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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ТРГ СЛОБОДЕ БР. 4, 26310 АЛИБУНАР 

 

 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 404-58/2020-04 

 
 
 
 
 
 

 
 

Датум и време 

Позив за подношење понуда и 
конкурснадокументација објављени на 
Порталу јавних набавки, интернет страници 
Наручиоца 

 
18.08.2020. године 

Рок за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања: 

до 18.09.2020. годинедо 11 часова 

Јавно отварање понуда:  18.09.2020. годинеу 11:30 часова 
 
 

 
Август, 2020. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Уредбе о критеријумима за утврђивање природе 
расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање 
одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година 
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/14 и 18/19),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
404-58/2020-04 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 020-64/2020-04, 
припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку у отвореном поступку– набавка добара–набавка електричне 

енергијеза потребе Општине Алибунар Бр. 404-58/2020-04 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 

 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

 
 
 
 
 
II 

Врста, 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. 

4 

III Техничка документација и планови  12 

 
 

IV 

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

13 
 
 

V Критеријуми за доделу уговора 17 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 17 

VII Модел уговора 27 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 33 

 
 
 
 

Напомена: 
Ова конкурсна документација се састоји од 54 странице и забрањено је мењати њену 
садржину. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Подаци о наручиоцу: 
Назив наручиоца: ОПШТИНА АЛИБУНАР 
Адреса наручиоца: Трг Слободе бр.4, Алибунар 
Матични број: 08060975 
ПИБ: 101084202 
Интернет страница наручиоца:www.alibunar.org.rs 
 
Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке ( у даљем тексту: ЗЈН) 
 
Предмет јавне набавке и ознака из општег речника набавке 
Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије 
Ознака из ОРН: 09310000 - електрична енергија 
 
Циљ поступка  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
 
Резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка 
 
Електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација 
 
Лице за контакт или служба 
Све информације можете добити путем е-маил: javnenabavke@alibunar.org.rs или факсом 
на број: 013/641-153. 
Комуникација електронском поштом или факсом је могућа радним данима, од понедељка 
до петка, од 7.00 - 15.00 часова, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 
понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:javnenabavke@alibunar.org.rs
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IIВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС  РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

И СЛ. 
 
 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НИКОЛИНЦИ 
 

ЕД број Број бројила Опис места 

УЛИЧНО СВЕТЛО 

4610005948 6095456 Улично светло ТС-3, 
Железничка ББ 

4610006499 6140219 Улично светло ТС-4, 
Виноградарска ББ 

4610006391 3270188 Улична расвета ТС-1, 
2.Октобра ББ 

4610005875 267388 Улично светло ТС-2, Код млина 
ББ 

ШИРОКА ПОТРОШЊА 

46100098786 8489 Пословни простор МЗ 
Николиници, Главна 6 

4610098794 528770 Полсовни простор МЗ, закупац 
Дом Културе, Главна 44 

4610006537 1038009 Радио клуб-МЗ, Виноградарска 
ББ 

4610098778 8921700 Пословни простор-МЗ, Код 
дома културе, Главна 44 

4610006596 643943 ПР ТР ''Добра земља'', Немања 
Рашевић – закупац, Главна ББ 

4610006138 997482 Сирена за узбуну, Главна 46 

4610082235 1038058 Пословни простор МЗ, закупац 
Дом културе, Главна 44 

46196449 ТГ 5/6 МЗ Николинци(СТР ''Маја 
маркет'' закупац) Главна 44 

 
 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 
 

ЕД број Број бројила Опис места 

УЛИЧНО СВЕТЛО 

4050005403 3260700 МБТС-9, Двориште МЗ, ББ 

4050005608 6103410 Улична расвета СТС 20/10/04, 
ББ 

4050006108 2098573 Улично светло ТС 
Лењинградска(Б.К 4), код 

Пешчаре ББ 

4050006680 101283 Улично светло ТС-центар, 
Немањина ББ 

4050007473 1375613 МБТС-10, Улично светло Блок 
20 ББ 

4050007520 929328 ТС 7 Кула, Првомајска ББ 

4050007597 1037894 Улично светло, ТС- Косовска 
ББ 
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4050005730 674475 Улично светло ТС – Кула ББ 

