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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Oпштине Инђија  
Адреса: Цара Душана бр.1 22320 Инђија 
Интернет страница: http://www.indjija.net 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о 
јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке у отвореном поступку бр. 7/2017 су добра - НАБАВКА 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 12 
МЕСЕЦИ. 
 
Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија. 
 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ 4.500.000,00 динара БЕЗ 
ТРОШКОВА ПРИСТУПА И КОРИШЋЕЊА СИСТЕМА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОВЛАШЋЕНИХ 
ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, АКЦИЗЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 
И ПДВ-А. 

 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  
 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
5. Особа за контакт у вези припреме понуде:  
Марија Буквић, тел: 022/561-322 лок. 155, e-mail: javnenabavke@indjija.net. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуда, и то радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07-15 часова. 
Сва питања и захтеви пристигли ван тог периода неће бити уважени. 
 
 
 
 
 
 

mailto:javnenabavke@indjija.net
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ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, ДОБРА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ.; 

 
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 
ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ 
 
- Врста продаје: стална и гарантована, одређена на основу остварене потрошње 
наручиоца у 2016. години (Табелe на стр. 45 и 46) на местима примопредаје, током 
периода снадбевања, која је предвиђена као оквирна годишња потрошња по 
закључењу уговора за период од 12 месеци; 
- Количина електричне енергије одређиваће се према стварно испорученој количини 
електричне енергије за обрачунски период на месту примопредаје током периода 
снабдевања, а највише до испуњења финансијске вредности уговора, односно до 
планиране вредности јавне набавке у Плану јавних набавки за 2017. годину; 
 
 - Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (Наручиоцу); 
 
 -  Продавац на начин регулисан Законом о енергетици (“Службени гласник РС”, 
бр.145/2014) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом 
(“Службени гласник РС”, бр. 63/2013) издаје Купцу рачун у складу са условима 
дефинисаним моделом уговора; 
 
 - Рок испоруке: почев од првог календарског дана у наредном месецу у односу на 
месец у ком је закључен уговор, сваког дана у времену од 00:00 часова до 24:00 часова 
за све време трајања уговора; 
 - Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и 
напоном  који одговара вредностима утврђеним Правилима о раду дистрибутивног 
система; 
 -  Изабрани понуђач се обавезује да након потписивања уговора именује једно или 
више лица, која ће бити овлашћена за размену информација и предузимање 
потребних активности за извршавање уговора. 

 
Количина  енергије - процењена  од  наручиоца  за  сва  мерна  места: 
Укупна потрошња ниски напон 0,4 KV нижа тарифа у 2016. години је 49.588 KWh 
Укупна потрошња ниски напон 0,4 KV виша тарифа у 2016. години је 131.998 KWh 
Укупна потрошња ниски напон 0,4 KV ( НТ + ВТ) у 2015. години је 181.586 KWh 
 
Укупна потрошња НТ широка потрошња  у 2016. години  je 2.565 KWh  
Укупна потрошња ВТ широка потрошња  у 2016. години je 16.423 KWh 
Укупна потрошња (НТ+ВТ) широка потрошња  у 2016. години je 18.988 KWh   
Укупна потрошња једнотарифних бројила широка потрошња: 40.715 KWh. 
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М Е Р Н А   М Е С Т А 
 

Мерно место Адреса Ед   број 

1. СО Инђија Цара Душана 1,Инђија 51849922 

2. КРМ „Месара Сремац“ Железничка 6, Инђија 51863070 

3. Канцеларије општине Цара Душана 1, Инђија 51835980 

4. Општина - нова зграда Цара Душана 1, Инђија 518130390 

5. Спортски центар Војводе Степе 40, Инђија 51848632 

6. Општина Инђија - пословни 
простор 

Војводе Степе 34, Инђија 51878442 

7. Општина Инђија - локал у 
пијаци 

Војводе Степе 4, Инђија 51861817 

8. МК Јарковци Моше Пијаде ББ, Јарковци 52339235 

9. МК Љуково 1. новембра 88, Љуково 53337597 

10. МК Марадик Цара Душана 1, Марадик 53664903 

11. МК Бешка Краља Петра Првог 1, Бешка 50465888 

12. МК Крчедин Цара Душана 1, Крчедин 52866391 

13. МК Бешка Краља Петра Првог 1, Бешка 504111229 

14. МК Чортановци Маршала Тита 39, 
Чортановци 

50766810 

15. МК Сл.Виногради Јанка Чмелика 8, Крчедин 52849004 

16. МК Крчедин Јанка Чмелика 8, Крчедин 52867940 

17. МК Крчедин Цара Душана 1, Крчедин 528113770 

18. МК Нови Карловци Главна 24, Нови Карловци 54157720 

19. МК Нови Карловци Главна 24, Нови Карловци 54157967 

20. Друш.центар Цара Душана 123, Нови 
Сланкамен 

54249357 

21. Месна заједница Др. Боривоја Гњатића 21, С. 
Сланкамен 

56167773 

22. Дом културе Марадик  
(нови ед број) 

Кертиз 10, Марадик 536139060 

 
 
*Техничке карактеристике: У складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта 
електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 120/2012 и 120/2014). 
 
*Период испоруке: Годину дана од дана закључења уговора почев од дана 
потписивања уговора, од 00:00 до 24:00 часова, према централно европском времену 
(СЕТ). 
 
*Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на свим 
објектима наведеним у спецификацији. 
 
*Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са 
Правилима о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр. 79/2014) и 
Правилима о раду дистрибутивног система. 
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*Врста и количина добара: Гарантована и одређена на основу остварене потрошње 
Купца,  на местима примопредаје, током испоруке.  
 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву на свом меморандуму, потписану од 
стране одговорног лица понуђача и оверену печатом којом се обавезује да ће, уколико 
му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке , поступити у складу са 
чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора 
закључити: 
 
1.  Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 
прикључен   и 
2.  Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
 

 

 

 

 
      Место и датум:                                                                                  ПОНУЂАЧ 
 
 
_______________________                    М.П.                      _______________________ 
                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНИСТ ТИХ УСЛОВА  
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да 
доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1., тачке 1) до 4). и члана 75., 
став 2. Закона. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона.  
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа:  

 

Назив понуђача: 

Број и датум понуде: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

Р. 
бр. 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

Назив документа, 
назив издаваоца,  

број и датум 
издавања   

1 УСЛОВ: понуђач мора бити регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. 
став 1. тачка 1). 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар 
понуђача: извод из регистра Агенције за привредне 
регистре*, или решење Привредног суда из регистра 
привредног субјекта. 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 

 
- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 

извод из регистра Агенције за привредне регистре*, 
односно извод из одговарајућег регистра.  

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 
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- физичко лице:/ 

 
- подизвођач: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који 
статус подизвођач има.  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који 
статус понуђач из групе понуђача има. Сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже 
овај услов.  

 
- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 

ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје 

2 УСЛОВ: да 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 (члан 75. став 1. тачка 2). 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача 
(доказ се доставља и за правно лице и за законског 
заступника правног лица:  
правно лице(1+2):  
1. извод из казнене евиденције, односно уверење 

основног суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног 
лица, за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења 
за организовани криминал Вишег суда у 
Београду (http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-
visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html), 
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 правног лица 
није осуђиван за неко од кривичних дела као 

 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. Захтев за 
издавање овог уверења може се поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта. 
Уколико правно лице има више законских 
заступника, за сваког од њих се достављају ови 
докази. 

       
- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 

Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 

 
- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 

извод из казнене евиденције, односно уверење из 
казнене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван 
за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта. 

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 

 
- физичко лице: извод из казнене евиденције, 

односно уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова, да није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта. 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који 
статус подизвођач има.  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 
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врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који 
статус понуђач из групе понуђача има. Сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже 
овај услов.  

 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ 
НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не 
може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда.   

3 УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе 
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (члан 75. став 1. тачка 4). 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар 
понуђача:  
уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за  
привредне регистре. ** 

-  предузетник који није уписан у Регистар понуђача:  
уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода. 

      -   предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 
привредне регистре. ** 

 
-     физичко лице:  

уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је 
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измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода,  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који 
статус подизвођач има.  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који 
статус понуђач из групе понуђача има. Сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже 
овај услов. 

 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ 
УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити 
старији од два месеца пре отварања понуда.  

4. УСЛОВ: Да понуђач   има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. 
ст. 1. тач. 5) 
 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

 Лиценца за трговину електричном енергијом на 
тржишту електричне енергије издату од Агенције за 
енергетику владе Републике Србије и потврду исте 
Агенције да је та лиценца још увек важећа 
(доставља се у виду неоверене фотокопије) или 
адекватан  документ  предвиђен  прописима  
државе  у  којој  страни  понуђач  има седиште, а који 
понуђач доставља у виду оверене копије, или 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни.  

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје 

 

 
 
 
 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНИСТ ТИХ УСЛОВА  

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона. Додатне услове 
група понуђача испуњава заједно. 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа:  
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1. Услов да понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у претходне три 
обрачунске године (2014., 2015. и 2016. годину) остварио приход у минималном 
износу од 27.000.000,00 динара без ПДВ-а, и да у последњих 6 месеци, који 
претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у 
блокади.  

 Доказ: Наведени услов доказује се на следећи начин: 
  Уколико је понуђач правно лице, доставља:  

 Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за 
претходне три обрачунске године, (2014., 2015. и 2016. годину). Уколико 
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о 
блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен 
позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, прилагањем и 
Потврде Народна банка Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, а 
која ће обухватити захтевани период;  

  Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води 
пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:  

 биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на 
доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране 
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање 
делатности за три године (2014., 2015. и 2016. годину);  

 потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – 
текућем рачуну за три обрачунске године (2014., 2015. и 2016. годину). 
Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке 
о блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен 
позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и 
Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, 
Одељење за принудну наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани 
период;  

 
*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни 
на интернет страници Агенције и Народне банке Србије.  
*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском 
капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно.  

*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља 
тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати 
услов. 
 

2. Услов да понуђач располаже пословним капацитетом: да је понуђач активан 
учесник на тржишту електричне енергије који је у било ком периоду из 
претходне две године од дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки обавио минимално две трансакције електричне енергије 
са другим учесником на тржишту, прихваћену од стране оператора преносног 
система. 
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Доказ: ПОТВРДА/ УВЕРЕЊЕ Оператора преносног система да је понуђач 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 јавних набавки, обавио минимално две трансакције са другим учесником на 
тржишту. 
 
Потврда (уверење) мора обавезно садржати: 
- податке о издаваоцу потврде (уверења) – Оператору (пожељно је да потврда буде на 
меморандуму оператора); 
- податке о привредном субјекту односно лицу коме је потврда издата; 
- период извршене трансакције (обавезно) и количину испоручене ел. енергије 
(пожељно). 
- потпис и печат издаваоца потврде (уверења). 
 

*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском 
капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно.  

*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља 
тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати 
услов. 
 
