у складу са чл.188 Закона о енергетици,односно да одмах по потписивању уговора закљу 
чи: Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прик 
ључен и Уговор којим је одредио своју балансну одговороност за места примопреда је крај 
њег купца. 

 
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
У складу са одредбама докумената из тачке 3 овог поглавља конкурсне документације. 

 
5)Рок испоруке добара 
Рок испоруке почиње наредног дана у односу на дан закључења уговора. Испорука се врши од  
00:00 h до 24:00 h, непрекидно , за период од годину дана, односно до реализације уговорене  
вредности, у зависности од тога шта пре наступи. 

 
6)Место испоруке/ примопредаје 
Мерна места Наручиоца прикључена су на дистрибутивни систем у категорији потрошње на нис 
ком напону и широкој потрошњи, комерцијално снабдевање. 
 
Списак појединачних мерних места са њиховим ЕД бројевима и адресама на које се појединачни  
ЕД број односи: 

 
1.   Ед.бр.  1410365290 - Нови Сад, Католичка порта 5,Културни центар Новог Сада , 
2.   Ед.бр.  1410430327 и  Ед.бр. 1410430335- Нови Сад, Кеј жртава рације 2/ Б,Амерички кутак  
3.   Ед.бр.  1410073196 -  Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 9, Мали ликовни салон 
4.   Ед.бр.  14103812537 - Нови Сад, Антона Чехова 4, Еђшег  
5.   Ед.бр.  1410365347 - Нови Сад, Католичка порта 5, Културни центар Новог Сада (хидрант  

       пупма) 



 

                                                 Набавка електричне енергије                                                         6/31 

                                                      

6.  Ед.бр.  141432915 – Нови Сад,Ђорђа Рајковића 6 б (Свилара) 
7.  Ед.бр.  141438360 -  Нови Сад,Ђорђа Рајковића 6 б (Свилара) 

 
 

Понуду треба формирати тако да коначна цена буде цена са свим попустима и свим другим ола 
кшицама које коначну цену чине нижом,како би она била упоредива са ценом других понуђача. 
У цену активне енергије укључена је и потпуна балансна одговорност (100%) понуђача. 
 
Цена не обухвата 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 осно 
ву обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ 
систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију елект 
ричне  енергије,а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију елек 
тричне енергије односно методологијама за одређивање цена. 
 
Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико у свом  
пос ловању стекне право да користи и додатне објекте, односно задржава право да одређене 
локације изузме са листе електроенегетских објеката за место испоруке,ако те објекте престане 
да ко ристи или изгуби над њима право располагања.Обухватање додатних места примопре 
даје из основног уговора извршиће се анексом уговора у складу са одредбама чл. 115 ЗЈН.  
 
Приказ планиране, редовне потрошње електричне енергије по месецима у 2020. години, 
на годишњем нивоу, исказано у kWh  : 

 
ПЕРИОД 2018. В Т           Н Т ЈТ УКУПНО 

Јануар 10232 4006   630 14868 

Фебруар 9790 3627   500 13917 

Март 9810 3935 490 14235 

Април 7287 2506     30   9823 

Мај 12731 2130   230        15091 

Јун 12872 5774   419 19065 

Јул 13614 4749   387 18750 

Август 9546 3585   359 13490 

Септембар 13784 4607   315 18706 

Октобар 8014 3209   320 11543 

Новембар 11395 4590   577 16562 

Децембар 12124 4382   744 17250 

УКУПНО (за 7  ЕД 
броја ) 

131.199 47.100 

     
      
     5001 
 
  

    183.300  

 

 
За Ед.бр. 1410365347 – хидрант пумпа у 2019.год. је плаћана само накнада за приступ систему 
за дистрибуцију ЕЕ.  
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III    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ из чл. 75. Закона о јавним набавкама ('' Сл.гласник РС'' бр. 124/12,  
14/15, 68/15):  

 
1). УСЛОВ : Понуђач и сваки члан групе понуђача мора да испуни следеће  : 

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

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривич на дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре , 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи 
сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 

ДОКАЗ: ИЗЈАВА ( Образац бр. 3) 

 
НАПОМЕНЕ:  
1.2  Испуњеност обавезних услова, услов 1 (тачке 1 до 3) доказује се ИЗЈАВОМ у складу са чл. 

77 ст. 4 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр.124/12,14/15,68/15) и  Правилником о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину докази 
вања испуњености услова ( '' Сл.гласник РС“, бр.86/15,41/19)  . 
 
1.3  У случају да понуду подноси група понуђача, изјаву доставити за сваког  учесника из групе.  
 
1.4  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјаву доставити за понуђача и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 
 
2). УСЛОВ : да има важећу дозволу Агенције за енергетику РС за снабдевање електричном 

енергијом, која је прописана Законом о енергетици (''Сл.гласник РС'' бр. 145/14,95/18), а увези 
са чл.75 ст. 1 тач. 5 ЗЈН; 
 
 ДОКАЗ: 

  
2.1.Лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања лектричном енергијом, која 

је издата од Агенције за енергетику Републике Србије и Потврда исте Агенције да је 
та лиценца важећа ( овај документ се доставља уз понуду у виду неоверене копије 

или штампаног извода ). 
 

НАПОМЕНЕ: 

2.1. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вред 

ности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из чл. 75 ст. 1 тач. 5) Закона о 

јавним набавкама, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача 

којем је по верио извршење тог дела набавке. 

2.2. Услов 2)  је дужан да испуни понуђач из групе понуђача, односно подизвођач (ако је 

испуњен услов из тачке 2.2., којем је поверено извршење дела набавке за који је неоп 

ходна испуњеност тог услова. 