4050005799 3260792 Улична расвета МБТС-8 ББ 

4050006256 3189801 ТС – 6, Угао П.Драпшина I, Д, 
ББ 

4050171988 261 СТС 13-Улична расвета, 
Бан.Карловац 

4050185687 39864 СТС 14-Бан. Карловац 

4050006310 2240951 ТС – 14, Улично светло, Блок 
20, 2 

4050007490 8017072 СТС Стеријина – Београдска 
ББ 

4050006523 2318076 Улично светло ТС-Лоле Рибара 
ББ 

4050145243 202281 Расвета у парку, парк ББ 

4050185717 58540 СТС 15 – Бан.Карловац 

4200099180 267394 Улично – ТС Ужичка, Дев.Бунар 
ББ  

4200005413 799528 Јавна расвета, Дев,Бунар ББ 

4200188757 716577 Улична расвета – СТС ''Испред 
кућице'' Тиха Ноћ ББ 

4200100639 3402848 Улична расвета СТС – 
4векерије, Златне руже, 

парцела 64 ББ 

4200100647 7167522 Улична расвета СТС 3векерије, 
Сремска ББ 

4200099872 1568391 СТС Београдска ББ, Дев.Бунар 

ШИРОКА ПОТРОШЊА 

4050006728 1189006 Пословни простор за бизнис 
клуб ''Петак'', К.Милоша 23 

4050008089 1152596 Просторије СОФК- К.Милоша 5 

4200005480 2961261 Друштвене просторије школа 
Дев.Бунар ББ 

4050005373 8168544 Канцеларије, К,Милоша 42 

 
 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ КОЗЈАК 
 

ЕД број Број бројила Опис места 

УЛИЧНО СВЕТЛО 

4620008233 3598409 Улично светло ТС 1, ББ 

4620008055 7613160 Улично светло ТС 2, Светог 
Саве ББ 

4620198132 304755 СТС Нови Козјак 4, 
Ж.Зрењанина ББ 

4620172087 9741987 СТС 3, Нови Козјак, Улична 
расвета, Светог Саве ББ 

ШИРОКА ПОТРОШЊА 

4620182740 274296 Бунарска пумпа, Економија 
парцела 944/11 

 
 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАДИМИРОВАЦ 
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ЕД број Број бројила Опис места 

УЛИЧНО СВЕТЛО 

4890099212 24019 СТС – 9, Угао М.Тита и 
Баштенске ББ 

4890153572 9062115 СТС – Извориште 
Владимировац, Избегличко 

насеље 

4890165538 168534 СТС – Нарва, Б.Јединства ББ 

4890005576 2139046 СТС – 20-10-04 Кв, Б.Јединства 
ББ 

4890004910 5014569 СТС – 2 Колонија, Угао 
П.Маргановића и М.Кулића 

4890005460 1074061 ТС – 7, Угао М.Еминескуа – 
Баштенска 

4890005452 62236409 СТС – 5, Угао М.Тита и 
3.Октобар ББ 

4890005436 7727615 Улично Светло ТС – 6, угао 
Сутјеска – Баштенска 

4890005428 10181254 СТС – 4, угао Сутјеска – 
27.март ББ 

4890005398 658688 СТС – 3, Угао М.Тита – 
Ж.Зрењанина ББ 

4890005380 6128286 СТС – 1, Колонија, Угао 
П.Маргановића – Козарачка 

4890005363 3271973 ТС – 2, Угао Б Савића – 
Омладинска ББ 

4890005347 6128170 ТС – 1, Угао И.Л.Р – Јна, Лоле 
Рибара 73 

4890005029 5179772 МБ ТС 20/10/04 Кв ББ 

4890183269 39837 СТС Владимировац 10 

ШИРОКА ПОТРОШЊА 

4890005126 2752588 Аутобуска станица ББ 

4890005010 3757384 Просторија МЗ, Цара Лазара 
318 

4890061983 4132176 Кућа Гробара, Селеушки Пут 
ББ 

4890004863 11777883 Месно гробље, Колонија 
Скробара ББ 

4890005274 55653 Спортско игралиште, Бр. Савић 
1 

4890005240 8785949 Радио клуб – МЗ, Цара Лазара 
45 

4890098658 4261948 Просторије МЗ – СТР ''Маја'', 
закупац – Јовановић Слоб., 

Цара Лазара 76 

 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕУШ 

 
ЕД број Број бројила Опис места 

УЛИЧНО СВЕТЛО 

4760009120 4583545 Улично светло СТС – Колонија 
3 ББ 

4760125448 2762583 СТС – 4, Улично светло на углу 
Војвођанске и Београдске 
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4760172071 1272825 СТС Колонија 2, Личка ББ 

4760095180 58502 Улично светло – СТС Колонија 
1, Кардељева ББ 

4760008906 3176453 Улично Светло ТС – 2, ББ 

4760099223 7467970 СТС – 3, Угао В.Караџића и 
М.Тита ББ 

4760009147 3559926 Улично светло МБТС 5, М.Тита 
ББ 

47696062 6182446 Дом Културе, Б.Радичевића 1, 
Селеуш 

 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИЛАНЏА 

 
ЕД број Број бројила Опис места 

УЛИЧНО СВЕТЛО 

4320005966 943065 СТС – 3 Угао Ослобођења-Ж 
ББ 

4320204626 4377691 СТС – 12 Угао Ослобођења и 
Николе Пашића 

4320006008 245496 Улично светло СТС 
9(Агроспрем) М.Црњанског ББ 

4320006024 304768 ТС – 11, М.Тита – Л.Рибара ББ 

4320007330 152866 Улично светло СТС – 10(Код 
старе куле) ББ 

4320007438 6133743 Улично светло ТС – 5, Трг 
Светог Саве ББ 

4320007500 2115771 СТС 20/04, И.Л.Рибара – првом 
ББ 

4320007683 6103511 Улично Светло СТС – 6, ББ 

4320189473 96618 СТС – 8, С.Вељковића 12 

ШИРОКА ПОТРОШЊА 

4320096493 594146 Дом културе – МЗ ЈНА 4 

 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АЛИБУНАР 

 
ЕД број Број бројила Опис места 

УЛИЧНО СВЕТЛО 

4010004804 3549393 Самостојећи орман, Трг 
Б.Кидрича 16/3 

4010003972 8107637 Улично светло ТС брег, 
Железничка ББ 

4010077639 6095395 МБТС 20/0 4 Кв, Све Мунћана 
32 

4010004197 10639467 СТС 12, В.Караџића ББ 

4010003999 6103415 МБТС 9, Улично светло ББ 

4010003883 3863424 ТС 7, Улично светло, Млинска 
ББ 

4010003719 3599558 Улично ТС 6, Б.Јединства ББ 

4010171991 7752433 СТС 11, Јавна расвета, Угао 
В.Караџића и Вашарске  

4010004472 10644159 СТС 13, Ж.Зрењанина ББ 

4010004189 107038 МБТС 20/10/04, Ново Насеље 

4010004154 3117243 Улично светло, ТС – 8, Слога 
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Брег ББ 