НАПОМЕНА: Наведене доказе о испуњености услова (обавезних и додатних) понуђач 
може доставити у виду неоверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о 
додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за 
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. 
Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од 5 (пет дана)   од 
дана пријема захтева. У супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 
*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре 
(доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 1)  с обзиром да  је исти јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу 
интернет странице на којој је  тражени документ јавно доступан. 
**Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није 
дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4),  с обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на 
којој је  тражени документ јавно доступан.  
 
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 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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Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у року од осам дана од дана отварања понуда. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе захтевани 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. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 
и да је документује на прописани начин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Критеријум за доделу уговора је -  Најнижа понуђена цена. 
 
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје 
понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде 
добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуђача који нуди добра домаћег 
порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на 
најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла. У понуђену цену 
страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.  
 
  
НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈЕГ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ 
КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

У случају да две или више понуда буду са истом најнижом понуђеном ценом, 
избор најповољније понуде извршиће се на основу дужег рока важења понуде. 
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Образац 1 
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. _____________________ од _________ 2017. године за јавну набавку 
добара - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, 
ЈН ОП  број 7/2017 
 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача:  
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс:  
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

 
 

 
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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II ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
  
 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког подизвођ 
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III 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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ПОДАЦИ О ПОНУДИ 
Понуда бр. ____________________ од ______________ 2017. године за јавну набавку 
добара - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, 
ЈН ОП  број 7/2017 
 

 
*Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 
Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Продавца, по писменим 
инструкцијама назначеним на самом рачуну за испоручену електричну енергију, са 
позивом на број рачуна који се плаћа до 25-ог у месецу за претходни месец. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
*Захтев у погледу начина, рока и места испоруке: 
Стална и гарантована, за све време трајања уговора, сваким даном од 00:00 до 24:00 
часа, на свим мерним местима из табела на странама 45 и 46. 
 
*Захтев 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 затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 
продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
Дoдaтни зaхтeви 
Пoнуђaч je дужaн дa уз пoнуду дoстaви Изjaву нa свoм мeмoрaндуму, пoтписaну oд 
стрaнe oдгoвoрнoг лицa пoнуђaчa и oвeрeну пeчaтoм, кojoм сe oбaвeзуje дa ћe, 
укoликo му будe дoдeљeн угoвoр у прeдмeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe, пoступити у 

Р.бр. ТС у  динарима  без 
ПДВ-а / kWh 

У динарима са 
ПДВ-ом/ kWh 

1 2 3 4 

1   Укупна потрошња ниски напон 0,4  
   ( НТ + ВТ ): 181.586 KWh 
 

  

2  Укупна потрошња (НТ+ВТ) широка  
потрошња: 18.988 KWh 
 

  

3  Електрична енергија категорија   
широк потрошња једнотарифно 
мерење са урачунатим трошковима 
балансирања  
  (40.715  KWh) 

  

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  
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склaду сa члaнoм 141. Стaв 5. Зaкoнa o eнeргeтици, oднoснo дa ћe oдмaх пo 
пoтписивaњу угoвoрa зaкључити: 

1) Угoвoр o приступу систeму сa oпeрaтoрoм систeмa нa кojи je oбjeкaт крajњeг 
купцa прикључeн и 

2) Угoвoр кojим прeузимa бaлaнсну oдгoвoрнoст зa мeстa примoпрeдaje крajњeг 
купцa. 

 
 
Саставни део понуде је образац бр. 2. - Образац структуре цене. 
 
 
 

 
  Место и датум                                      Понуђач 

           М. П.  
_________________________         _____________________________ 
 
 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац 2 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Понуда број:______________________ од ________________2017. године 
                                            (уписати број и датум понуде) 

 
за јавну набавку добара у отвореном поступку број 7/2017 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА  
 
Назив понуђача: ___________________________________________________________ 
 
 

Ред 
Бр. 

  

 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

  
Јед. 
мере 

 
Кол. 

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а  

Укупна цена 
за ставку без 

ПДВ-а  

1 2 3 4 5 6 

 
1. 

Електрична енергија категорија 
ниски напон 0,4KV (виша тарифа) са 
урачунатим трошковима 
балансирањe 

 
KWh 

 
131.998 

  

 
2. 

Електрична енергија категорија 
ниски напон 0,4KV (нижа тарифа) са 
урачунатим трошковима 
балансирања 

 
KWh 

 
49.588 

  

 
3. 

Електрична енергија категорија 
широка потрошња (виша тарифа) са 
урачунатим трошковима 
балансирања 

 
KWh 

 
16.423 

  

 
4. 

Електрична енергија категорија 
широка потрошња (нижа тарифа) са 
урачунатим трошковима 
балансирања 

 
KWh 

 
2.565 

  

 
5. 

Електрична енергија категорија 
широка потрошња једнотарифно 
мерење са урачунатим трошковима 
балансирања 

 
KWh 

 
40.715 

  

 
 
 
*Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 
- У колону 5 уписати цену по јединици мере без ПДВ-а; 
- У колону 6 уписати укупну цену за процењену количину без ПДВ-а, што представља 
производ процењене количине и цене по јединици мере без ПДВ-а (колона 4 х колона 
5). 
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  Све цене исказују се у динарима заокружено на две децимале. 
 Наведена количина (процењена количина) предметних добара дата је 
оквирно и Наручилац задржава право да у складу са потребама набави мању или 
већу количину, у складу са јединичним ценама датим у понуди понуђача. 
 
 Укупна цена свих добара без ПДВ-а не обухвата трошкове приступа и 
коришћења система за пренос електричне енергије, трошкове приступа и коришћења 
система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача електричне енергије. 
 Трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, 
трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као и 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије Снабдевач ће, у 
оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских 
величина за места примопредаје Наручиоца, уз примену ценовника за приступ 
систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за 
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа 
систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном гласнику 
Републике Србије, односно у ускладу са методологијама за одређивање цена 
објављених у "Службеном гласнику Републике Србије". 
 