3). УСЛОВ : да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
ДОКАЗ: 

3.1. Потписана и оверена Изјава о обавезама понуђача на основу чл.75 ст. 2 Закона о јавним   
       набав кама (образац 6) 
НАПОМЕНЕ: 
3.2. У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из    
       групе. 
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2. ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ  76. ЗАКОНА  

 
Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке, и то : 
  

1) Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно мора 
доказати да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну 
трансакцију. 

 
ДОКАЗ: Потврда (уверење) Оператора преносног система доставља се уз понуду  

 
2) Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од 

стране одговорног лица понуђача, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен 
уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чл. 188. Закона о 
енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: Уговор о прис 
тупу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и 
Уговор којим је одредио своју балансну одговороност за места примопредаје крајњег 
купца. 

 
ДОКАЗ: Наведена изјава понуђача 

 
 

ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ: 
 
1. ПОНУДА ПОНУЂАЧА КОЈИ НЕ ДОКАЖЕ ДА ИСПУЊАВА НАВЕДЕНЕ ОБАВЕЗНЕ И  

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ, БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА. 
 
2. ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ које понуђач мора да достави у понуди су дати у тачки  

3.1. Упутства понуђачима како да сачине понуду. 
 
3. ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 

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. 
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказе из члана 77. став 1. тачке од 1) до 4) Закона о 
јавним набавкама. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача. 

 
4. ФОРМА ДОКАЗА 

     Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у 
неовереним копијама. 

 
5. СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

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 доку 
менти којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 
6. ПРОМЕНЕ 

Понуђач је дужан да без одлагања у писаној форми обавести наручиоца о било којој  про 
мени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

  
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ''најнижа понуђена цена''. 

 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,наручилац ће позвати ове пону 
ђаче ради жребања, како би одредио којeм Понуђачу ће доделити уговор. 
 
Поступак избора понуде којој ће наручилац доделити уговор обавиће се путем жребања, на сле 
дећи начин: 
- наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде имале исту најнижу понуђену цену да 
приступе поступку жребања који ће водити председник Комисије у просторијама Наручиоца; 
- о поступку жребања комисија ће водити записник; 
- Комисија ће припремити посуду у коју ће бити убачене затворене и залепљене коверте, са 
листом папира на којем се налазе називи понуђача, чије су понуде имале исту најнижу понуђе 
ну цену; 
- жребање ће бити обављено тако што ће председник комисије извршити извлачење једне 
коверте,коју ће отворити, из ње извадити папир и прочитати назив понуђача, којем ће бити доде 
љен уговор.  

 

 

 

 

 
V  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 5); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке -  чл. 75. ст.1 ЗЈН (Образац 3); 
6) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 
 чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 6); 
7) Менично овлашћење/писмо за испуњење обавеза у поступку ЈН (за озбиљност понуде) за 
корисника бланко соло менице (Образац 7); 
8) Менично овлашћење/писмо за испуњење уговорних обавеза ( за добро извршење посла) 
за корисника бланко соло менице (Образац 7.1). 
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V  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Образац број 1  
П О Н У Д А 

 
број ________________ од ________________године за јавну набавку мале вредности   

 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

ЈН бр.  1.1.1 
 

Назив понуђача: 

 
 
 

Адреса понуђача: 

 
 
 

Матични број понуђача  
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 
 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
Понуду подноси: (заокружити и уписати податке) : 
 
А) САМОСТАЛНО  
Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
В) СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 
Б) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ : 

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

2) 
 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 
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3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 

В) ПОДАЦИ о ПОДИЗВОЂАЧУ: 

 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће изврши 
ти подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће изврши 
ти подизвођач: 

 

 
Понуду дајемо у свему према спецификацији Наручиоца.  
 
ЦЕНА ЗА АКТИВНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ    : _____________ дин/kWh (без ПДВ-а) 
 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о 
енергетици, као и накнаду за обновљиве изворе енергије. Цена је јединствена,без обзира на 
категорију потрошње и одобрену снагу за конкретну локацију, односно бројило. 
 
Напомена:  

Цена из понуде не обухвата  трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне 
енергије, нити трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, 
као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. 
 
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије (мрежа 
рина) за испоручену електричну енергију наручиоцу, које оператор дистрибутивног система 
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обрачунава понуђачу,понуђач ће фактурисати наручиоцу,сваког месеца, на основу обрачунс 
ких величина, за место примопредаје наручиоца,на основу Одлуке о цени приступа систему 
за дистрибуцију електричне енергије.Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електри 
 чне енергије налази се на званичној интернет презентацији Агенције за енергетику РС.  
 
Рок испоруке почиње наредног дана у односу на дан закључења уговора. Испорука се врши 
непрекидно од 00:00 h до 24:00 h, за период од годину дана, односно до утрошка  уговореног 
износа, у зависности од тога шта пре наступи.   
 
 
Рок важења понуде је ___________ календарских  дана (минимум 30 дана) од дана отварања 
понуда. 

  
 

Датум                    Понуђач 
     

_____________________________           ______________________________ 
 
 
                                                               Подизвођач 
  
                             _____________________________ 
 
 

НАПОМЕНЕ: 
  

1. Образац понуде је потребно попунити 
2. Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен свим подизвођачима не може бити 

већи од 50% 
3. Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у 

табелама 1. и 2., потребно је копирати наведене табеле и попунити податке за све подизво 
ђаче или учеснике у заједничкој понуди. 

4. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, податке о понуђачу треба са својим пода 
цима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди 
треба навести у табели 1. овог обрасца. 

5. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и 
печатом оверити образац понуде. 

6. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуђач ће као саставни део понуде 
приложити и споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Закона о јавним 
набавкама 

7. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем(има), овај образац потписују  и оверавају 
печатом понуђач и подизвођач(и) 
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Образац број  2 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

набавка 
 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 ЈН бр. 1.1.1 

 
 
 
 
Понуђач /група понуђача ___________________________________________________ 
 
 
 
У складу са чл. 61 ст. 4 тач. 7 Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12,14/15 и 
68/15) прилажемо образац структуре цене: 

 

 
 
 
Датум                     Понуђач 

      
_____________________________    ________________________ 

 
 

 
 

Упутство како да се попуни образац структуре цене: 

 
У колону 5 уписује се цена електричне енергије за 1 kWh без ПДВ-а; 
У колону 6 уписује се проценат ПДВ-а; 
У колону 7 уписује се цена ел.енергије за 1 kWh са ПДВ-ом.  

 
 
 
НАПОМЕНА: Образац структуре цене понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац структуре цене. 

 
 

 
 
 
 

Р. 
Бр 

Категорија 
потрошње 

Обрачунски 
елементи 

Јед. мере 
Цена / 

јед. мере 
(без ПДВ) 

ПДВ % 

 
Цена/ 

јед.мере 
(са ПДВ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 
Широка потрош./ 
 
комерц.снабдев. 
 
 

Активна 
енергија 

kWh    
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Образац број 3  

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чл. 77 ст. 4 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15, 68/15)  
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

 

 
ИЗЈАВУ 

 
ПОНУЂАЧ    ______________________________________________________________________ 

(назив/пословно име, улица и број, седиште, ПИБ и матични број) 
 
 
 
 
 

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије, ЈН бр. 1.1.1 
испуњава све доле наведене обавезне услове за учешће рописане чл. 75. Закона о јавним 

набавкама („Сл.гласник РС“,бр.124/12,14/15,68/15),наведене у Услову 1). тачке 1), 2) и 3) на стр. 
7/31 конкурсне документације и то: 
 
1) да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар,  
2) да заједно са нашим законским заступницима нисмо осуђивани за неко од кривичних дела 

као чланови организоване криминалне групе,да нисмо осуђивани за кривична дела против 
привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело примања или давања 
мита,кривично дело преваре; 
3) да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 
У случају потребе, а на захтев Наручиоца, доставићемо на увид оргинале или оверене копије 
доказа који потврђују ову изјаву. 

 
 
 

Датум, _______________           ____________________________ 
                                                                                  (потпис одговорног лица) 

 
 
 
 
 

 
НАПОМЕНЕ: 
 
У случају да понуду подноси група понуђача, изјаву доставити за сваког учесника из групе; 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјаву доставити за понуђача и за под 
извођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу горе наведених обавезних услова, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин; 
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Образац број  4 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 

На основу чл. 26  Закона о јавним набавкама 
 
 ____________________________________________________________________________  

(Назив и адреса понуђача) 
 

даје:  

ИЗЈАВУ 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности за набавку  електричне енергије ЈН 1.1.1 поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлаш 
ћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац број  5 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова 
прибављања средства обезбеђења. 

 

 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКА  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова.   
 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручи 
лац је,сходно чл.88 ст.3 ЗЈН,дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у фактуре и 
друге релевантне доказе. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
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Образац број  6 
 

 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА  ПОНУЂАЧА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН  
 
 
 

У вези са чл.75  ст. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач  
 
____________________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 
 

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије,ЈН бр. 1.1.1,  
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и није му изречена забрана обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуда. 

 
 
 
 
 
 
 

          Датум                  Понуђач 
 
 ________________                                                                           __________________ 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац број 7 
 
На основу Закона о меници 
 
ДУЖНИК: _____________________________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________________________ 
Матични број:____________________________________                                           
Порески идентификациони број ПИБ: ____________________________________ 
Рачун:  _______________________________________________________________ 
Банка:  _______________________________________________________________ 

 
Издаје 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
 
За корисника бланко сопствене менице 
 
КОРИСНИК (Поверилац) : Културни центар Новог Сада, Католичка порта 5, Нови Сад  
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко,сопствену меницу серије: ____________________________и 
овлашћујемо Културни центар Новог Сада, као Повериоца, да предату меницу  може попунити 
на износ 300.000,00 динара без ПДВ, а по основу гаранције за обезбеђење испуњења обаве 
за у поступку јавне набавке мале вредности (гаранција за озбиљност понуде) за  

 
НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН бр. 1.1.1 

 
Овлашћујемо Културни центар Новог Сада, као Повериоца да у своју корист безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, преко банке дужника изврши наплату са свих 
рачуна Дужника.  
 
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну 
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 
рачуна.  
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на ставља 
ње приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.  
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и распо 
лагање средствима на рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката 
од стране Дужника. 
 
Меница је потписана од стране одговорног/овлашћеног лица  ________________   _________                 
                                                                                                                    (име и презиме)  
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.  
 
На меници је стављен потпис издаваоца менице-трасанта.  
 