4010004120 107275 ТС блок, Железничка 2 

4010004081 3129400 ЛТС 10 Алибунар, Улично 
светло, Пионирска ББ 

ШИРОКА ПОТРОШЊА 

4010004006 11777849 Ветеринарска станица 
Панчево(закупац), Млинска ББ 

4010097923 1476067 МЗ Просторије Сељачке 
странке, Трг Слободе 20 

4010151125 488588 ЦС за фекалну канализацију, 
Вашарска ББ 

4010182403 020780212514 Капела са меморијалним 
платоом, Гробљанска ББ 

4010003786 684445 Друштвене просторије МЗ, 
Ж.Зрењанина 27 

4010003760 33760 МЗ Алибунар, Ж.Зрењанина 11 

4010003859 3708684 Пословне просторије, 
Ж.Зрењанина 3 

4010004405 3884208 Рукометни клуб, Вашарска 1 

4010117725 554347 Свлачионице ФК Будућност, 
Ратарска ББ 

 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛОКВЕ 

 
ЕД број Број бројила Опис места 

УЛИЧНО СВЕТЛО 

4510190229 39819 Јавна расвета СТС  Телеком 

4510205161 304774 СТС – Локве 9, Улична равета 
М.Тита ББ 

4510183257 39863 СТС – Локве 8 

4510007822 7698747 ТС 6, Улично светло, 
Првомајска ББ 

4510008195 5808747 ТС 5 – Улично светло, 
Лењинова ББ 

4510007806 1958577 ТС 4 – Улично светло ББ 

4510007784 1384694 ТС 3 – Јавно светло ББ 

4510008152 5334692 ТС 2 – Улично светло, 
Београдска, - Лењинова ББ 

4510007571 7631344 Улично светло ТС 1, Трг 
Ослобођења ББ 

ШИРОКА ПОТРОШЊА 

4510097140 1574129 Спортски центар МЗ, Лењинова 
ББ 

4510007393  Дом културе, Трг Ослобођења 
576/. 

4510099843  Катодна станица-лимени 
орман, Првомајска ББ 

4510193040  Капела, Маршала Тита 2 

4510007156  Локал-МЗ.Х ББ/. 

 
 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРИЦА 
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ЕД број Број бројила Опис места 

УЛИЧНО СВЕТЛО 

4210006229 8022244 Улично светло СТС, 
В.Караџића ББ 

4210007918 317738 Улично светло ТС 7 ББ 

4210194424 83433 Улично светло СТС 6, Угао 
Партизанске и Нове улице 

4210008167 8029800 ТС 3, Угао Партизанске и Ж ББ 

4210008205 2550143 Улично светло СТС, Ж. 
Станица ББ 

4210006148 2981783 ТС 2, Угао В.Караџића и ББ 

ШИРОКА ПОТРОШЊА 

4210007950 1952720 Пословни простор МЗ, Светог 
Саве 67 

4210096401 4882743 Пословни простор МЗ Свети 
Сава ББ 

4210007985 7349609 Сирена за узбуњивање, С.Саве 
73 

 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАНОШИК 

 
ЕД број Број бројила Опис места 

УЛИЧНО СВЕТЛО 

4370194416 83437 Улично светло СТС 5, 
Првомајска ББ 

4370007168 1000151 Улично светло ТС 4, Угао 
М.Тита, Лењинова ББ 

4370007060 1038055 ТС 3, ЈНА 133 

4370006986 14053497 ТС 2, Масарикова ББ 

4370006820 3773716 ТС 1, Масарикова ББ 

ШИРОКА ПОТРОШЊА 

4370100462 7395312 Слободностојећи лимени 
орман-катодна станица, 

Чмеликова ББ 

4370007303 10634746 Дом културе, М.Тита 5 

4370006870 10634694 Пословне просторије МЗ, 
Масарикова 1 

4370131708 6639969 Пословни простор МЗ Јаношик, 
Ј.Чмелика 60 

437116113 Ниски напон ТГ 4/4 Дом Културе Јаношик, Центар 
ББ 

 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
ЕД број Број бројила Опис места 

4050181053 020780169314 Мото клуб Кализдорф, 
Немањина 83, Банатски 

Карловац 

4010004340 4354573 Локал – адвокатска 
канцеларија Косана Аћимовић, 

Трг слободе 20, Алибунар 

4010004499 2243069 ПВС ''Дора'', Трајковић Драган, 
Трг Слободе ББ, Алибунар 
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4010003751 4316890 Самоуслуга, Б.Јединства 1, 
Алибунар 

4010122796 10633665 Локал ПП ''Напред'', Трг 
Слободе 6, Алибунар 

4200150733 10616636 Горански Дом, Девојачки Бунар 
ББ 

4200005545 5816189 Одмаралиште, Дев.Бунар ББ 

4010097869 4554494 Локал – закупац ДОО 
''Данелли'', Б.Јединства 1, 

Алибунар 

4010146172 66337 ''Спорт кафе''-Пајевић 
Божидар, Трг Слободе 6, 

Алибунар  

4010095378 14069247 Локал, Ж.Зрењанина 3, 
Алибунар 

4050008143 339745 Хидрофорско постројење код 
школе ББ, Банатски Карловац 

4010099667 3156348 Локал – ДПП Напредак, Трг 
слободе 6, Алибунар 

4610006111 10866822 Пословне просторије МЗ, 
закупац СУР кафе бар ''Фокус'' 