1. ТРОШКОВИ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ: Према 
важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију 
електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за 
дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на 
које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је 
објављена у „Службеном гласнику РС“. 
 
2. ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ  
ЕНЕРГИЈЕ: Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче 
електричне енергије. Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 1. 
и 2. овог обрасца верификује понуђач. 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди 
морају бити наведени. Сви чланови групе понуђача потписују и оверавају предметни 
Образац, осим ако је у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама 
наведен само један учесник у заједничкој понуди (члан групе понуђача) који је 
овлашћен за потписивање и оверавање овог обрасца. 
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Образац 3 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, као и члана 6. и 19. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), достављамо 
Образац са структуром трошкова за припремање понуде за јавну набавку добара у 
отвореном поступку број 7/2017 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА 
ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, понуђач___________________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 

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

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

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 4 
 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. став  2. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15), овлашћено лице понуђача даје 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА 
ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, ЈН ОП бр. 7/2017, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 
 
*Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 5 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
 У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

Понуђач..................................................................................[навести назив понуђача] 
поступку јавне набавке добара - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА 
ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, ЈН ОП бр. 7/2017, поштовао је обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и гарантујем да немамо забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 
 
 
 
          Датум           Понуђач 
 
________________                             М.П.                                   __________________ 
 

 

 
 
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 6 
  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора понуђач, ако наступа самостално или са подизвођачем, 
попуњава, потписује и оверава печатом сваку страницу, чиме потврђује да 
прихвата елементе модела уговора. 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са 
подизвођачем, у моделу  уговора  морају  бити  наведени  сви  понуђачи  из  групе  
понуђача,  односно  сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, модел уговора попуњава, 
потписује и оверава печатом Споразумом овлашћени члан из групе понуђача. 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА У ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА  

 
Закључен између: 
 
(1) ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1, коју заступа председник Гак Владимир, 
Матични број: 08027536, ПИБ: 102198438, (у даљем тексту: Наручилац - Купац),  с 
једне стране 
и 
(2) ___________________ (назив понуђача), седиште ___________, улица __________, 
кога заступа __________________,  Матични број: __________________, ПИБ: 
______________, број рачуна: _____________________ код банке _________________ ( 
у даљем тексту: Продавац) (попуњава понуђач). 
 
(3) ___________________ (назив подизвођача), седиште ___________, улица 
__________, кога заступа __________________,  Матични број: __________________, 
ПИБ: ______________, број рачуна: _____________________ код банке 
_________________ (попуњава подизвођач). 
(4) ___________________ (назив члана из групе понуђача), седиште ___________, 
улица __________, кога заступа __________________,  Матични број: 
__________________, ПИБ: ______________, број рачуна: _____________________ код 
банке _________________ (попуњава члан из групе понуђача). 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и Планом јавних набавки за 2017. годину број 
404-3/2017-II од 05.01.2017. године, на основу Одлуке о покретању поступка број 404-2-
7/2017-II од 04.07.2017. године и Позива за подношење понуда, спровео отворени 
поступак јавне набавке добара број 7/2017; 
- да је Продавац  доставио Понуду број ____________ од _________2017. године 
(попуњава Понуђач), која је заведена код Наручиоца дана _________2017. године под 
бројем ______________ (попуњава Наручилац) и која у потпуности одговара условима 
и спецификацији из Конкурсне документације и саставни је део овог Уговора; 
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- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, применом 
критеријума „најнижа понуђена цена“ донео Одлуку о додели уговора број _________ 
од _________2017. године (попуњава Наручилац), којом је уговор доделио 
најповољнијем понуђачу. 
 

Предмет Уговора 
Члан 1. 

Овим Уговором Купац и Продавац уређују права, обавезе и одговорности у 
погледу продаје електричне енергије са потпуним снадбевањем са балансном 
одговорношћу,  као  и  друга  питања  везана  за  реализацију  овог  Уговора,  а  у 
складу са конкурсном документацијом и понудом продавца број  __________ од  
__________ 2017. године,  заведеној       код       купца       под бројем 
____________ од  _______________ 2017. године (у даљем тексту: 
Понуда), која је дата у  прилогу и чини саставни део овог  Уговора. 
 
 

Количина и квалитет електричне енергије, начин и место примопредаје, 
балансна одговорност и законски оквир 

 
Члан 2. 

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

Врста продаје: потпуно снадбевање електричном енергијом са балансном 
одговорношћу. 

Планирани период испоруке: почев од првог календарског дана у наредном 
месецу у односу на месец у ком је закључен уговор од 00:00 часова до 24:00 часа и 
траје 12 месеци или до реализације уговорене вредности односно до закључења 
уговора о јавној набавци истог добра у 2018. години. 

Уколико  купац  до  истека  рока  из  претходног става не  обавести 
Продавца да је закључио Уговор о купопродаји електричне енергије за 2018. годину, 
Продавац је дужан да купцу обезбеди резервно снадбевање у складу са чланом 145. 
и 146. Закона о енергетици. 

Количина енергије: на основу остварене потрошње наручиоца са планираним 
капацитетом испоруке до                          kWh укупно за сва мерна места, променљив 
дијаграм оптерећења. 

Место испоруке: мерна места Наручиоца. 
Уговорена  количина  и  квалитет  ће  се  испоручивати  у  складу  са 

важећим Законом о енергетици, Правилима о раду преносног система, Уредбом о 
условима испоруке и снадбевања електричном енергијом као и свим другим 
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу снадбевање 
предметног добра. 