 
Датум издавања овлашћења                                 Дужник-издавалац менице : 
                                                                                                (пун назив, адреса, потпис и печат) 
 
  
 
                                                                                                ______________________________                                
____________________________ 
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Образац број  7.1 
 
 
На основу Закона о меници 
 
ДУЖНИК: _____________________________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________________________ 
Матични број:  ____________________________________                                           
Порески идентификациони број ПИБ: ____________________________________ 
Рачун:  _______________________________________________________________ 
Банка:  _______________________________________________________________ 

 
Издаје 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

 
За корисника бланко соло меница 
 
КОРИСНИК (Поверилац) : Културни центар Новог Сада, Католичка порта 5, Нови Сад  
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко,соло меницу серије: __________________________и овлашћу 

јемо Културни центар Новог Сада, као Повериоца, да предату меницу  може попунити на износ   
300.000,00 динара без ПДВ, а по основу гаранције за обезбеђење испуњења уговорних 
обавеза у поступку јавне набавке мале вредности за  

 
НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН бр. 1.1.1 

 
Овлашћујемо Културни центар Новог Сада, као Повериоца да у своју корист безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, преко банке дужника изврши наплату са свих 
рачуна Дужника.  
 
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну 
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 
рачуна.  
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.  
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и распо 
лагање средствима на рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката 
од стране Дужника. 
 
Меница је потписана од стране одговорног/ овлашћеног лица  ________________   _________  
                                                                                                                         (име и презиме) 
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.  
 
На меници је стављен потпис издаваоца менице-трасанта.  
 
Датум издавања овлашћења                                Дужник-издавалац менице : 
                                                                                             (пун назив, адреса, потпис и печат) 
 
  
                                                                                                ______________________________                                
____________________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

Број: 1-20/7                                                                                                               М О Д Е Л : 

Датум:  
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА  

 
Закључен између: 
 
1. Културног центра Новог Сада, Нови Сад, Католичка порта 5, матични број: 8162778,ПИБ:  
101655568, кога заступа директор Бојан Панаотовић (у даљем тексту: Наручилац / купац) и 
2. ................................................................,..............................................,..................................., 
матични број:.......................... ,ПИБ: ........................................, кога заступа ........................... 
.......................................................................... (у даљем тексту: Добављач /продавац), 
 

Уговорне стране сагласно консататују : 
- да је на основу средстава предвиђених Финансијским планом за 2020.годину (приходи из бу 

џета 01,раздео 12,функција 820,програмска активност 1201,позиција буџета 379,економска 
класификација 4212),а у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл.гласник РС'' бр.124/12,  
14/15,68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке,Наручилац спро 
вео поступак јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – 
електричне енергије за потпуно снабдевање, ЈН бр. 1.1.1, 

- да је Добављач доставио понуду број: ____________ од _____________, која у потпуности 
одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора и 
чини његов саставни део, 

-  да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. ___________ дана ______________ 
- да ће се реализација уговорене вредности у 2020. години вршити највише до износа сред 

става предвиђеног Планом јавних набавки Културног центра Новог Сада  за 2020. годину.  
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка добара – електричне енергије за потребе Наручиоца (у даљем 
тексту : добра), у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача.  
Оквирна количина и цена добара из става 1. ове тачке исказане су у спецификацији Наручиоца, 
обрасцу структуре цене и понуди Добављача,које чине саставни део овог уговора. 

 
Члан 2. 

Уговорне стране су сагласне да се продаја, преузимање и плаћање електричне енергије, која је 
предмет овог уговора, изврши на следећи начин: 

 продаја и преузимање су гарантовани и одређени на основу остварене потрошње Наручио 
ца за све електроенергетске објекте Наручиоца, 

 оквирна количина испоруке електричне енергије је око 183.300 kWh годишње, променљив 
дијаграм оптерећења, 

 рок испоруке: у периоду од годину дана од дана закључења уговора, односно до утрошка 
уго вореног износа , у зависности од тога шта пре наступи, 

 место примопредаје на следећим електроенергетским објектима: 
1. Ед.бр.  1410365290 - Нови Сад, Католичка порта 5,Културни центар Новог Сада , 
2.  Ед.бр. 1410430327 и Ед.бр.1410430335-Нови Сад, Кеј жртава рације 2/Б, Амерички кутак 
3.  Ед.бр.  1410073196 -  Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 9, Мали ликовни салон 

4.  Ед.бр.  14103812537 - Нови Сад, Антона Чехова 4, Еђшег  
5.  Ед.бр. 1410365347 - Н. Сад, Католичка порта 5,Културни центар Новог Сада (хидрант 

пупма) 
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6. Ед.бр.  141432915 – Нови Сад,Ђорђа Рајковића 6 б (Свилара) 
7. Ед.бр.  141438360 -  Нови Сад,Ђорђа Рајковића 6 б (Свилара) 

 
Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико у свом пос 
ловању стекне право да користи и додатне објекте.Наручилац задржава право да одређене лока 
ције изузме са листе електроенергетских објеката за место испоруке, ако те објекте престане да 
користи или изгуби над њима право располагања. 
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о 
раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испо 
руке и снабдевања електричном енергијом (''Сл.гласник РС'', бр.63/13,91/18). 

 
Члан 3. 

Укупна уговорена вредност за добра из тачке 1. овог уговора износи 3.333.333,00 динара без 
пореза на додату вредност. 
Цена активне електричне енергије одређена је Понудом из члана 1. овог уговора и иста је дата 
као јединствена, a износи  _______________дин за 1 kWh. 
У цену из претходног става нису урачунати трошкови приступа и коришћења система електричне 
енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача и ПДВ. 

 
Члан 4. 

Наручилац се обавезује да плати Добављачу поред цене наведене у члану 3. став 2. овог Угово  
ра и трошкове приступа преносном систему електричне енергије и/или трошкове приступа дис 
трибутивном систему, који се од стране оператора система обрачунавају Добављачу, у зависно 
сти од места прикључења Наручиоца, односно места испоруке. 
Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају применом Одлуке о цени прис 
тупа систему за дистрибуцију електричне енергије.Одлука о цени приступа систему за дистрибу 
цију електричне енергије се примењује на обрачунске величине за тарифне ставове за места при 
мопредаје Наручиоца, добијене од оператора система. 

