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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 
68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник 
РС” бр. 86/2015), и Правилника о изменема и допунама Правилника о обавезним елементима 

конкурсне докумнетације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(“Сл.гласник РС“ бр. 104/2013), Одлуке о покретању јавне набавке бр. 4826 од 30.12.2016. године и 

Решења о образовању комисије бр. 4827 од 30.12.2016. године, припремљена је конкурсна 
документација која има следећи 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
1. Наручилац: ....................................ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 
 
2. Адреса: …........................................Бул. др Зорана Ђинђића 5, 19 000 ЗАЈЕЧАР 
 

3. Интернет страница:......................... www.vodovodza.rs 
 
4. Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа 
 
5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка у отвореном поступку у складу са Законом и   

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
6. Предмет јавне набавке:  Добра - Набавка електричне енергије за снабдевање у 2017. 

години - ЈН 01/2017. 
 Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем за снабдевање 

наручиоца на годишњем нивоу. Набавка електричне енергије се спроводи за потребну количину 

од 2.618.231 kWh. 
 Предмет јавне набавке је ближе одређен у садржини техничких спецификација, који су саставни 

део конкурсне документације. 
 

7. Шифра набавке – 09310000 – Електрична енергија 

8. Партије: Предметна набавка није обликована по партијама.  

 
9. Није у питању резeрвисана јавна набавка 

 
10. Поступак се спроводи: Ради закључења уговора 

 
11. Напомена: / 

12. Лице за контакт је:  Синиша Pадовановић тел/факс 019/422-041, 422-859,  e-mail: 
vodovodza@ptt.rs 

 

http://www.vodovodza.rs/
mailto:vodovodza@ptt.rs
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II. ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације)  квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, 
рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
- Врста добара: Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању) према стварно 

испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током 
периода снабдевања; 

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

наручиоца, на местима примопредаје, током испоруке; 
- Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу) 
- Капацитет испоруке на бази месечних табела потрошње; 
- Период  испоруке: од  01.марта. 2017. од 00,00 часова и траје до 28. фебруара 2018. године до 

24,00 часова 

- Количина енергије: процењена од наручиоца  2.618.231 kWh, са процењеном месечном 

динамиком наручиоца датој у табели како следи: 
 

[MWh] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Укупно 
Процењене 

месечне 
количине 

266 243 227 184 179 215 214 217 174 188 244 267 2.618 

 
Планирана потрошња за 2017 год. по мерном месту:  

 

- Мерно место Црпна станица Превлака  (22-316 0000490-8)  

 

Период 2017 
( ЈТ )  
(kWh) 

Виша тарифа 
(kWh)) 

Нижа тарифа 
(kWh)) 

Одобрена  снага 
(kW)  

1 2  3 4 5 
Јануар 5000 0 0 17.25 
Фебруар 3900 0 0  

Март 3900 0 0  

Април 3932 0 0  

Мај 4096 0 0  

Јун 4000 0 0  

Јул 5000 0 0  

Август 6000 0 0  

Септембар 3100 0 0  

Октобар 3022 0 0  

Новембар 3950 0 0  

Децембар 4100 0 0  

Укупно 50000 0 0  

   

 

- Мерно место Црпна станица Лубница (22-316 0000512-2) 

  

Период 2017 
Укупно  
(kWh) 

Виша тарифа 
(kWh)) 

Нижа тарифа 
(kWh)) 

Одобрена  снага 
(kW)  

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 2200 2200 0 17.25 

Фебруар 1200 1200 0  

Март 2050 2050 0  

Април 1500 1500 0  

Мај 2000 2000 0  

Јун 3800 3800 0  

Јул 5100 5100 0  

Август 3500 3500 0  

Септембар 3800 3800 0  

Октобар 2500 2500 0  

Новембар 2000 2000 0  

Децембар 2500 2500 0  

Укупно 32150 32150 0  
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- Мерно место Црпна станица Шљивар 1.  (22-316 0000474-6) 

 

Период 2017 
Укупно  
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага        
......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 320 320 0 17.25 

Фебруар 320 320 0  

Март 360 360 0  

Април 500 500 0  

Мај 500 500 0  

Јун 800 800 0  

Јул 2000 2000 0  

Август 2000 2000 0  

Септембар 310 310 0  

Октобар 280 280 0  

Новембар 310 310 0  

Децембар 400 400 0  

Укупно 8100 8100 0  

   
 
 

- Мерно место  Црпна станица Братујевац (22-316 0000482-7) 

 

Период 2017 
Укупно  

(kWh) 

Виша тарифа 

(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 

(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага       

......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 370 370 0 17.25 

Фебруар 230 230 0  

Март 415 415 0  

Април 200 200 0  

Мај 430 430 0  

Јун 532 532 0  

Јул 688 688 0  

Август 810 810 0  

Септембар 315 315 0  

Октобар 226 226 0  

Новембар 200 200 0  

Децембар 390 390 0  

Укупно 4806 4806 0  

   
 

-  Мерно место Црпна станица Николичево (22-316 0000504-1) 

 

Период 2017 
Укупно 

(kWh) 

Виша тарифа 

(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 

(     (kWh)kWh) 

Одобрена снагаk       

......(kW)Wh) 
1 2 (3+4) 3 4 5 

Јануар 2600 2600 0 17.25 
Фебруар 2500 2500 0  

Март 2250 2250 0  

Април 2700 2700 0  

Мај 3000 3000 0  

Јун 3300 3300 0  

Јул 3300 3300 0  

Август 3500 3500 0  

Септембар 3300 3300 0  

Октобар 3100 3100 0  

Новембар 2800 2800 0  

Децембар 2700 2700 0  

Укупно 35050 35050 0  
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- Мерно место  Црпна станица Дубоки поток (22-316 0000539-4) 

 

Период 2017 
Укупно 
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снагаk       
......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 1660 1660 0 17.25 