Главна 44, Николинци 

4320220184 11025052 Општина Алибунар, Божинова 
111 Иланџа 

4200122268 114694 Базен, Дев.Бунар ББ 

40186972  Локал, Жарка Зрењанина 17 

4014260  Канцеларија СИЗ-а за 
становање, Трг Слободе 19 

4014456  ЈП ''Станоградња'', 
Ж.Зрењанина 8 

 
ОПШТИНА АЛИБУНАР, ОПШТИНСКА УПРАВА, СО АЛИБУНАР, МК 

 
ЕД број Број бројила Опис места 

4010175334 496666 Општина Алибунар, 
Б.Јединства 1, Алибунар 

4050005705 3863285 Базен за купање ББ, Банатски 
Карловац 

4890004898 9210124 МК, Трг Б.Кидрича 317, 
Владимировац 

4620008004 3855001 МК, ББ, Нови Козјак 

4320006385 11025048 МК, Трг Светог Саве 2, Иланџа 

4760009155 7055877 МК, Б.Радичевића 1, Селеуш 

4610006081 14050261 МК, Главна 89, Николинци 

4010004162 687728 Продавница ''Техника'', 
Железничка 1, Алибунар 

4010003840 3590060 Скупштина Општине, Трг 
Б.Кидрича 4, Алибунар 

4010097265 194 Пословни простор, Ж. 
Зрењанина 8, Алибунар 

4010004855 3181100 Пословне просторије – комитет, 
Трг.Б.Кидрича 16, Алибунар 

4010003956 3784522 Пословни простор-општина, 
Б.Јединства 4, Алибиунар 
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4010004839 3708743 Канцеларије – општине, Tрг 
Слободе 4, Алибунар 

4010079135 376936 Управна зграда, Б.Јединства 2, 
Алибунар 

4010003867 550608 Пословни простор, 
Трг.Б.Кидрича 5,м Алибунар 

4010004421 2622766 Просторије СП ПИК ''Тамиш'', 
Трг Слободе 

 
ДОМОВИ КУЛТУРЕ 

 
ЕД број Број бројила Опис места 

   

4014200 327091 Дом културе 
''Младост'',Просторије кабина, 

Трг Б.Кидрича 7, Алибунар 

48996205 8121352 Дом Културе Владимировац, 
Цара Лазара 49 

48996191 754583 Дом Културе Владимировац, 
Цара Лазара 49 

 
СЕМАФОРИ 

 
ЕД број Број бројила Опис места 

4890210665 11026402 Семафор, Цара Лазара ББ, 
Владимировац 

401182357 020750052887 Објекат семафорског уређаја, 
Трг Слободе бб, Алибунар 

405182394 020750052888 Семафор, К.Милоша ББ 
Банатски Карловац 

 
ОСТАЛО 

 
ЕД број Број бројила Опис места 

4012138534  Општина Алибунар, Закуп Раду 
Георгина, Млинска ББ 

4011365278 2345628 Општина Алибунар, Млинска17 

Врста добра 

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању) 

Техничке карактеристике 

У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије и Изменом и 
допуном правила (Службени гласник РС, бр 120/12 са изменама, септембар 2014) 

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

Квалитет испоруке 
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Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду 
преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система ("Сл-
гласник РС" бр.79 /14 и 91/15), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о 
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ( Сл. Гласник РС, бр.63/2013). 

Количина и опис добара 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца 
на местима примопредаје током периода снабдевања са могућношћу повећања или 
смањења броја мерних места у складу са потребама Купца. 

Период испоруке добара 

Најдуже 24 месеци по потписивању уговора, од момента законске промене снабдевача , 
односно  до утрошка средстава намењених за ову јавну набавку; 

Обавезна најава искључења струје 

Због одржавања непрекидог рада информационог системаконтинуирана испорука 
електричне енергије је неопходна. Свако искључење електричне енергије, без обзира на 
временско трајање искључења, обавезно је најавити наручиоцу најмање 48 сати пре сата 
искључења. 

Период испоруке 

Сваког дана у периоду од 00:00 до 24:00 за време трајања уговора ;  

Место испоруке 

Свaoбрaчунскa мeстa нaручиoцa (купцa) прикључeнa нa дистрибутивни систeм у 
кaтeгoриjи пoтрoшњe нa нискoм нaпoну и ширoкoj пoтрoшњи у склaду сa пoстojeћим 
oзнaкaмaEД, према датој спецификацији: 
 
 
 
 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
 
За ову јавну набавку Наручилац не поседује техничку документацију нити планове 
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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 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

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. 

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

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 ИУВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДАна 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 
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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 каочлан 
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. 

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) ЗЈН); 
 

Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Докази не могу бити старији од два 
месеца пре отварања понуда. 

 
4. 
 