 
Члан 5. 

Наручилац се обавезује да плати Добављачу поред цене наведене у члану 3. став 2. овог Угово  
ра и трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (у даљем 
тексту: накнада) у складу са прописима Републике Србије. 
Накнада се обрачунава као производ укупно измерене активне електричне енергије у обрачун 
ском периоду изражене у kWh и висине накнаде која се утврђује у складу са прописима Републи 
ке Србије, изражене у дин/ kWh. 

Члан 6. 
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о очитавању обрачун 
ских мерних места добијених од стране оператора система. 
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати обрачунати ПДВ и друге законом прописане даж 
бине на уговорену цену за продату електричну енергију из члана 3., трошкове приступа систему 
електричне енергије из члана 4., и накнаду из члана 5. овог Уговора. 

 
Члан 7. 

Добављач издаје Наручиоцу јединствене рачуне са исказаном испорученом електричном енер 
гијом,трошковима приступа систему електричне енергије, накнадом за подстицај повлашћених 
произвођача и ПДВ-ом,за сва места испоруке,најкасније 3 (три) дана по добијању месечног изве  
штаја од оператора система о очитавању обрачунских мерних места. 
Добављач рачун доставља Наручиоцу, путем поште. 
Добављач ће на рачуну посебно исказати цену продате електричне енергије, трошкове прис тупа 
систему електричне енергије,Накнаду за подстицај повлашћених произвођача и обрачунати ПДВ. 
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Добављачу уплати на рачун укупан износ 
задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана. 

 
Члан 8. 

Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, Добављач је дужан да: 
- не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења права    
  на промену добављача,нити може наметати додатне финансијске обавезе по том основу; 
- наручиоца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у скла    
  ду са Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача; 
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- пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије због     
   неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, Наручиоца претходно упо     
   зори да у року прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно постигне споразум о   
   извршавању обавезе; 
- се придржава чл.37 и 38 Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом   
   (''Сл. гасник РС'', бр.63/13,91/18), због специфичности објеката Наручиоца; 
- наручиоцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, даје од   
  говарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње ЕЕ. 

 
Члан 9. 

На испостављени рачун, Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана при 
јема рачуна.  
Приговор Наручиоца на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна. 
Добављач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема.У случају да је при  
говор основан, Добављач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и одмах их доставити Нару 
чиоцу. 
У случају да добављач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити 
Наручиоца уз образложење одлуке о приговору. 

 
Члан 10. 

Наручилац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу чл. 7 овог Уговора извр 
ши уплатом на рачун добављача наведен у фактури (рачуну), и то по месечном рачуну, у року oд 
45 дана - дефинисаним чл. 4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијал ним 
трансакцијама  (''Сл.гласник РС'',бр.119/12,68/15,113/17,91/19), од дана испостављања рачуна. 
У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, Добављач  ће  Наручиоцу обрачунати  
камату у складу са Законом о затезној камати ("Сл.гласник РС",бр.119/12) и то од дана истека уго 
вореног рока плаћања до датума измирења дуга.  

 
Члан 11. 

Добављач се обавезује да у року од 3 дана од дана закључења Уговора преда Наручиоцу, као 
средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, бланко сопствену меницу (ове  
рену печатом и потписану од стране одговорног лица ) регистровану у Регистру меница и овлаш 
ћења Народне банке Србије са меничним писмом - овлашћењем на износ 300.000,00 динара без 
ПДВ-а. 
Добављач је дужан да уз средство финансијског обезбеђења достави и копију картона са депоно  
ваним потписима овлашћеног/их лица понуђача и доказ о регистрацији менице (одштампана стра 
ница са сајта Народне банке Србије : http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html (Регистар мени 

ца  и овлашћења НБС) на којој се налази серијски број приложене менице. 
Наручилац може реализовати средство обезбеђења из става 1 овог члана у случају да добав  
љач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писани захтев, након истека рока важења мени 
це, врати нереализовану депоновану меницу. 
У случају да Добављач једнострано раскине Уговор,Наручилац има право да реализује средство 
финансијског обезбеђења из става 1. овог члана. 

 
Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уго 
ворна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са 
законом. 
Добављач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају више 
силе. 
 
Виша сила ослобађа Добављача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине елек 
тричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 
Као виша сила за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају зна  
чај елементарних непогода, као и догађаји и околности настали после закључења овог уговора 
који онемогућавају извршење уговорених обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, от 
клонити и избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и опе 
ратора система донети у складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигур 
ности елек троенергетског система. 

http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/
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Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да ће Добављач за објекте који нису наведени у спецификацији, а 
које је Наручилац, по неком основу, стекао право да користи, отпочети са испоруком електричне 
енергије у тим објектима, по закључењу анекса овом уговору, а на основу одредаба чл. 115 ЗЈН . 

 
Члан 14. 

Овај уговор може се раскинути споразумно у случајевима предвиђеним Законом о облигацио ним 
односима Републике Србије.  

Члан 15. 
Добављач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192. и 193. 
Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр.145/14,95/18). 

 
Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који проистекну из овог уговора, првенствено реша 
вају међусобним договором, у супротном надлежан је суд у Новом Саду. 

 
Члан 17. 

Овај уговор ступа на снагу првог наредног дана, у односу на дан његовог закључења. 
 

Члан 18. 
Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по два за сваку уговорну страну. 