Фебруар 1660 1660 0  

Март 1660 1660 0  

Април 800 800 0  

Мај 507 507 0  

Јун 824 824 0  

Јул 869 869 0  

Август 720 720 0  

Септембар 720 720 0  

Октобар 869 869 0  

Новембар 1660 1660 0  

Децембар 1660 1660 0  

Укупно 13609 13609 0  

 
 

 

- Мерно место  Црпна станица Бели брег (22-316 0000520-3) 

 

Период 2017 
Укупно 
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага 
......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 380 254 126 11.04 

Фебруар 370 255 115  

Март 380 254 126  

Април 450 300 150  

Мај 470 310 160  

Јун 520 340 180  

Јул 550 360 190  

Август 600 390 210  

Септембар 540 350 190  

Октобар 500 332 168  

Новембар 430 285 145  

Децембар 390 253 137  

Укупно 5580 3683 1897  

   
 

- Мерно место  Црпна станица Грлишка река (22-165 0151925-4) 
 

Период 2017 
Укупно 

(kWh) 

Виша тарифа 

(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 

(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага k       

......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 200 133 67 11.04 

Фебруар 200 133 67  

Март 500 330 170  

Април 500 330 170  

Мај 1463 975 488  

Јун 1463 975 488  

Јул 1463 975 488  

Август 500 330 170  

Септембар 500 330 170  

Октобар 500 330 170  

Новембар 200 133 67  

Децембар 200 133 67  

Укупно 7689 5107 2582  
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- Мерно место  Црпна станица Заграђе (22-316 0158161-5) 

 

Период 2017 
Укупно 
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снагаk       
......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 0 0 0 17.25 

Фебруар 0 0 0  

Март 0 0 0  

Април 0 0 0  

Мај 0 0 0  

Јун 0 0 0  

Јул 0 0 0  

Август 0 0 0  

Септембар 0 0 0  

Октобар 0 0 0  

Новембар 0 0 0  

Децембар 0 0 0  

Укупно 0 0 0  

   
 
 

- Мерно место Тупижница (22-196 0000398-4) 
 

Период 2017 
Укупно  
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снагаk       
......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 1740 1740 0 17.25 

Фебруар 1740 1740 0  

Март 1740 1740 0  

Април 1640 1640 0  

Мај 1340 1340 0  

Јун 1340 1340 0  

Јул 1420 1420 0  

Август 1420 1420 0  

Септембар 1640 1640 0  

Октобар 1740 1740 0  

Новембар 1740 1740 0  

Децембар 1740 1740 0  

Укупно 19240 19240 0  

 

 
- Мерно место Станица катодне заштите Грлиште (22-165 0000379-3) 

 

Период 2017 
( ЈТ )  
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага (       
......(kW)Wh) 

1 2  3 4 5 
Јануар 181 0 0 5.75 

Фебруар 181 0 0  

Март 181 0 0  

Април 181 0 0  

Мај 181 0 0  

Јун 181 0 0  

Јул 181 0 0  

Август 181 0 0  

Септембар 181 0 0  

Октобар 181 0 0  

Новембар 181 0 0  

Децембар 181 0 0  

Укупно 2172 0 0  
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- Мерно место Станица катодне заштите Грљан (22-165 0000387-4) 

 

Период 2017 
( ЈТ ) 
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снагаk       
......(kW)Wh) 

1 2  3 4 5 
Јануар 313 0 0 5.75 

Фебруар 313 0 0  

Март 313 0 0  

Април 313 0 0  

Мај 313 0 0  

Јун 313 0 0  

Јул 313 0 0  

Август 313 0 0  

Септембар 313 0 0  

Октобар 313 0 0  

Новембар 313 0 0  

Децембар 313 0 0  

Укупно 3756 0 0  

   
 
 

- Мерно место Каптажа “Бели Тимок” одобравајуће (22-316 0000423-1) 

 

Период 2017 
( ЈТ ) 
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага (      
......(kW)Wh) 

1 2  3 4 5 
Јануар 0 0 0 17.25 

Фебруар 0 0 0  

Март 0 0 0  

Април 0 0 0  

Мај 0 0 0  

Јун 0 0 0  

Јул 0 0 0  

Август 0 0 0  

Септембар 0 0 0  

Октобар 0 0 0  

Новембар 0 0 0  

Децембар 0 0 0  

Укупно 0 0 0  

   
 

- Мерно место Каптажа – хлорана на Краљевици (22-316 0000415-1) 
 

Период 2017 
( ЈТ ) 

 (kWh) 
Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага k       
......(kW)Wh) 

1 2  3 4 5 
Јануар 22 0 0 5.75 

Фебруар 22 0 0  

Март 22 0 0  

Април 22 0 0  

Мај 22 0 0  

Јун 22 0 0  

Јул 22 0 0  

Август 22 0 0  

Септембар 22 0 0  

Октобар 22 0 0  

Новембар 22 0 0  

Децембар 22 0 0  

Укупно 264 0 0  
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- Мерно место Објекат у селу Лесковац (22-200 0000409-4) 
 

Период 2017 
( ЈТ ) 

 (kWh) 
Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага (       
......(kW)Wh) 

1 2  3 4 5 
Јануар 200 0 0 5.75 

Фебруар 200 0 0  

Март 200 0 0  

Април 200 0 0  

Мај 200 0 0  

Јун 200 0 0  

Јул 200 0 0  

Август 200 0 0  

Септембар 200 0 0  

Октобар 200 0 0  

Новембар 200 0 0  

Децембар 200 0 0  

Укупно 2400 0 0  

   
 
 

- Мерно место “Фонтана” Хајдук Вељкова 113  (22-316 0000547-5) 

 

Период 2017 
Укупно 
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага (      
......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 0 0 0 6.9 