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. ЗЈН). 
 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве 
понуђача о поштовању важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрану обављања 
делатности. Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача. Уколико понуду подноси група 
понуђача, сваки члан групе мора посебно 
потписати наведену Изјаву 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. 
тач. 5) ЗЈН) – Лиценцу за обављање 

Копија лиценце Агенције за енергетику и 
потврда Агенције за енергетику да је та 
лиценца важећа. 
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енергетске делатности 
снабдевањаелектричном енергијоми 
Потврду Агенције да је та лиценца 
важећа 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
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: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ  

Попуњена референц листа- образац 6 и 

фотокопије уговора о набавци електричне 

енергије- потпуно снабдевање 

 
Уверење Оператора преносног система 

потписано  да је понуђач активан учесник 

на тржишту електричне енергије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Да је понуђач у претходне 3 

године (релевантан је период од 3 

(три) године од дана истека рока 

за подношење понуда који је 

објављен на Порталу јавних 

набавки) извршио снабдевање 

електричном енергијом, у 

уговореном року, обиму и 

квалитету, у укупној вредности од 

најмање 50.000.000 без ПДВ-а; 

 
Да је понуђач активан учесник на 
тржишту електричне енергије 

 

• Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

• Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
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Додатне услове понуђачи из групе испуњавају заједно. Сваки члан групе 
понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказе о испуњености додатних услова 
доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.  

• Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу 
оквирног споразума да тражи од понуђача са којима ће закључити оквирни 
споразум, дадоставе на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не 
може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

• Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона. 

• Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 
доступни. 

• Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 

• Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 

• Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да 
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 

• Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о 
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног 
споразума, односно током важења оквирног споразума и да је документује 
на прописани начин. 

 
 
 
 
 
 



 
17/54 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

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, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају 
истог понуђеног рока плаћања. 
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 и исти рок плаћања. 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. 
 
 
 
 
 
 

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) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. ст. 2. закона (Образац 5); 

6) Списак референтних купаца (Образац 6); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавкудобара–набавка 
електричне енергије за потребе Општине Алибунар, ЈН број: 404-58/2020-04 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Врста правног лица: 
 

1.микро 4.велико 

2.мало 5.физичко лице  

3.средње 6. јавно предузеће 
Име особе за контакт:  

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 
 
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. 
 
 
 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: 
 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Јавна набавка добара - набавка електричне 
енергије за потребе Општине Алибунар 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

Најкасније у року од 45 дана 
односно 60 дана уколико је 
друга уговорна страна јавно 
предузеће од пријема 
исправног рачуна 

Рок важења понуде 
( најмање 60 дана од дана отварања понуде) 

____ дана од дана отварања 
понуде 

Рок пружања услуга 

Континуирано, у току трајања 

уговора почев од дана 

закључења до утрошка 

средстава по процењеној 

вредности јавне набавке - 

набавка електричне енергије, 

а најдуже 24 месеца, 

рачунајући од дана 

закључења уговора 

 
 
 

Датум                    Понуђач 
 

_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити 
и потписати образац понуде 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Р. 
број 

Електрична 
енергија за 

Планирана 
потрошња 

за 24 месеца 

јединица 
мере 

Јединична 
ценаkWh 
без ПДв-а 

Јединична 
ценаkWh 

са ПДв-ом 

Укупна 
цена 

без ПДВ-
а 

Укупна 
цена 

са ПДВ-
ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А) 
Широка 
потрошња 

Укупно: 1.000.000 kWh 

 
а1. 

Нижа тарифа 
 

50.000 kWh  
   

а2. 
Виша тарифа 
 

230.000 kWh     

 
а3. 

 

Једнотарифно 
бројило 

720.000 kWh  
   

 
Б) 
 

Јавно 
осветљење 

3.000.000 kWh  
   

 

УКУПНО без ПДВ-а: 
 

Укупан ПДВ-е од _____%: 
 

УКУПНО са ПДВ-ом : 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колони „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати јединичну цену за сваку позицију 
посебно 

• у колини „Једична цена са ПДВ-ом“ уписати јединичну цену за сваку позицију 
посебно; 

• у колони „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку позицију 
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 
„Јединична цена без ПДВ-а“) са траженим количинама (које су наведене у колони 
„Количина“);  

• у колони „Укупна ценаса ПДВ-ом“ уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваку позицију 
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 
„Јединична цена без ПДВ-а“) са траженим количинама (које су наведене у колони 
„Количина“);  

• На крају табеле уписати укупну цену за све ставке без ПДВ-а, ПДВ и са ПДВ-ом 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 
 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 
 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке – набавка електричне енергије за потребе Општине Алибунар, Јн бр.404-
58/2020-04, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
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 5) 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 
 
У складу са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као 
заступник Понуђача дајем следећу 
 
 
                                                               ИЗЈАВУ 

 
 
 
 

Понуђач__________________________________________________________ из 
___________________________________ Адреса: ______________________, МБ: 
_________________,ПИБ: ____________________ 
Овлашћенолице:_______________________________________________, 
Број рачуна:____________________________Телефон/факс:______________, 
Особа за контакт:____________________________________________________ 
Имејл:______________________________________________, 
 
У отвореном поступку јавне набавке број:  404-58/2020-04 , чији је предмет јавна 
набавка добара – набавке електричне енергијеза потребе Општине Алибунар, је 
поштовао обавезе које произилазе 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. 
 