 
 
 
 
 
                  за ДОБАВЉАЧА                                                                за НАРУЧИОЦА 
                       директор                          директор 
 
                                                                                                          Бојан Панаотовић 
                                       

 
 
 
 

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен  
са изабараним понуђачем.Уколико изабрани понуђач,након што му је додељен уговор,  
без оправданих разлога одбије да закључи уговор наручилац ће поступити у складу са 
тач.17 и 20  Упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне документације. 
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VII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач понуду подноси на српском језику.Документација која се преводи са страног језика 
мора бити оверена од стране судског тумача 
Поступак се води на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти/кутији, затворену на начин да се приликом отва 
рања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.На предњој страни коверте/ 
кутије уписати: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА за јавну набавку: електричне енергије, ЈН бр. 1.1.1". 
Понуда се подноси поштом или лично на адресу: Културни центар Новог Сада, Католичка порта 
5, Нови Сад,. Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив понуђача, адресу,  
број телефона,име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси гру 
па понуђача,на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести на 
зиве и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
 
Понуда се сачињава у писаном облику у једном примерку,на обрасцу конкурсне документације 
и мора бити јасна и недвосмислена,читко попуњена /откуцана или написана необрисивим мас 
тилом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 
Конкурсна документација не подлеже самоиницијативним променама од стране понуђача.Пону 
да понуђача који самоиницијативно промени садржај конкурсне документације, биће одбијена. 
 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна (Правилник о допуни Пра 
вилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набаки  
и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 41/2019). 

 
Рок за подношење понуда је 07.05.2020. године, а благовременим ће се сматрати све понуде 
које пристигну на адресу наручиоца, без обзира на начин доставе, до 10,30  часова. 
Отварање понуда извршиће се јавно 07.05.2020. године у 11,00 часова у просторијама Култур 

ног центра Новог Сада, Католичка порта 5, Нови Сад 
Наручилац  ће по пријему сваке понуде, на коверти/кутији у којој се понуда налази, уписати вре 
ме пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу пријема. 
Уколико је понуда достављена лично наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде и 
означити датум и сат пријема понуде. 
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се небла 
говременом и биће неотворена, враћена понуђачу по окончању поступка отварања пону да, са 
назнаком да је поднета неблаговремено.   

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, обрасце потписује одговорно лице 
понуђача. 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели/ прецрта и правилно по 
пуни, а место начињене грешке парафира . 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасце потписује одговорно 
лице понуђача, осим ако није другачије наведено у самом обрасцу. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце потписује одговорно лице члана групе понуђа 
ча који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем, осим ако није другачије наведено у самом обрасцу. 
 
3. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ    
Обавезну садржину понуде чине: 

а) средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке у складу са тач. 12.1.  
Упутства понуђачима како да сачине понуду 
b) образац понуде (бр. 1), 
c) образац структуре цене (бр. 2) 
d) образац изјаве понуђача о испуњавању обавезних услова у поступку ЈН из  чл. 75 ст .  

1 тач. 1-4 ЗЈН (бр. 3)  
e) образац изјаве о независној понуди (бр. 4) 
f) образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (бр. 6) 
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g) изјава понуђача (тач. 10.2,стр.26/31кон.док.) да ће уколико му буде додељен уговор 
поступити у складу са чл.188 Закона о енергетици ( закључити Уговор о приступу сис 
тему са опе ратором система на који је објекат крајњег купца прикључен и Уговор ко 
јим је одредио своју балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца 

h) потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на  
тржишту електричне енергије (тач.2.1) додатни услови,стр.8/31 кон.док.)  

i) споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извр 
шење јавне набавке - у случају подношења заједничке понуде  

 
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних услова као и посебних захтева наручиоца у 
погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде. 
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је 
могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних не 
достатака понуде. 
Понуда која не садржи све елементе и прилоге из обавезне садржине понуде сматраће се не  
прихватљивом и биће одбијена. 
 
4. ПАРТИЈЕ 

Набавка није обликована по партијама. 
 
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6.  ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на на 
чин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења тј. која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Културни центар Новог Сада, 
Католичка порта 5, Нови Сад са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку електричне енергије ЈН 1.1.1- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку електричне енергије ЈН 1.1.1, - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку електричне енергије ЈН 1.1.1, - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку електричне енергије ЈН 1.1.1- НЕ ОТВАРАТИ''  
На полеђини коверте/кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси гру 
па понуђача, на коверти/ кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести на 
зиве и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87 ст. 5 ЗЈН. 
 
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне 
вред ности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од  50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у понуди наводи назив и седиште подизвођача,уколико ће делимично извршење набав 
ке поверити подизвођачу. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај под 
извођач ће бити наведен и у уговору о ЈН . 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су дефи нисани 
конкурсном документацијом. 
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. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице 
које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и 
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 
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У случају из претходног става наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за 
заштиту конкуренције.  
 
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА И СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограни чено 
солидарно према наручиоцу.  
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 о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и   
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИ 
ВОСТ  ПОНУДЕ    

 
10.1. Услови плаћања 

Рок плаћања: не дужи од 45 дана, односно у складу са чл. 4 Закона о роковима измирења нов 
чаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“бр.119/12,68/15,113/17,91/19), ра 
чунајући од дана уредно примљене фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енер 
гије (потврђене од стране наручиоца и понуђача). 
Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне фактуре 
(рачуна).  
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача. Аванс није предвиђен .  
 
Добављач је дужан да на рачуну посебно искаже испоручену  електричну  енергију са трошкови 
ма балансирања, трошкове приступа систему електричне енергије, накнаду и обрачунат ПДВ, за 
сва места испоруке, као и oстaлe oбaвeзe или инфoрмaциje у склaду сa одредбама Закона о 
енергетици и подзаконским актима из предметне области, најкасније 3 (три) дана по добијању 
месечног извештаја од оператора система о очитавању обрачунских мерних места.  
 