Фебруар 0 0 0  

Март 0 0 0  

Април 0 0 0  

Мај 0 0 0  

Јун 0 0 0  

Јул 0 0 0  

Август 0 0 0  

Септембар 0 0 0  

Октобар 0 0 0  

Новембар 0 0 0  

Децембар 0 0 0  

Укупно 0 0 0  

   

 

- Мерно место Магацин – Пане Ђукића  (22-316 0000431-2) 

 

Период 2017 
Укупно 
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага 
(k   ......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 3500 3500 0 17.25 

Фебруар 3200 3200 0  

Март 3500 3500 0  

Април 2500 2500 0  

Мај 1300 1300 0  

Јун 800 800 0  

Јул 800 800 0  

Август 800 800 0  

Септембар 2200 2200 0  

Октобар 2700 2700 0  

Новембар 3256 3256 0  

Децембар 3256 3256 0  

Укупно 27812 27812 0  
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- Мерно место Канцеларије – Пане Ђукића  (22-316 0000458-4) 

 

Период 2017 
Укупно 

(kWh) 

Виша тарифа 

(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 

(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага (       

......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 1540 1540 0 17.25 

Фебруар 1540 1540 0  

Март 1499 1499 0  

Април 1540 1540 0  

Мај 1083 1083 0  

Јун 1323 1323 0  

Јул 1388 1388 0  

Август 1136 1136 0  

Септембар 1242 1242 0  

Октобар 1323 1323 0  

Новембар 1540 1540 0  

Децембар 1540 1540 0  

Укупно 16694 16694 0  

 
 

- Мерно место Постр. за пречиш. воде  “Краљевица” – Грљански пут бб (22-316 0000466-5) 
 

Период 2017 
Укупно 
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага (k       
......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 145271 96847 48424 387 

Фебруар 135782 91619 44163  

Март 132878 89214 43664  

Април 115321 77965 37356  

Мај 122741 85385 37356  

Јун 143753 96425 47328  

Јул 144789 97461 47328  

Август 143456 96128 47328  

Септембар 119154 82425 36729  

Октобар 116853 79497 37356  

Новембар 135584 91421 44163  

Децембар 145271 96847 48424  

Укупно 1600853 1081234 519619  

   

- Мерно место Каптажа “Бели Тимок” Грљански пут бб (22-316 0000440-1) 

 

Период 2017 
Укупно 
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага (k       
......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 55200 47585 7614 96 

Фебруар 53400 46615 6785  

Март 52800 46015 6785  

Април 43741 39182 4559  

Мај 42358 38010 4348  

Јун 43654 38478 5176  

Јул 44400 39224 5176  

Август 38781 33431 5350  

Септембар 35741 31182 4559  

Октобар 33987 29526 4461  

Новембар 53400 46615 6785  

Децембар 55200 47586 7614  

Укупно 552662 483450 69212  
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- Мерно место “Парапет” – Бул др Зорана Ђинђића 5  (22-316 0000334-1) 

 

Период 2017 
Укупно 

(kWh) 

Виша тарифа 

(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 

(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага (k       

......(kW)Wh) 
1 2 (3+4) 3 4 5 

Јануар 18000 12200 5800 85 
Фебруар 16000 10660 5340  

Март 8680 5780 2900  

Април 4480 2980 1500  

Мај 0 0 0  

Јун 0 0 0  

Јул 0 0 0  

Август 0 0 0  

Септембар 0 0 0  

Октобар 8680 5780 2900  

Новембар 16000 10660 5340  

Децембар 18000 12200 5800  

Укупно 89840 60260 29580  

 
 

- Мерно место Црпна станица “Халово” – Халово (22-316 0000350-2) 
 

Период 2017 
Укупно 
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага (k       
......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 7663 5108 2555 115 

Фебруар 6587 4391 2196  

Март 1150 766 384  

Април 1150 766 384  

Мај 1800 1200 600  

Јун 5550 3700 1850  

Јул 1150 766 384  

Август 1000 650 350  

Септембар 650 430 220  

Октобар 1800 1200 600  

Новембар 6587 4391 2196  

Децембар 7663 5108 2555  

Укупно 42750 28476 14274  

 
 

- Мерно место РЈ “Канализација” – Милоша Обилића 52 (22-316 0000326-0) 

 

Период 2017 
Укупно 
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага (k       
......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 5240 3490 1750 34.5 

Фебруар 5000 3410 1590  

Март 3400 2380 1020  

Април 2700 2000 700  

Мај 2100 1400 700  

Јун 1100 860 240  

Јул 600 460 140  

Август 700 560 140  

Септембар 800 560 240  

Октобар 2800 2340 460  

Новембар 4500 2910 1590  

Децембар 5240 3490 1750  

Укупно 34180 23860 10320  
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- Мерно место Брана “Грлиште” – Грлиште (22-316 0000360-2) 

 

Период 2017 
Укупно 

(kWh) 

Виша тарифа 

(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 

(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага (k       

......(kW)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 4430 2950 1480 17 

Фебруар 4430 2950 1480  

Март 3110 2073 1037  

Април 2400 1600 800  

Мај 2090 1390 700  

Јун 1040 690 350  

Јул 1170 780 390  

Август 1090 720 370  

Септембар 1210 800 410  

Октобар 3110 2073 1037  

Новембар 4430 2950 1480  

Децембар 4430 2950 1480  

Укупно 32940 21926 11014  

 
 

- Мерно место Црпна станица  “Гамзиград” – Гамзиград  (22-316 0000342-1) 

 

Период 2017 
Укупно 
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
(     (kWh)kWh) 

Одобрена  снага (k       
......(kWh)Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 1010 660 350 14 

Фебруар 1622 1080 542  

Март 2068 1380 688  

Април 3096 2064 1032  

Мај 3060 2040 1020  

Јун 2068 1380 688  

Јул 2394 1600 794  

Август 8486 5660 2826  

Септембар 4322 2880 1442  

Октобар 2394 1600 794  

Новембар 2068 1380 688  

Децембар 3096 2064 1032  

Укупно 35684 23788 11896  

 
 

 
 

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 
 
/ 
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ   ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 
дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

рб ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1.  
да је регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
Закона); 

ИЗЈАВА 
(Образац 7. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 
1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 

 

2.  