   Продавац  се  обавезује  да  у  складу  са  чланом  141.  став  5.  Закона  о 
енергетици пре отпочињања испоруке закључи: 

1.  Уговор  о  приступу  систему  са  оператором  система  на  који  је  објекат 
крајњег купца прикључен и 

2.  Уговор  којим  преузима  балансну  одговорност  за  места  примопредаје 
крајњег купца. 
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Цена, фактурисање, начин и рок плаћања 
 

Члан 3. 
      Јединична цена за испоручену електричну енергију износи: 
- За вишу терифу (ВТ) ________________динара за 1 kWh без ПДВ-а, 
- За нижу тарифу (НТ) ________________динара за 1 kWh  без ПДВ-а, 
-    За једнотарифна бројила: _______________  динара  за 1 kWh  без ПДВ-а. 
     Уговор се закључује на фиксну цену од 4.500.000,00 динара без ПДВ-а.    

             Фиксна цена представља процењену вредност јавне набавке у Плану јавних 
набавки за 2017. годину и целокупни уговорни износ ће се реализовати у складу са 
стварном потрошњом купца по закључењу уговора о јавној набавци. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години реализоваће се највише до 
износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.  

Порез на додату вредност обрачунава се у складу са важећим Законом о порезу 
на додату вредност. 

Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из Понуде и стварно 
испорученој електричној енергији на месту примопредаје, а на основу испостављених  
рачуна  који  је  Продавац  дужан  да  достави  купцу  до  8-ог  у месецу за претходни 
месец (претходни обрачунски период). 

Уговорени износ из става 1. овог члана Купац ће сукцесивно плаћати Продавцу  
за време трајања уговора и то сваког месеца до 25-ог у месецу за претходни месец 
(обрачунски период) на рачун понуђача наведен на рачуну. 

У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа 
дистрибутивном систему електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај 
повлашћених потрошача. 

Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се 
обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за 
дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном подручју Привредног друштва 
за дистрибуцију електричне енергије, а на које је прибављена сагласност Агенције за 
енергетику Републике Србије и које су објављене у Сл. гласнику РС. Трошкови из 
наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену електричну енергију и 
примењиваће се на обрачунске величине за тарифне ставове за места примопредаја 
купца, добијене од оператора дистрибутивног система. 

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 
енергије се обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне 
енергије у обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача електричне енергије, изражене у дин/kWh, а која се 
примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије. 

 
 

Начин обраде рачуна, обавезни елементи и начин издавања рачуна 
 

Члан 4. 
Продавац је у обавези да изда и достави Купцу јединствени рачун за 

свако мерно место са исказаним трошковима за испоручено добро, трошковима за 
приступ дистрибутивном систему електричне енергије, трошковима накнаде за 
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије са ПДВ-ом. 

Продавац је у обавези да рачун достави Купцу на адресу седишта Купца. 
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Продавац ће у рачуну из претходног става посебно исказати: цену испорученог 
добра, трошкове приступа дистрибутивном систему електричне енергије, трошкове 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и ПДВ. 

Продавац се обавезује да на рачуну поред осталих података обавезно упише 
број рачуна, број Уговора, валуту плаћања, текући рачун продавца, ПИБ продавца. 

 
Право на рекламацију 

 
Члан 5. 

На испостављени рачун Купац може поднети писани приговор у року од 8 дана 
од дана добијања рачуна. 

Приговор на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна. 
Продавац је дужан да приговор из става 1. овог члана реши и писаним путем 

обавести купца у року од осам дана од дана пријема приговора. 
          У случају да је приговор основан Продавац ће извршити исправку рачуна, тако 
што ће купцу издати књижно одобрење у износу признате рекламације. 

У случају да Продавац одлучи да приговор није основан , о томе ће писаним 
путем обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору. 

 

Кашњење у плаћању купца 
 

Члан 6. 
Уколико купац у уговореном року не плати уговорену цену за добро из члана 2. 

овог Уговора обавезан је да за дане закашњења плати Продавцу затезну камату. 
 

Средство обезбеђења 
 

Члан 7.  
Продавац је дужан да у моменту закључења уговора у корист Наручиоца 

достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то: 
- Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу, 
- менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста», на   
износ 10% од  вредности  уговора без  ПДВ-а,  са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење, 
- копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке и потврду о 
регистрацији менице (листинг са сајта НБС); 
- копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном   
овлашћењу). 

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се 
активирати (уновчити) ако понуђач: 
- не поштује одредбе уговора, не врши своје уговорне обавезе, врши их делимично, 
касни за извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача лице 
које није навео у понуди. 

За случај да се продуже рокови за испоруку добара и извршење обавеза 
продужавају се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења. 
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Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути 
уговор уколико продавац ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди  ако 
би раскидом уговора купац претрпео знатну штету. 

 
Резервно снадбевање 

 
Члан 8. 

Уколико Купац у року 60 дана по престанку уговора не закључи уговор о 
снадбевању електричном енергијом за 2018. години, на захтев Купца Продавац је 
дужан да Купцу обезбеди резервно снадбевање у складу са чланом 145. и 146. Закона 
о енергетици. 
 

Ослобађање од одговорности 
 

Члан 9. 
Продавац и Купац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у 

случају више силе. 
Виша  сила  ослобађа  Продавца  да  испоручи,  а  Купца  да  преузме 

количине добра утврђене овим уговором за време њеног трајања. 
Као виша сила за продавца и купца сматрају се непредвиђени природни 

догађаји који имају значај елементарних непогода (полаве, земљотреси, пожари и сл), 
као и догађаји и околности које су настале после закључења уговора, који 
онемогућавају извршење уговорених обавеза, које Продавац није могао спречити, 
отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти 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 писаним путем другу уговорну страну о настанку , врсти и трајању више силе 
уколико се њено трајање могло предвидети, као и да предузме активности ради 
ублажавања последица више силе. 