 
 
 
    Место и датум    Овлашћено лице Понуђача 
  
_________________    ________________________ 
 
 
 
Напомена:Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати  наведену Изјаву. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИК КУПАЦА 
 

Ред 

број 

Референтни наручилац 

посла 

Лице за 

контакт и 

број 

телефона 

Датум 

закључења 

уговора 

Вредност 

извршених 

послова без 

ПДВ-а (дин.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

  

 

Датум:  Потпис понуђача 

   
 
 

НАПОМЕНА: 

Уз овај образац се достављају уговори о набавци електричне енергије - потпуно 
снабдевање - у фотокопији 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
Бр: 404-58/2020-04 

 
Закључен дана______________године између: 
 
ОПШТИНА АЛИБУНАР, ул. Трг Слободе бр.4, Алибунар,ПИБ: 101084202, Матични број: 
08060975, коју заступа ___________________________________, (у даљем тексту: Купац) 
 

______________________________________________из________________, 
ул____________________Матични број: _________________, ПИБ:______________, 
Бројрачуна:_____________________,Називбанке: 
________________,Телефон:________________,кога заступа. _________________( у 
даљем тексту: Снабдевач), 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача) 
 
Основ уговора: Спроведен отворени поступак јавне набавке  
Број и датум одлуке о додели уговора: _______________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. _________________________ 
 
Предмет уговора 
 

Члан 1. 
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора набавка електричне енергије за 
потребе Општине Алибунару складу са техничком спецификацијом Купца и прихваћено 
понудом Снабдевача бр: ___________ од _________ године,  које чине саставни део овог 
Уговора. 
 
Количина и квалитет електричне енергије 
 

Члан 2. 
Уговорне стране су сагласне да обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије изврше према следећем:  
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу; 
Капацитет испоруке: јединична цена дин/кWh; 
Период испоруке: 24 месеци  од дана закључења  овог Уговора, од 00:00 до 24:00, односно до 
утрошка средстава планираних за ове намене; 
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца,  
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Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на ниском напону у складу са табелама из техничке спецификације које 
су саставни део овог Уговора.  
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у 
складу са Правилима о раду преносног система  ("Сл-гласник РС" бр.79 /14 и 91/15).  
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду 
тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012 и 120/2014),  Правилима о раду 
дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у 
складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку 
електричне енергије.  
Уговорне стране сагласно договарају обавезу Снабдевачада свако искључење електричне  
енергије, без обзира на временско трајање искључења, обавезно је најави  Купцу најмање 48 
сати пре сата искључења због одржавања непрекидог рада информационог системаза  чији 
рад је неопходна континуирана испорука електричне енергије . 
 
Цена електричне енергије 

Члан 3. 
Уговорне стране сагласно договарају да је цена за испоруку електричне енергије, дата према 
следећој табели : 

Р. 
број 

Електрична 
енергија за 

Планирана 
потрошња 

за 24 месеца 

јединиц
а мере 

Јединична 
ценаkWh 
без ПДв-а 

Јединична 
ценаkWh 

са ПДв-ом 

Укупна 
цена 

без ПДВ-
а 

Укупна 
цена 

са ПДВ-
ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А) 
Широка 
потрошња 

Укупно: 1.000.000 kWh 

 
а1. 

Нижа тарифа 
 

50.000 kWh  
   

а2. 
Виша тарифа 
 

230.000 kWh     

 
а3. 

 

Једнотарифно 
бројило 

720.000 kWh  
   

 
Б) 
 

Јавно 
осветљење 

3.000.000 kWh  
   

 
У цену из става 1 овог члана, нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије. 
Трошкове из става 2 овог члана, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког 
месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника 
за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за 
одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''. 
Снабдевач се обавезује да испоставља рачуне за утрошену електричну енергију Купцу. 
У случају промене података у вези са мерним местима Купац је дужан да благовремено 
обавести Снабдевача. 
Купац је у обавези да у року од 8 дана од дана настале промене обавести Снабдевача, а 
Снабдевач се обавезује да изврши промену података на мерном месту који је предмет 
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промене, као и да испоставља рачуне за утрошену електричну енергију Купцу о чему уговорне 
стране могу сачинити Анекс уговора. 
Јединична цена KWh  из става 1 овог члана је фиксна за уговорени период испоруке по овом 
уговору. 
 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се Уговор закључује на укупан износ од __________ динара без 
ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом. (Попуњава Наручилац након закључења 
Уговора)  
Констатује се да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2020. годину обезбеђена средства 
за реализацију овог уговорау износу до_______________________ динара без ПДВ-а односно 
до___________________динара са ПДВ-ом, до износа одобрених  финансијских средстава за 
2021. годину, у износу до_______________________ динара без ПДВ-а односно 
до___________________динара са ПДВ-ом и до износа одобрених  финансијских средстава за 
2022. годину, у износу до_______________________ динара без ПДВ-а односно 
до___________________динара са ПДВ-ом, у свему у складу са Уредбом о критеријумима за 
утврђивање природе и условима и начину прибављања сагласности за закључење одређених 
уговора, због приходе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл.гласник РС“ бр.21/14 и 
18/2019).(попуњава Наручилац након закључења Уговора); 
Наручилац ће плаћање доспелих обавеза за 2021. и 2022. годину, вршиће се до висине 
одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2021. и 
2022. годину, у свему у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе и условима 
и начину прибављања сагласности за закључење одређених уговора, због приходе расхода, 
захтевају плаћање у више година („Сл.гласник РС“ бр.21/14 и 18/19). 
Плаћање доспелих обавеза у 2020. и 2021. години, вршиће се до висине одобрених 
апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет, за време трајања 
Уговора. 
Уговорне стране су сагласне да Купац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, 
већ ће се исти реализовати у складу са стварном потрошњом купца. 

Уколико средства за реализацију Уговора не буду обезбеђена у  2019. и 2020. години, 
то представља основ за раскид овог Уговора, о чему је Купац обавезан да писменим 
путем обавести Снабдевача, који  нема права на накнаду штете. 