да он и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривчних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3.  

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

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито 
наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

5.  

да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. 
тач. 5) Закона:  
 

Лиценца Агенције за енергетику владе 
РС за снабдевање електричном 
енергијом на тржишту електричне 

енергије и потврда исте Агенције да је 
та лиценца још увек важећа, или 
адекватан документ уколико је таква 
дозвола предвиђена прописима 
државе у којој је седиште Понуђача. 

 

Додатни услови  (чл. 76. Закона) 
 

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

у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних 
услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

6.  

Понуђач мора бити активан учесник на 
тржишту електричне енергије, односно да је 
у било ком периоду из претходне две године 
до дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу, обавио минимално једну 
трансакцију, што се доказује Потврдом 

(уверењем) Оператора преносног система 

ИЗЈАВА 
(Образац 7. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 
4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

4.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа:  
 под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. 
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) 
ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује 
достављањем ЛиценцЕ Агенције за енергетику владе РС за снабдевање електричном енергијом.  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да 
за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 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 начи 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 Докази које ће наручилац захтевати су: 

 Обавезни услови 
 

1 

Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних 
услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

2 

Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 

суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења 
за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника 
дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3 / 

4 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона -  Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

5 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: 
Доказ: Лиценца Агенције за енергетику владе РС за снабдевање електричном енергијом на 

тржишту електричне енергије и потврда исте Агенције да је та лиценца још увек важећа, или 
адекватан документ уколико је таква дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште 
Понуђача. 

 

 

4.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се на 

следећи начин: 
 

6 

Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком 

периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу, 
обавио минимално једну трансакцију. 
Доказ: Потврда (уверења) Оператора преносног система 

 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 

сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, и то (нпр. доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су 
регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, 
јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне регистре -   

www.apr.gov.rs) 

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. 

 
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. 
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V. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
1. Критеријум за доделу уговора:  

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. 
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 
истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о 

додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 

писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти 
гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији 
назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 

поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. Ст. 2. Закона (Образац 5); 
6) Изјава о достављању менице и меничног овлашћења (Образац 6); 
7) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 

76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 7); 
8) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. 

ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 8). 
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Образац 1 
 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 
 

Понуда бр __________________ од ___. ___.20___. године за јавну набавку:     Набавка 

електричне енергије за потпуно снабдевање у 2017.години, ЈН 01/2017. 

 

 
1. ОПШТИ  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Интернет страница понуђача:  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

Интернет странице на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова за 
учешће у поступку предметне набавке  
јавно доступни 

 

 
 
 
2. ПОНУДУ ПОДНОСИ 
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача. 
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

1) Назив подизвођача:  

 
Адреса понуђача:  

 
Матични број понуђача:  

 
Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 
Телефон:   

 Електронска адреса понуђача (e-
mail): 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Интернет странице на којој су 
подаци који су тражени у оквиру 
услова за учешће у поступку 

предметне набавке  јавно доступни 

 

   

2) Назив подизвођача:  

 
Адреса понуђача:  

 
Матични број понуђача:  

 
Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 
Телефон:   

 Електронска адреса понуђача (e-
mail): 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Интернет странице на којој су 
подаци који су тражени у оквиру 
услова за учешће у поступку 
предметне набавке  јавно доступни 

 

 
 

 
Напомена: 

 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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4. ПОДАЦИ О О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

1) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број понуђача:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Телефон:   

 Електронска адреса (e-mail):  

 
Интернет странице на којој су 

подаци који су тражени у оквиру 
услова за учешће у поступку 
предметне набавке  јавно доступни 

 

   

2) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број понуђача:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Телефон:   

 Електронска адреса (e-mail):  

 Интернет странице на којој су 
подаци који су тражени у оквиру 
услова за учешће у поступку 
предметне набавке  јавно доступни 

 

   

3) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број понуђача:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Телефон:   

 Електронска адреса (e-mail):  

 

Интернет странице на којој су 
подаци који су тражени у оквиру 

услова за учешће у поступку 
предметне набавке  јавно доступни 

 

 
 
Напомена: 

 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка електричне енергије за снабдевање у 2017. години 
 
 

Јединична цена без ПДВ-а 
(по kWh) 

___ ________________      РСД/kWh 

Укупна цена понуде, без ПДВ-а 

(за количину од 2.618.231 kWh)  
____________________     РСД 

Укупни ПДВ  

(за количину од 2.618.231 kWh)  
____________________     РСД 

Укупна цена понуде, са ПДВ-ом 

(за количину од 2.618.231 kWh) 
____________________     РСД 

 
 

Комерцијални услови понуде:  
 

 Период важења понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

 Врста и количина добара: Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању) 
према стварно испорученој количини електричне енергије на местима примопредаје током 

периода снабдевања, а највише до 2.618.231 kWh) 

 Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу) 

 Уговорена јединична цена је фиксна. 

 У цену добра урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови услуге приступа и 

коришћења преносног и дистрибутивног система, наканаде за подстицај обновљених извора 
енергије и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима 
Републике Србије на основу рачуна који испоставља Продавац. 

 Акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену активне електричне 
енергије. 

 Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају трошкове 
које понуђач има у реализацији набавке. 

 Цена у понуди сa свим трошковима исказује се у динарима. 

 Рок и начин плаћања: плаћање ће се вршити у року до _______ дана (за Наручиоца је 

прихватљив рок од најмање 20 дана) од дана пријема исправног рачуна на архиви ЈКП „Водовод“ 
Зајечар, бул др Зорана Ђинђића 5, под условима утврђеним моделом уговора. 