За време трајања више силе прва и обавезе уговорних страна мирују и не 
примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза. 

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више 
силе документом издатим од стране надлежних органа. 

У   случају   да   догађај   више   силе   спречавају   уговорне   стране   да 
извршавају своје обавезе за период дужи од једног месеца, исте ће споразумно 
одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила 
виша сила има право на раскид уговора и дужна је да о томе писаним путем обавести 
другу уговорну страну. 

 
Трајање уговора и раскид уговора 

 
Члан 10. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 
уговорних страна и траје 12 месеци или до реализације уговорене вредности, односно 
до закључења уговора о јавној набавци истог добра у 2018. години. 
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Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних 
страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике 
Србије (,,Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и ,,Сл. лист СРJ“, бр.31/93 и „Сл. 
лист СЦГ“, бр. 1/2003). 

 Отказни рок траје до закључења уговора са новим продавцем у смислу 
Закона о  енергетици, а најдуже 90 дана од дана пријема писаног акта о отказу. 

 
 

Решавање спорова 
 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим 

уговором настојати да реше мирним путем, споразумно, у духу добре пословне 
сарадње, у супротном надлежан је суд у Сремској Митровици.  

 
 

Завршне одредбе 
Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће за све што није регулисано овим Уговором 
примењивати одредбе Закона о облигационим односима (,,Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 
39/85, 45/89 и 57/89 и ,,Сл. лист СРJ“, бр.31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003) као и други 
важећи прописи за ову материју. 

Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна. 
 

Члан 13. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака 

уговорна страна задржава по 3 ( три). 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да  

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
            
 
            Наручилац                                                                               Продавац 
      Општина Инђија  
                                                                                                                                                  
_________________________                                    _____________________________ 
          Гак Владимир                                                             (потпис овлашћеног лица) 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду 
која није на српском језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива. 

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов 
превод на српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

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, контакт особу, број телефона контакт особе. 
 

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 контакт особу и телефон. 
 
Понуду доставити на адресу: Општина Инђија, Цара Душана бр. 1, 22320 Инђија, са 
назнаком: „Понуда за ЈН ОП број 7/2017 - Набавка електричне енергије у објектима 
органа општине Инђија на период од 12 месеци - НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 
07.08.2017. године до 10:00 часова. 
 

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 наручулац 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. 
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити дана 07.08.2017.  године у 11:00  
часова, у службеним просторијама Општине Инђија, Цара Душана бр. 1 Инђија, сала 
1 на првом спрату. 
 

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне 
документације, као и модел уговора, а у зависности од тога како понуђач наступа у 
понуди. Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-
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текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може 
исту исправити уз параф и оверу печатом. 
Понуда мора да садржи: 
 Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. и 76. Закона, 

наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова“ ( у даљем тексту: Услови за учешће).  

- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка 
понуда, потребно је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све 
чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће 
у поступку јавне набавке.  

 Доказ да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. ст. 1. тач. 5) - Лиценца за 
трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од 
Агенције за енергетику владе Републике Србије и потврду исте Агенције да је та 
лиценца још увек важећа (доставља се у виду неоверене фотокопије) или 
адекватан  документ  предвиђен  прописима  државе  у  којој  страни  понуђач  има 
седиште, а који понуђач доставља у виду оверене копије, или интернет страницу на 
којој су тражени подаци јавно доступни.  

 Образац понуде (Образац број 1) понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У 
случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се 
понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати 
одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење 
података о подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III део), у 
довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој 
понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац 
понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору 
понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, 
који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о 
јавним набавкама.  

 -Образац структуре цене (Образац број 2) - понуђач мора да попуни, овери 
печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре 
цене понуде наведени. Образац структуре цене, у случају групе понуђача, потписују 
и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од 
чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из 
члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  
Све позиције  у Обрасцу структуре цене, морају бити са исказаним јединичним 
ценама и са укупном ценом и то све без ПДВ-а. Укупну цену са ПДВ-ом исказати на 
крају Обрасца структуре цене, у Збирној рекапитулацији предмера, с`обзиром да 
све позиције Обрасца структуре цене подлежу истој стопи опорезивања. 
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички 
исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају 
вредност, мора се уписати ''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или 
непопуњавање износа). 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац број 3) – понуђач мора да попуни, 
овери печатом и потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују и 



34 

 

оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од 
чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из 
члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац број 4) -понуђач мора да га попуни, 
овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и 
оверена печатима; 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац број 5) -
понуђач мора да га попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси 
група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од 
понуђача из групе понуђача и оверена печатима;  

 Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења 
заједничке понуде.  

 Модел уговора - понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел 
уговора. Уколико понуду подноси група понуђача, модел уговора мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен 
печатом.  

 
Напомена:  
- Образац понуде (Образац број 1), Образац структуре цене (Образац број 6) и 

Образац трошкова припреме понуде (Образац број 2), у случају групе понуђача, 
потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или 
један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  
споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама. 
 

- Образац изјаве о независној понуди (Образац број 3), Образац изјаве о поштовању 
обавеза из чл. 75.став 2. Закона (Образац број 4), у случају групе понуђача морају 
бити потписани од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и 
оверена печатима. 
Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите 
животне средине. 
 
3. ПАРТИЈЕ 

Предмет набавке није обликован у више партија. 
 