10.2. Време испоруке електричне енергије 

Испорука електричне енергије обухвата непрекидно снабдевање од 00:00h до 24:00h, (24/7) у пе 
риоду важења уговора, који започиње даном ступања уговора на снагу. 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одго 

ворног лица понуђача , којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен  уговор у овом поступ 
ку јавне набавке, поступити у складу са чл.188 Закона о енергетици, односно да ће одмах по пот 
писивању уговора закључити:  
1). Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прик 
ључен и  
2). Уговор којим је одредио своју балансну одговороност за места примопредаје крајњег 
купца. 

 
10.3. Трајање уговора   
Уговор ступа на снагу првог наредног дана у односу на дан његовог закључења.  
Период важења уговора: годину дана рачунајући од дана ступања на снагу уговора или до утрош 
ка уговореног износа , у зависности од тога шта пре наступи. 
 
10.4  Гаранција у погледу квалитета предмета ове јавне набавке мора обухватати све важеће 

стандарде у предметној области. 
 
10.5 Место испоруке (примопредаје) је мерно место Наручиоца прикључено на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, комерцијално снабдева 
ње,према списку појединачних  мерних места са њиховим ЕД бројевима из техничке специфи 
кације, стр. 5/31-6/31 конкурсне документације. 
 
11.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена у понуди мора бити изражена у динарима без ПДВ-а и мора бити фиксна. 

Понуда обавезно садржи елементе на основу којих је формирана коначна цена према специфи 
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кацији која је саставни део ове конкурсне документације. Ако понуђена цена укључује увозну ца 
рину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
Понуду треба формирати тако да коначна јединична цена буде изражена са претходно урачу 
натим свим евентуалним попустима према природи предмета набавке и другим олакшицама које 
цену чине нижом. 
 
Обавеза понуђача je да искаже јединичну цену kWh електричне енергије као јединствену, без 
обзира на категорију потрошње и одобрену снагу за конкретну локацију, бројило.  

 
Цена не обухвата 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 осно   
ву обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ 
систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију елект 
ричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију елек 
тричне енергије односно методологијама за одређивање цена. 
Уколико понуђач одређене податке у понуди сматра поверљивим и исто захтева од наручиоца 
дужан је да сваку страницу која садржи овакве податке у горњем десном углу означи ознаком 
„ПОВЕРЉИВО“. 
Цена односно други критеријуми за оцењивање понуде и рангирање кандидата дата од стране 
понуђача у понуди неће се сматрати поверљивим податком. 
Уколико цена исказана у понуди представља неуобичајено ниску цену, наручилац ће поступити у 
складу са чл.92 Закона. 
 
12.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗ 
БЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
12.1 СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 
ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке – гаранцију за озбиљност понуде, и то:  

а) једну бланко сопствену меницу евидентирану у регистру меница и овлашћења који води 
Народна банка Србије. Као доказ да је меница регистрована код НБС доставити одштампану 
страницу са сајта Народ не банке Србије: http://www.nbs.rs /internet/ cirilica/ 67/ rmo.html (Регис 
тар меница и овлашћења НБС) на којој се налази серијски број приложене менице.  
б) менично писмо-овлашћење за корисника попуњено на износ 300.000,00 динара без ПДВ, 

потписано од стране одговорног лица понуђача чије су име и начин потписивања садржани у 
картону депонованих  потписа;  
Садржина меничног овлашћења дата  је у обрасцу бр. 7 конкурсне документације.  
в) копију важећег картона депонованих потписа . 

Понуде које не садрже средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке–гаранци  
ју за озбиљност понуде биће одбијене. 
Средства обезбеђења неуспешних понуђача биће ослобођена након потписивања уговора, а сред 
ство обезбеђења добављача биће ослобођено након потписивања Уговора и доставе средства 
обезбеђења испуњења уговорних обавеза. 

 
Средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке – гаранција за озбиљност по 
нуде може бити наплаћено у случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче или мења своју понуду; 
- у случају да изабрани понуђач након донете одлуке о додели уговора одбије да потпише уго 

вор у року из тачке 20 Упутства понуђачима како да сачине понуду; 
- у случају да изабрани понуђач не достави средство обезбеђења испуњења уговорних обаве 

за  у складу са захтевима из конкурсне документације. 
 

12.2 СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА  

Након што наручилац потпише уговор са понуђачем којем је додељен уговор (добављач), исти је 
дужан да достави у року од 3 (три) дана, као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза, 
једну бланко соло (сопствену) меницу евидентирану у регистру меница и овлашћења који води На 
родна банка Србије. Као доказ да је меница регистрована код НБС доставити одштампану страни 
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цу са сајта НБС:  http://www.nbs.rs /internet /cirilica/67/rmo.html   (Регистар меница и овлашћења   

НБС) на којој се налази серијски број приложене менице, менично писмо – овлашћење за корисни 
ка попуњено на износ  300.000,00 динара  без ПДВ-а и картон депонованих потписа код пословне 
банке добављача, као фотокопију.  
Наручилац ће наплатити меницу као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза у случа 
ју када добављач не извршава своје уговорне обавезе,када их не извршава у року и квалитетно.  
Наручилац ће по испуњењу уговорних обавеза,на писани захтев извршиоца вратити меницу.  

 
13. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ 
ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГА 
ЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 
 
14. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посеб 
ним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим сло 
вима имају исписано ''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте ознаке потпис одговорног лица пону 
ђача и печат.Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мо ра 
бити подвучен црвено,а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано ''ПОВЕРЉИВО'', а испод 
поменуте ознаке потпис одговорног лица понуђача и печат. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди.  