 Продавац на начин регулисан Законом о енергетици и Уредбом о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом издаје Купцу рачун у складу са условима дефинисаним 
моделом уговора 

 Врста продаје: стална и гарантована 

 Капацитет испоруке: на бази месечних табела потрошње 

 Рок испоруке: почиње да тече од 01.марта 2017. од 00,00 часова и траје до 28. фебруара 2018. 

године до 24,00 часова. 

 Место испоруке: Унутар електроенергетског система Републике Србије на електроенергетским 

објектима датим у техничким спецификацијама конкурсне документације. 

 

 
 

Место и датум: 

 

____________________ 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 

 
 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
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Образац 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 
На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама, и Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки, достављамо вам за понуду бр. 
__________ од ____ _____ 2017. год. 
 
Табела 1 
 

Р.Б. ОПИС Јединица мере 
Јединична цена 

без ПДВ-а (РСД/ kWh) 

1 Електрична енергија КWh _____________________ 

 
 

Табела 2 
 

Структура цене Учешће у укупној цени (%) 

Добро  

Остало  

Свега 100% 

 

 
 

 
У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки 

посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 
100%. 
 

 
 

Место и датум: 

 

____________________ 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

____________________ 
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Образац 3 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

На основу члана 88. Став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама, и Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки, због учешћа  у поступку за јавну 
набавку добара – Набавка Електричне енергије за снабдеање у 2017. години,  број  ЈН 01/2017, 
наручиоца ЈКП „Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, достављамо вам образац трошкова 

припреме понуде: 
 
 

Врста трошка Износ трошка у РСД 

  

  

  

  

  

Укупан износ трошка припремања 

понуде: 

 

 
 
 
 
 

Место и датум: 

 

____________________ 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 
 

 
Напомене:  

 
- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова; 

- Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
- 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. 
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Образац 4 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
 
 

Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

 

И З Ј А В А  
 
 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр.________, за јавну 

набавку добара – Набавка Електричне енергије за снабдеање у 2017. години  број  ЈН 01/2017, 
наручиоца ЈКП „Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, подносимо независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона 

 
 

 
 

 

Место и датум: 

 

____________________ 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 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 даје понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 
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Образац 5 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 
 
 

 

Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

 

И З Ј А В А  
  

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, изјављујем под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу да сам  при састављању понуде број __________, од ___________ 2017. 
године, за јавну набавку добара – Набавка Електричне енергије за снабдеање у 2017. години  број  ЈН 
01/2017,  наручиоца ЈКП „Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5,  поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне 
средине и нема забране обављања делатности која је на нази у време подношења понуде 

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке број ЈНМВ 01/2017 и у друге сврхе се не може 
употребити.  

 
 

 
 

Место и датум: 

 

____________________ 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 
 

 
За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и потписује 
одговорно лице понуђача, а 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 6 
 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

 

 
 
 

 

Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

 

 

И З Ј А В А  
  

 
Овом изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу неопозиво изјављујемо да ћемо у 
складу са уговором  за јавну набавку добара – Набавка Електричне енергије за снабдеање у 
2017. години  број  ЈН 01/2017,  наручиоца ЈКП „Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, 

приликом потписивања уговора, а на име средстава финансијског обезбеђења, доставити: 

 уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла. 

 Уз меницу ћемо доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.  

 Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за 
коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Ова средства финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној набавци 
ЈН 01/2017 - Набавка електричне енергије за снабдевањ у 2017. 

 
 

 
 

Место и датум: 

 

____________________ 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 
 
 
Напомене:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.“ 
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Образац 7 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈН   

 
Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

    

 
И З Ј А В А 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача за јавну набавку добара – 

Набавка Електричне енергије за снабдеање у 2017. години  број  ЈН 01/2017, наручиоца ЈКП 

„Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, испуњавам све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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

4) Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона: 
(Лиценца Агенције за енергетику владе РС за снабдевање електричном енергијом на тржишту 

електричне енергије и потврда исте Агенције да је та лиценца још увек важећа, или адекватан 
документ уколико је таква дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште Понуђача). 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

6) Понуђач испуњава и додатне услове: 

Понуђач је активан учесник на тржишту електричне енергије, односно у било ком периоду из 

претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио је 

минимално једну трансакцију, што се доказује Потврдом (уверењем) Оператора преносног 
система. 

 
Место и датум: 

 

____________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 

 

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 8 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  ЈН  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

 

 

И З Ј А В А 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка Електричне 

енергије за снабдеање у 2017. години  број  ЈН 01/2017, испуњавамо све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 
 

Место и датум: 

 

____________________ 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 

 
Напомена:  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 
 

Уговорне стране: 

 
Наручилац: ЈКП ВОДОВОД'' Зајечар, Зајечар,  

Бул. др Зорана Ђинђића бр. 5,  

МБ 07183372, ПИБ 101328084, кога заступа директор Марко 
Пауновић, дипл.ецц. (у даљем тексту: Купац) 

Продавац: ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(у даљем тексту Продавац) 
 
(Напомена Наручиоца: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду 
са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача 
потписати уговор) 
 

  

Члан 1. 

 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

 да је Купац на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), 
спровео поступак јавне набавке добара мале вредности – Набавка електричне енергије за 
снабдевање у 2017. години (број јавне набавке: ЈН 01/2017), на основу позива објављеног на 
Порталу јавних набавки, интернет страни наручиоца; 

 да је Продавац доставио понуду број ......................................................................... од ............................................................. , која у 
потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део увог 

уговора; 
 да је Купац Одлуком о додели уговора број ..................................................... (попуњава Наручилац) доделио 

уговор за јавну набавку добара – Набавка електричне енергије за снабдевање у 2017. години (број 
јавне набавке: ЈН 01/2017)......................................................................................................................................................................................... 