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 Инђија, 
Цара Душана бр.1 Инђија,  са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку добара –  НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 
ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, ЈН ОП  бр. 7/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара –  НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 
ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, ЈН ОП  бр. 7/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара –  НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 
ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, ЈН ОП  бр. 7/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”  или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
У ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, ЈН ОП  бр. 7/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт 
особу и број телефона. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или 
кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 
свих учесника у заједничкој понуди, контакт особе и бројеве телефона. 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 број 1), 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 број 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, 
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у 
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
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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 
2) Закона и то податке о:  

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

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
- понуђачу који ће издати рачун,  
- рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

 
Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви 

чланови групе), у име групе понуђача, потпише и овери Образац понуде (Образац број 
1), Образац структуре цене (Образац број 6) и Образац трошкова припреме понуде 
(Образац број 2) из конкурсне документације (који не представљају Изјаве дате под 
кривичном и материјалном одговорношћу), у овом споразуму се мора навести и тај 
понуђач, односно члан групе понуђача. Група понуђача је дужна да достави све доказе 
о испуњености услова који су наведени у „Условима за учешће у поступку јавне набавке 
из члана 75. и 76. Закона, 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 услова  плаћања: 
Купац ће вршити сукцесивно плаћање по испостављеним рачунима за стварно 
утрошену енергију у складу са писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, 
са позивом на број рачуна који се плаћа до 25-ог у текућем месецу за претходни месец. 
Укупна планирана количина електричне енергије из Конкурсне документације је 
оквирна и дата на бази стварне потрошње наручиоца у 2016. години. 
Изабрани  најповољнији  понуђач  се  обавезује  да  до  8-ог  у  месецу  изда  и 
достави рачун на адресу наручиоца. 
Фактурисање  ће  се  вршити  према  јединичној  цени  из  понуде  и  стварно 
преузетој електричној енергији на месту примопредаје, на основу достављених рачуна 
у складу са усвојеним буџетским средствима наручиоца за сваку буџетску годину, а 
највише до укупне уговорене вредности. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 
9.2. Захтев  у  погледу  рока  важења  понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
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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 рока и места  испоруке добара: 
Рок испоруке добара почиње првог календарског дана у наредном месецу у односу 
на месец у ком је закључен уговор, сваког дана од 00:00 до 24:00 часова, па до истека 
уговора, односно до закључења уговора о јавној набавци истог добра у 2018. години. 
Место  испоруке:  унутар  електроенергетског  система  Републике  Србије  на 
објектима наведеним у спецификацији за наведене Ед бројеве. 
 
9.4.  Дoдaтни зaхтeви 
Пoнуђaч je дужaн дa уз пoнуду дoстaви Изjaву нa свoм мeмoрaндуму, пoтписaну oд 
стрaнe oдгoвoрнoг лицa пoнуђaчa и oвeрeну пeчaтoм, кojoм сe oбaвeзуje дa ћe, 
укoликo му будe дoдeљeн угoвoр у прeдмeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe, пoступити у 
склaду сa члaнoм 141. стaв 5. Зaкoнa o eнeргeтици, oднoснo дa ћe oдмaх пo 
пoтписивaњу угoвoрa зaкључити: 
 

1) Угoвoр o приступу систeму сa oпeрaтoрoм систeмa нa кojи je oбjeкaт крajњeг 
купцa прикључeн и 

2) Угoвoр кojим прeузимa бaлaнсну oдгoвoрнoст зa мeстa примoпрeдaje крajњeг 
купцa. 

 
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. 

У цену је урачунато: набавка, израда, транспорт, монтажа, уградња, односно 
потребан рад и материјал са свим неопходним активностима до комплетирања 
предмета набавке 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. Подаци о 
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називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу 
благовремено добити исправни подаци су:  
- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 
надлежно за послове финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет 
адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити 
исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе 
територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 
администрирају ови органи;  
-Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне 
средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике 
Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:  
www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, 
Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 
-Заштити при запошљавању, условима рада -назив државног органа: Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 
адреса: www.minrzs.gov.rs.  
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
I Изабрани понуђач је дужан да достави:  
 
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује 
да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која 
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 у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 
са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднето менично овлашћење – писмо не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  
 
Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла (меницу) у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 
понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем 
десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном 
бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке 
потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података 
који нису означени на поменути начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и 
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и 
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.  
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 
понуда, и то радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07-15 часова. Сва питања 
и захтеви пристигли ван тог периода неће бити уважени. Наручилац је дужан да у року 
од три дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници (чл. 63. ЗЈН-а). 
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом (чл. 20. ЗЈН-а) 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача путем 
електронске поште или факсом, 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 учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
Лице за контакт у вези припреме понуде је Марија Буквић, тел: 022/561-322  лок. 155, e-
mail: javnenabavke@indjija.net. 
 
15. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за 
подношење понуда 07.08.2017. године са почетком у 11:00 часова, на адреси 
наручиоца: Општина Инђија, Инђија, Цара Душана бр. 1, сала 1 на спрату. 

Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о 
отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању понуда, 
након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и 
присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају копију записника одмах 
по завршеном поступку отварања. 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку 
отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о 
опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

mailto:javnenabavke@indjija.net
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16. 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. 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. 
 
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (чл. 82. ЗЈН-а) 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 1) 
поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а; 2) учинио повреду конкуренције; 3) 
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 4) одбио да достави доказе и 
средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ у смислу чл. 82. став 3. тачка 1) ЗЈН-
а, а који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
 
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА (НАЧИН) ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ,,Најнижа 
понуђена цена“. У случају истих понуђених цена, избор најповољније понуде извршиће 
се на основу дужег рока важења понуде. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА 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 4). 
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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. 
 