Неће се сматрати поверљивом 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. 
 
15.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ И КО 
МУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Заинтересовано лице може,у писаном облику, на адресу наручиоца Културни центар Новог Сада  
или на e-mail: javnenabavke@kcns.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашње 
ња у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене не 
достатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за под 
ношење понуде. Додатне информације или појашњења потребно је означити са „Захтев за додат 
ним информацијама или појашњењима конкурсне документације,набавка електричне енергије,ЈН 
бр. 1.1.1. 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева објавити одговор на Порталу јавних на 
бавки и на својој интернет страници.   
 
Комуникација у поступку јавне набавке  врши се искључиво на начин одређен чл. 20 ЗЈН. 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
 
16.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

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 ње 
говог подизвођача. 
У том случају наручилац је дужан да понуђачу остави примерен рок да поступи по захтеву нару 
чиоца. Понуђач је обавезан да у остављеном року поступи по захтеву, у супротном ће његова по 
нуда бити одбијена  као неприхватљива.  
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја 
за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је  
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.  
 
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
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- поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;   
- нучинио повреду конкуренције; 
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи  
  уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуња  
вао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на ис 
ти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда. 
Доказ из става 1 и  2 може бити: 

     - правоснажна судска одлука или окончана одлука другог надлежног органа; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набав   
  ке или испуњења уговорних обавеза; 
- исправа о наплаћеној уговорној казни; 
- рекламације потрошача, односно корисника,ако нису отклоњене у уговореном року; 
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, одно  
  сно уговором; 
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и              
  под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
  понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

- други одговарајући доказ примерен предмету ЈН, који се односи на испуњење оба  
  за у ранијим поступцима ЈН или по раније закљученим уговорима о ЈН. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који се односи на поступак који је спровео 
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНAТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕ 
ЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелек 
туалне својине трећих лица сноси Понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране нару 
чиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин доставља 
ња и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама 
(''Сл.гласник РС'' бр.124/12,14/15, 68/15) указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправил 
ности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколи 

ко је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење зах 
тева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог под 
 подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Наручилац објављује обавештење поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набав 
ки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заш 
титу права.  
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели угово  
ра и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења 
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.  
 
Подносилац захтева за заштиту права је у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама 
(''Сл.гласник РС'' бр.124/12,14/15, 68/15) дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати так 
су у износу од 60.000,00 динара.  
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Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151 став 1 тачка 6) ЗЈН, уколико се уплата врши из  
Републике Србије, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Минис 
тарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 
чињени цу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1. 

3.  Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Упра ве за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1,осим оних наведених под (1) и (10), за подноси  оце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег  кон 
солидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџет ских 
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигура ње и 
други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту пра 
ва (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 
са законом и другим прописом. 

 
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства, може се извршити на де 
визни рачун Министарства финансија Управе за трезор (детаљни подаци могу се преузети са   
странице: http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html) 

 
20. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149 ЗЈН. 
 
Понуђач је дужан да након пријема уговора, из претходног става,исти одмах,а најкасније у року од 
три дана, потпише, заведе и врати наручиоцу. 
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац ће зак 
ључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће 
сматрати одустајањем од понуде и неће због тога сносити било какве последице. 
 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може сходно чл.112 ст. 2 тач. 5 Закона, 
закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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21. ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Уколико дође до повећања обима предмета јавне набавке након закључења уговора, наручилац 
може повећати укупно уговорену вредност максимално до 5% од укупно уговорене вредности пр 
вобитно закљученог уговора без спровођења поступка јавне набавке, на основу измене уговора у 
складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, при чему укупна вредност повећања уговора 
не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.  
 
Уколико за време трајања уговора дође до промене места испоруке електричне енергије тако да  
наручилац одреди и додатне локације ако стекне право да користи и додатне објекте или да неке  
 локације  изузме са листе електроенергетских објеката  за место испоруке, ако те објекте преста  
не да користи или над њима изгуби право располагања,измена уговора извршиће се анексом уго 
вора, у складу са одредбама чл.115 ЗЈН . 

 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: 

Законски оквир поступка јавних набавки  и извршења Уговора o јавним набавкама: 
 
Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15)  
Закон о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
испр, 108/13,142/14,68/15-др.закон,103/15, 99/16,113/17,95/18,31/19 и 72/19)  
Закон о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/16, 95/18 аутентич.тумачење)  

Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, 
„Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља,'' Сл.гласник РС'' бр.18/20)  
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ 
бр.119/12,68/15,113/17,91/19)   
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ 86/15,41/19) 
Уредба о утврђивању општег речника набавке („Сл. гласник РС", бр. 56/14) 
Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14,95/18 – др.закон) 
Одлука о давању сагласности на Правила о раду тржишта електричне енергије („Сл.гласник РС“, 
бр. 101/16). 
Уредбa о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл.гласник РС'',бр. 63/13,91/ 
18); 
Одлука о давању сагласности на Правила о раду преносног система (''Сл.гласник РС'' бр.114/17)  
и Правила о раду преносног система објављена на интернет страници оператора преносног сис 
тема А Д  "Електромрежа Србије" Београд, 25.12. 2017.год.; 
Одлука АЕРС о давању сагласности на Правила о изменама правила о раду дистрибутивног дис 
тема  (''Сл.гласник РС'' бр.14/197 од 06.03.19.) и Измена Правила о раду дистрибутивног система 
''ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд'' од  01.03.19.год. 

 
 
  