(попуњава Наручилац). 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет овог уговора је  набавка добара – Набавка електричне енергије за снабдевање у 2017. 
години (број јавне набавке: ЈН 01/2017) за потребе ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР. 
Продавац се обавезује да Наручиоцу испоручи добра у свему према понуди број 
................................................................. од .............................................................. и техничкој спецификацији добара. 

 
Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити): 
  
а) самостално;  
б) са подизвођачима: 

___________________________________________________________ из __________________  
___________________________________________________________ из __________________ 

___________________________________________________________ из __________________  
  
в) заједнички у групи са:  
___________________________________________________________ из __________________  
___________________________________________________________ из __________________  
___________________________________________________________ из __________________  
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Предмет Уговора 

Члан 1. 
 

Овим Уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу продаје електричне 
енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију Уговора, под условима 
утврђеним Уговором и законским прописима којима се уређују права и обавезе по основу производње 
и продаје електричне енергије. 

Продавац се обавезује да Купцу прода електричну енергију, а Купац да преузме и плати електричну 
енергију испоручену у количини и на начин утврђен конкурсном документацијом за јавну набавку 
спроведеном код Купца под бројем ЈН 01/2017, овим уговором и понудом Продавца бр. 
_____________.  
Продавац је балансно одговоран за место примопредаје Купца. 
 
Количина и квалитет  
 

Члан 2. 
 

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

 Врста продаје: стална и гарантована; 

 Капацитет испоруке: на бази месечних табела потрошње; 

 Период испоруке: од 01.03.2017. године од 00:00h до 28.02.2018. године до 24:00h према 
централно - европском времену; 

 Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије за 
обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним 

овим овим уговором, највише до 2.618.231 kWh; 

 Места примопредаје: сва мерна места (25) ЈКП Водовод Зајечар  (Град Зајечар и околна села) за 
објекте прикључене на дистрибутивни систем у свим категоријама  

Најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања, Продавац је дужан да закључи и Купцу 
достави:  
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;  

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.  
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном који одговара 

вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног система.  
 
Цена електричне енергије.  

Члан 3. 
 

Цена за испоручену електричну енергију износи __________ РСД/kWh без ПДВ-а.  

Цена из става 1 овог члана је фиксна.  

Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по наведеној 
јединичној цени из става 1 овог члана, а према стварно испорученој количини електричне енергије 
на местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором, све 

до вредности за количину енергије од 2.618.231 kWh, од _____________________РСД. 

(словима:_________________________________________________________________________РСД) 

Купац ће Продавцу, платити испоручену електричну енергију заједно са трошковима балансирања. 
У цену из става 1 и 2 овог члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, трошкови услуге приступа и 
коришћења преносног и дистрибутивног система и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и 
плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Продавац. 
Месечна динамика наручиоца дата је у следећој табели: 

 
 

[MWh] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Укупно 
Процењене 

месечне 
количине 

266 243 227 184 179 215 214 217 174 188 244 267 2.618 
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Места примопредаје  
Члан 4. 

 
Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са припремом 

програма, преносом и испоруком електричне енергије до Места примопредаје, а Купац сноси све 
ризике и припадајуће трошкове у вези са припремом програма, преносом и испоруком електричне 
енергије од Места примопредаје.  
Под програмом из става 1. овог члана подразумевају се радње неопходне да би Уговорна страна 

извршила своју обавезу у вези са продајом, односно преузимањем електричне енергије.  
Обрачун и начин плаћања  
 

Члан 5. 
 
У случају да Уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете енергије, као 
валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система, и дати документ биће 

саставни део рачуна.  
 

Члан 6. 
  

Продавац, на основу прописа Републике Србије који се односе на трошкове приступа и коришћења 
преносног и дистрибутивног система и трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача, 
издаје Купцу рачун за обрачунски период. Продавац рачун доставља поштом.  

Продавац у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање према прописима 
Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије са трошковима балансирања, 
трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и трошкове накнаде за 
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, а порез на додату вредност се у 
рачуноводственој исправи исказује посебно уколико према прописима Републике Србије терети 
Продавца као пореског дужника.  

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца, по писменим инструкцијама назначеним 
на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. Купац ће сносити све банкарске трошкове 
у Републици Србији. Продавац ће сносити банкарске трошкове ван Републике Србије.  
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ цене за 
преузету електричну енергију. 

 
Члан 7. 

 
Купац је дужан да плати рачун у року од _____ дана (за Купца је прихватљив рок од најмање 20 
дана) од дана пријема оригиналног рачуна.  
У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Продавцу, за период доцње, плати 
и затезну камату у висини прописаној Законом о затезној камати (Сл. гласник Републике Србије 
119/2012) обрачунату на износ плаћеног износа главног дуга из рачуна наведеног од стране Купца 
приликом плаћања у исправи о извршеном плаћању.  

Плаћање затезне камате врши се на основу обрачуна камате, испостављеног од стране Продавца.  
Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет Продавца. 
 
Финансијско обезбеђење 

Члан 8. 
 

Продавац је дужан да на дан закључења уговора, достави Купцу бланко сопствену меницу (соло 
меницу) уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, менично овлашћење за добро 
извршење посла и доказ да је меница евидентирана у Регистру меница, у висини од 10 % од 
вредности уговора без ПДВ-а, у корист Купца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком 
доспећа ''по виђењу'' и роком важења 10 дана дуже од дана трајања уговора. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло 
менице) мора се продужити за исти број дана.  

Продавац је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног 
овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених 
лица понуђача 
 
Неизвршење уговорених обавеза 

Члан 9. 
 

Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења у случају да Продавац не испоручи 
електричну енергију под условима и на начин утврђен овим уговором.  
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, 
уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са 

законом.“ 
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Виша сила  

Члан 10. 

 
Продавац и Купац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају више силе. 
 
Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне 

енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 
 
Као виша сила, за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај 
елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су 
настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које 
уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и 

акти надлежних државних органа и оператора система донети у складу са правилима о раду система, 
а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 
 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну 
страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради 

ублажавања последица више силе.  
У случају да виша сила на страни Продавца траје дуже од 30 (тридесет) дана, Купац има право да 

простом писаном изјавом достављеном Продавцу, у којој се позива на овај члан уговора, раскине овај 
уговор без остављања примереног раскидног рока Продавцу.  
 
Рок на који је Уговор закључен  

 
Члан 11. 

  
Уговор се закључује на период дефинисан захтевима из Конкурсне документације, а уколико након 
истека овог рока, остане неиспоручена укупна уговорена количина електричне енергије, уговор се 
може продужити до коначне испоруке уговорене количине електричне енергије, а најдуже још 6 
месеци, уз писану сагласност обе уговорне стране, закључивањем посебног анекса у писаној форми.  
 
Раскид уговора  

 
Члан 12. 

 
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране, Уговорна 
страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писаној форми 
обавештење о разлозима за раскид Уговора.  

 
Решавање спорова  

 
Члан 13. 

 
Продавац и Купац, уколико је по законима Републике Србије Продавац домаће лице, су сагласни да 
је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим уговором 

надлежан стварно надлежни суд по закону Републике Србије у Зајечару и да се за све што није 

посебно уређено овим уговором примењује Закон о облигационим односима у верзији која је у 
примени у Републици Србији и други материјални закони и прописи Републике Србије.  
Уговорне стране су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова узима уговор на 
српском језику.  
Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог међу уговорним 
странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе утврђене уговором под 

претњом последица утврђених уговором и утврђених законима и другим прописима који се односе на 
извршење обавеза утврђених уговором. 
 
Измене и допуне 

 
Члан 14. 

  
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној форми путем анекса овог 

уговора уз обострану сагласност.  
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Завршне одредбе  

 
Члан 15. 

 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере 
печатом.  

Члан 16. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (осам) истоветних оригиналних примерака на српском језику од којих и 
Продавац  и купац задржавају по 3 (два) примерка. 

Сви евентуално начиљени преводи овог уговора немају снагу уговора, сматрају се само преводом и 
не могу се сматрати као релевантни за случај спора и/или приликом тумачења овог уговора.  
Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику представља оригинал и 
производи једнако правно дејство. 
 

 
 

 
Продавац  Купац 

 ЈКП Водовод Зајечар 
 Директор 

 
 

     Марко Пауновић, дипл.ецц. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Напомена: Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише Модел уговора, чиме потврђује да се 
слаже са садржином истог.  
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, 
као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке. 
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VIII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
6.1. Језик на којем понуда мора бити састављена 

 
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и поступак јавне набавке се 

води на српском језику. Понуђач мора доставити понуду на српском језику.  
Страни подносилац понуде може за доказе из Упутства како се доказује испуњеност услова из 

члана 75. Закона, из конкурсне документације, доставити оригинале или фотокопије на матерњем 
језику, праћене овереним преводом на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

 
6.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
 

За припремање понуде понуђач користи обрасце из конкурсне документације за предметну 
набавку. Без обзира на начин уношења, писани подаци на обрасцима морају бити читки и 
неизбрисиви. 

 
Понуђач је обавезан да ставке на обрасцима понуде које су предвиђене за уношење података, 

попуни и/или обележи на тражени начин. Исказани подаци морају бити коректни, прецизни 
(недвосмислени) и у складу са напоменама на обрасцима. Обрасци се оверавају потписом и печатом, 

чиме се потврђује да су дати подаци тачни. Уколико обрасци нису коректно попуњени и оверени, 
наручилац може одбити понуду. 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној пошиљци (коверта, пакет или 
кутија), затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  

На полеђини пошиљке навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди.  

 
Понуду доставити на адресу:  

ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 

19 000 Зајечар, Бул. др  Зорана Ђинђића 5 

 
са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку - Електричне енергије, 
ЈН 01/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10. фебруара 2017. 

године, до 12 часова. 

 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на пошиљци у којој се понуда налази, обележити 

време пријема и евидентирати број и датум према редоследу приспећа.  
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
 

 
Понуда мора да садржи: 
 

Р.бр. Назив обрасца или документа 

1.  Образац понуде 
2.  Модел уговора о јавној набавци 
3.  Образац Структура цене 
4.  Образац трошкова припреме понуде 
5.  Образац изјаве о независној понуди 
6.  Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења 

7.  Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.закона  
8.  Доказе о испуњености обавезних и додатних услова (чл. 75. и чл. 76. Закона)  
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6.3. Подношење понуде за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора 
да буде поднета  
 

Предмет набавке није обликован по партијама. 
 

6.4.  Обавештење у вези подношењa понуде са варијантама 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

6.5. Начин измене, допуне и опозива понуде 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца на коју је достављена 
понуда, са назнаком: 

„Измена понуде за ЈН 01/2017 - Електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за ЈН 01/2017 - Електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за ЈН 01/2017 - Електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за ЈН 01/2017 - електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 
На полеђини пошиљке  навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 
свих учесника у заједничкој понуди. 

 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

6.6.  Ограничења у погледу начина подношења понуда  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно овој забрани. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

6.7.  Понуда са подизвођачем  

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем  дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  
а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи податке о подизвођачу, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 
 

6.8.  Заједничка понуда  
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1) до 6) Закона и то податке о: 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

- понуђачу који ће издати рачун; 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
- обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора; 
- имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење 

уговора о јавној набавци. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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6.9.  Захтеви од којих зависи прихватљивост понуде  
 

Да би понуда била прихватљива, понуђач мора да исуни и следеће захтеве : 
 

- Захтеви у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражити од 
понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 

- Захтеви у погледу места и рока испоруке 
 

Места испоруке су унутар електроенергетског система Републике Србије - Град Зајечар и 
околна села на датим електроенергетским објектима у техничким спецификацијама.  