 
21. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  
 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у 
оквирном року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.  

Наручилац задржава право 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. У случају обуставе поступка из наведених 
разлога, Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова 
финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико 
понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев. 

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о 
обустави поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења 
одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
 
22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 
Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој 
понуди, односно да их је навео у Обрасцу број 2 и приложио доказ о извршеној уплати 
трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења. 
 
 
23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 
кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно 
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна 
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 
javnenabavke@indjija.net, факсом на број 022/561-473 или препорученом пошиљком са 
повратницом.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

mailto:javnenabavke@indjija.net
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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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона 
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 и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет 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 ст. 4. и 5. ове 
тачке, 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. закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права: 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 

се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом 
које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 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); 
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 законом и другим прописом. 
НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос 
потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају број или 
ознаку јавне набавке при чему није дозвољено уписивати никакве додатне речи или 
интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене 
појмове у поменутом редоследу. 

Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, такса износи 
120.000,00 динара. 

Уколико се захтев за заштиту права подноси после отварања понуда, такса 
износи 120.000,00 динара.  

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос 
могу се видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом 
на линк: Уплата таксе из Републике Србије. 

 
24. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 
 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења уколико је захтевано; 
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину    
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
 
25. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из члана 149. Закона. 
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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 је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној 
набавци са изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите 
којим је потврђена одлука Наручиоца о додели уговора.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем.  
 
 
26. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ  
 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
 
 
27. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Наручилац може у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама 
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.



 

 

ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  У 2016. ГОДИНИ  
КАТЕГОРИЈА НИСКИ НАПОН И ШИРОКА ПОТРОШЊА 

ЕД БРОЈ Одобр. 
снага 

ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР 

НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ 

Канцеларије 
51835980 

80 3270 7650 3090 7320 2520 9030 1890 8280 1770 7740 1890 9420 1950 10080 1890 9450 1740 8400 2340 9120 2340 9390 2490 10530 

Општина-
нова зграда 
518130390 

120 1190 4049 1062 3363 1227 4160 1086 3668 1062 2978 833 2465 832 2324 856 2369 812 2496 1067 3295 1107 3470 1303 4374 

Спортски 
центар 

51848632 

17,25 114 492 90 285 129 658 107 347 93 295 92 332 98 390 110 336 88 278 95 566 118 428 111 451 

МК 
Јарковци 
52339235 

17,25 
 

0 249 0 274 0 232 0 0 0 464   
 

0 0 0 461 0 0 0 354 0 313 0 266 0 315 

МК Љуково 
53337597 

17,25 307 630 250 507 225 466 123 267 2 8 3 9 4 13 3 58 2 8 189 385 241 472 264 523 

МК Бешка 
504111229 

5,75 0 432 0 536 0 578 0 245 0 144 0 194 0 196 0 104 0 114 0 192 0 144 0 88 

МК Крчедин 
528113770 

11,04 0 548 0 356 0 316 0 286 0 209 0 240 0 213 0 54 0 189 0 401 0 422 0 417 

МК Нови 
Карловци 
54157720 

17,25 26 156 25 87 31 119 29 100 26 83 35 130 31 148 28 88 23 79 37 120 28 100 29 109 

МК Нови 
Карловци 
54157967 

17,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дом 
културе 
Марадик 

536139060 

22,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 55 49 145 0 20 11 138 57 181 9 108 0 0 

 
 Укупна потрошња ниски напон 0,4 KV нижа тарифа за горе наведени период  је  49.588 KWh 
 Укупна потрошња ниски напон 0,4 KV виша тарифа за горе наведени период  је  131.998 KWh 
 Укупна потрошња ниски напон 0,4 KV ( НТ + ВТ) за горе наведени период  је 181.586 KWh 
              Укупна потрошња НТ широка потрошња  je  2.565 KWh  
 Укупна потрошња ВТ широка потрошња  je  16.423 KWh 
 Укупна потрошња (НТ+ВТ) широка потрошња  je 18.988 KWh   
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ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2016. ГОДИНИ  - ЈЕДНОТАРИФНА БРОЈИЛА  
 

КАТЕГОРИЈА ШИРОКА ПОТРОШЊА  

 

ЕД БРОЈ Одобр. 
снага 

ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР 

СО Инђија 
51849922 

17,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КРМ 
„Месара 
Сремац“ 
51863070 

17,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОИ-
пословни 
простор 
51878442 

17,25 90 149 120 73 36 66 41 42 57 95 154 173 

ОИ-локал у 
пијаци 
51861817 

17,25 733 613 649 520 181 0 0 0 0 113 216 348 

МК Марадик 
53664903 

5,75 2138 862 855 213 112 48 67 124 55 579 810 1432 

МК Бешка 
50465888 

17,25 835 702 731 857 585 608 679 622 635 660 747 700 

МК Крчедин 
52866391 

17,25 1973 1268 1142 402 383 96 210 111 152 744 940 1508 

МК 
Чортановци 

50766810 

5,75 22 17 10 1 47 59 15 8 33 32 26 27 

МК Сл. 
Виногради 
52849004 

5,75 44 45 59 65 48 53 65 145 42 55 76 91 

МК Крчедин 
52867940 

5,75 27 31 27 31 21 22 25 122 19 34 35 34 

Друш.центар 
Нови 
Сланкамен 
54249357 

17,25 1211 514 852 606 537 661 725 1269 765 615 494 518 

МЗ Ст. 
Сланкамен 
56167773 

5,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Укупна потрошња за горе наведени период је 40.715 KWh 