   
 Место испоруке 
 

Члан 5. 
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 
систем у категорији Купца, у складу са табелама из техничке спецификације која је саставни 
део овог Уговора. 
Евентуалне измене места примопредаје електричне енергије, односно унос  новог места 
примопредаје  или брисање постојећег места примопредаје, у току важења овог Уговора, биће 
предмет Анекса овог Уговора у складу са чланом  115. Закона о јавним набавкама и овим 
уговором. 
Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и 
испоруком електричне енергије до места испоруке. 
Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи : 

• Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца 
наведена у конкурсној документацији; 

• Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца; 
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Обрачун утрошене електричне енергије 
 

Члан 6. 
Снабдевач  на основу документа о очитавању утрошка количине остварене потрошње 
електричне енергије за претходни месец, издаје Купцу рачун за испоручену електричну 
енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, потрошњу, обрачунски период, 
исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе 
и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 
145/2014 и 95/2018) за места примопредаје (мерна места). 
У очитавању утрошка количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец, 
уговорне стране сагласно договарају да ће се за количине продате, односно преузете 
електричне енергије, као валидан податак користити податак оператора преносног система.  
Снабдевач рачун доставља поштом.  

 
Члан 7. 

Наручилац ће плаћање за испоручену електричну енергију вршити на основу испостављеног 
исправног рачуна, који од стране Снабдевача мора бити испостављен најкасније до 25. у 
месецу и који мора бити оверен и од стране овлашћеног лица Наручиоца, чиме потврђује 
испоручене количине електричне енергије, а Наручилац ће плаћање извршити најкасније у 
року од 45 дана (уколико је друга уговорна страна јавно предузеће рок је 60 дана), у складу са 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 
гласник РС“ број 119/2012, 68/2015,113/2017и 91/2019 ). 
Снабдевач се обавезује да поступа у складу са чланом 4а Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и да рачуне из става 1 овог члана 
региструје у централном регистру фактура. 
Купац ће извршити плаћање у збирном износу и доставити Снабдевачу спецификацију у којој 
ће бити исказани рачуни за које је извршена збирна уплата. 
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ 
цене за преузету електричну енергију. 

 
Члан 8. 

 Снабдевач је  у обавези  да приликом закључења Уговора а најкасније 15 дана од дана 
закључења, достави Купцу бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење 
посла и овлашћење за Купца да меницу може попунити уколико Снабдевач не извршава 
уредно своје обавезе, на износ од 10% од укупне уговорене вредности без пореза на додату 
вредност наведене у члану 4 став 1. Уговора, са картоном депонованих потписа овлашћених 
лица Снабдевача, чиме гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка 
Србије, а као доказ Снабдевач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, 
овереног од пословне банке Снабдевача. 

 
Члан 9. 

Купац ће попунити и наплатити соло меницу за добро изршење посла у износу од 10% од 
укупне уговорене вредности без пореза на додату вредност, наведен у члану 4. став 1 овог 
уговора, у случају да Снабдевач не испоручи електричну енергију под условима и на начин 
утврђен  овим Уговором.  
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби 
Уговора,уговорна стране која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у 
складу са Законом.  
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Члан 10. 
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине 
електричне енергије, утврђене овим уговором за време његовог трајања.  
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који 
имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и 
околности који су настали после закључења овог Уговора који онемогућавају извршење 
уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под 
таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног 
система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања 
сигурности електроенергетског система.  
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне 
активности ради ублажавања последица више силе.  
 

Члан 11. 
Купац може извршити измене током трајања уговора,  а све у складу са чланом 115. Закона о 
јавним набавкама и овим уговором. 
Купац може након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 
јавним набавкама. 
 

Члан 12. 
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, 
вансудским путем, уколико: 

• Снабдевач неблаговремено испоручује електричну енергију; 

• Снабдевач на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора; 

• Снабдевач не испоручује електричну енергију у траженом квалитету; 

• У случају да се стекну услови за раскид Уговора који не обухватају горе наведене 
разлоге; 

Уговорне стране су сагласне да у случају раскида Уговора из напред наведених разлога, 
Снабдевач  нема право на накнаду штете. Уговор се може раскинути и 
споразумно,писменомсаглашношћу уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о 
облигационим односима Републике Србије. 

 
Члан 13. 

У случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити 
назначено по ком се основу раскида. 
Пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим 
путем позове и упозори је на постојање околности за раскид,  те да  остави примерени рок за 
извршавање Уговором  прихваћених обавеза. 
Под примереним роком сматра се време које по редовном току ствари и околностима 
конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе. 
У случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе 
упућује се отказ, без остављања рока. 
 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором, 
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.  
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У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове настале у реализацији 
овог уговора решаваће, месно надлежни суд. 
 

Члан 15. 
На сва питања која нису уређена овим Уговором споразумом примењиваће се одредбе Закона 
о облигационим односима, Закона о енергетици  и одредбе свих закона и подзаконских аката 
из области која је предмет овог Уговора.  

 
Члан 16. 

Овај Уговор се закључује на одређено време, најдуже 24 месеца рачунајући од дана 
закључења , односно од момента законске промене снабдевача , с тим да уколико се утроше 
средства за његову реализацију,  престаје да важи моментом утрошка планираних средстава 
о чему ће Купац обавестити Снабдевача. 
 

Члан 17. 
 Овај Уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних 
страна у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна  задржава по 3 (три)  
примерка за своје потребе. 
 