Рок испоруке почиње да тече након момента закључења уговора о предметној набавци, 
односно 01.марта 2017. године од 00,00 сати  и траје до 28. фебруара 2018. године до 24,00 сата. 

 

- Захтеви у погледу рокова плаћања 
 

Рок плаћања је ____ дана од дана испостављања рачуна  за потрошњу у претходном месецу, 
који испоставља понуђач на основу документа којим наручилац и понуђач (односно Купац и 
Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (Снабдевача). 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Наручилац ће, сходно чл. 106. Закона, одбити понуду ако: 
 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
3) је понуђени рок важења понуде краћи од рока дефинисаног у конкурсној документацији; 
4) понуђач не понуди или ако мења елементе који су садржани обрасцима или их различито  

искаже у обрасцу понуде и моделу уговора; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или 

није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

6.10.  Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
 

Уговорена јединична цена је фиксна.  
У цену добра урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови услуге приступа 

и коришћења преносног и дистрибутивног система, наканаде за подстицај обновљених извора 
енергије и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима 

Републике Србије на основу рачуна који испоставља Продавац.  
Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају 

трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
Цена електричне енергије исказује се на начин да се обрачунава јединична цена.  
Цена мора бити исказана у динарима. У понуди се наводи износ  јединичне цене (по утрошеном 

kWh) и укупна цена за потребну количину од 2.618.231 kWh.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
   Акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену активне електричне 

енергије. 
 

6.11.  Државни органи или организације или органи/службе територијалне аутономије  
односно локалне самоуправе где се могу добити подаци о пореским обавезама, 
заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су 

везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је 
позив за подношење понуде објављен на страном језику  

 

 Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде - адреса: ПОРЕСКА УПРАВА, Саве Машковића, 3-5, 11000 Београд, e-mail: 
press@poreskauprava.gov.rs,  интернет адреса: http:// www.poreskauprava.gov.rs 

 подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине Сектор за заштиту животне средине - 
адресе: Агенција за заштиту животне средине Руже Јовановића 27а, 11160 Београд, Телефон:  (+381) 

(0)11 2861080, факс (0)11 2861077, e-mail: office@sepa.gov.rs. / Интернет адреса 
http://www.merz.gov.rs  

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике , адреса: Б е о г р а д, Немањина 22-26, Сектор за 

запошљавање: Телефон: 011/285 50 77, e-mail: office@minrzs.gov.rs , Интернет адреса http:// 
www.minrzs.gov.rs 
 

mailto:press@poreskauprava.gov.rs
http://www.poreskauprava.gov.rs/
mailto:
http://www.merz.gov.rs/
mailto:ljiljana.dzuver@minrzs.gov.rs
http://www.minrzs.gov.rs/
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6.12.  Средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
 

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име 
средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем 
за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по 
виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу  мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за 
коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 

6.13.  Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче   

 

У случају да документација предметне набавке садржи поверљиве податке које наручилац, 
односно понуђач ставља на располагање, лице које је примило податке одређене као поверљиве 
дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. 

Као поверљива третираће се документа која у десном горњем углу, великим словима имају 
исписано «ПОВЕРЉИВО». 

 
6.14.  Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, 

електронске поште или факсом.  
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 

понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:  

«Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,     
ЈН 01/2017», електронском поштом на: vodovodza@ptt.rs или поштом на адресу: ЈKП«ВОДОВОД» 
Зајечар, Бул. Др Зорана Ђинђића 5. 

Наручилац ће у року три дана од пријема захтева послати одговор у писаном облику и 
истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  

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

 
6.15.  Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и право наручиоца на 

контролу код понуђача односно његовог подизвођача  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 
(члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
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 je 
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 
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6.16.  Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку 
негативних референци  

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан 
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку 
закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, која ће 
бити са клаузулама: „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон 

депонованих потписа. Меница се издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства 
понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности  уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност м е н и ц е  за добро 
извршење посла мора да се продужи. 

 
6.17.  Врста критеријума за доделу уговора 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: најнижа понуђена цена. 
Прихватљиве понуде наручилац пондерише и рангира тако да је на листи најбоље пласиран 

понуђач са најнижом понуђеном ценом, затим следе преостали понуђачи по истом принципу.  
 
6.18.  Додела уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера или истом понуђеном ценом 

 
Уколико више понуда има исту понуђену цену, уговор ће се доделити понуђачу који је понудио 

дужи рок плаћања. Ако и у том случају постоји две или више понуда, изабраће се она која је пре 
запримљена на деловодник наручиоца. 
 
6.19.  Поштовање обавезе понуђача које произилазе из важећих прописа  

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији). 

 
6.20.  Кoришћeњe пaтeнaтa и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe 

свojинe трeћих лицa  
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
6.21.  Обавештење у вези подношења захтева за заштиту права понуђача  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маилe-mail: 

vodovodza@ptt.rs или препорученом пошиљком са повратницом на писарницу ЈКП Водовод Зајечар.  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 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 става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 
за заштиту права је десет (10) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 
истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. 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. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, 

које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН. 

mailto:vodovodza@ptt.rs
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од: 

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000 динара; 

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена 
вредност већа од 120.000.000 динара; 
3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка 
обликована по партијама; 
5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен 
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа 
од 120.000.000 динара; 
6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене 

понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

 

Број рачуна: (број- 840-30678845-06), 

Позив на број: (број или ознака јавне набавке), 

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 
Корисник: Буџет Републике Србије. 
 
Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН. 

 

Упутство: на Порталу Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у оквиру 
банера „Упутство о уплати таксе“ (www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-
takse.html) на детаљан начин је описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени од старне РК 
и која је њихова обавезна садржина. 
 
6.22.  Рок у којем ће уговор о јавној набавци бити закључен  
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам 

(8) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