 
 
ЗА СНАБДЕВАЧА                                                                       ЗА НАРУЧИЛАЦА 

 
 

_________________________                                      _____________________________ 
 
 

 
Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем и понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише и достави уз 
понуду, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 
Поступак се води на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општина Алибунар, 26310 Алибунар, ул. Трг Слободе 
бр.4 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара– набавка електричне енергијеза 
потребе Општине АлибунарЈН бр.404-58/2020-04-„НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 18.09.2020.до 11:00 
часовa. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи потписан:  

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) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона(Образац 
5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем 

7) Модел уговора  

8) Лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања електричном 
енергијом и Потврду Агенције да је та лиценца важећа 

9) Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона; 
10) Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења 

заједничке понуде.  
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3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован упартије. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
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: Општина Алибунар, 
26310Алибунар, ул. Трг Слободе бр.4, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавкудобара– набавка електричне енергијеза потребе 
Општине АлибунарЈН бр.404-58/2020-04- „НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понудеза јавну набавкудобара– набавка електричне енергијеза потребе 
Општине АлибунарЈН бр.404-58/2020-04- „НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понудеза јавну набавкудобара– набавка електричне енергијеза потребе 
Општине АлибунарЈН бр.404-58/2020-04- „НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавкудобара– набавка електричне енергијеза 
потребе Општине АлибунарЈН бр.404-58/2020-04, - „НЕ ОТВАРАТИ” 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 
1 у поглављу VI) 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 понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
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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. 
 
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)и2) ЗЈН 
и то податке о:  

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

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављуIVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/1, 68/15, 113/2017и 91/2019  ), на 
основу документа који испоставља снабдевач, а којим је потврђена испорука добара – 
електричне енергије. 
Плаћање се врши уплатом на исправан рачун са инструкцијама за плаћање испостављен 
од стране понуђача - Снабдевача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
У образац понуде, у делу комерцијални услови понуде, понуђач ће навести који је 
максимални рок плаћања у складу са Законом роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама; 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
9.3. Захтев у погледу времена важења уговора 



 
36/54 

 

Континуирано, у току трајања уговора почев од дана закључења до утрошка средстава по 
процењеној вредности јавне набавке - набавка електричне енергије, а најдуже 24 месеца, 
рачунајући од дана закључења уговора 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊАФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач – Снабдевач, који на основу Одлуке о додели уговора позван да закључи Уговор 
дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније 15 дана од дана закључења, преда 
Купцу бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла и 
овлашћење за Купца да меницу може попунити уколико Снабдевач не извршава уредно 
своје обавезе, на износ од 10% од укупне уговорене вредности без пореза на додату 
вредност наведене у члану 4 Уговора, са картоном депонованих потписа овлашћених 
лица Снабдевача, чиме гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна 
банка Србије, а као доказ Снабдевач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију 
меница, овереног од пословне банке Снабдевача. Купац ће попунити и наплатити соло 
меницу за добро изршење посла у износу од 10% од уговорене вредности без пореза на 
додату вредност у случају да Снабдевач не испоручи електричну енергију под условима и 
на начин утврђен овим Уговором. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби 
Уговора,уговорна стране која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну 
штету, у складу са Законом.  
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди; 
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости податакадобијених 
у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке 
оподнетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. 
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13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО 
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

Ова набавка не садржи техничку документацију и планове. 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки или интернет 
странице наручиоца www.alibunar.org.rs; 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail: javnenabavke@alibunar.org.rsтражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације,„ЈН бр.404-58/2020-04”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 
ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се достављанаручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail:javnenabavke@alibunar.org.rsили препорученом пошиљком са повратницом.Захтев 
за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављањаи уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десетдана 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
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5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
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 Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин 
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  
   (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; Општина Алибунар, Трг Слободе  бр.4, 26310 Алибунар- Јн.бр.404-
58/2020-04; 
   (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, или  
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, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 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 подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава), или  
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 права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
ЗЈН и другим прописом. 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
18. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудaНаручилац може зaкључити уговор пре истекa 
рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. стaв 2. тaчкa 5) 
Зaконa. 
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Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен урокуод 8 
(осaм) дaнa оддaнa протекaрокaзaподношење Зaхтевaзaзaштитупрaвa или ће га у истом 
року позвати у просторије Наручиоца ради потписа. Понуђaчједужaндa потпишеуговор и 
врати га Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријемa. Уколико Понуђач не поступи у 
датом року смaтрaће се да одустaјеодпонудеиможезбогтогa сносити све законом 
предвиђене последице.  
Акопонуђaчкојемједодељенуговородбиједa зaкључиуговоројaвнојнaбaвци, или га у 
остављеном року потписаног Наручиоцу не врати, Наручилац може дa зaкључи уговорсa 
првимследећимнaјповољнијимпонуђaчем (члан 113. став 3. ЗЈН). Уколико је 
збогметодологиједоделепондерaпотребноутврдитипрвогследећегнaјповољнијегпонуђaчa, 
Наручилацћепоновоизвршитистручнуоценупонудaидонетиодлукуододелиуговорa. 
 
20. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних 
шест месеци. 
 
21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о 
чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом. 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана 
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН. 
 
22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач 
и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, оба 
наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства обезбеђења, 
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 
 
23. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА ИЗ НОВОГ ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ 
ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И 
НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
Прилоком сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 
 

 


