ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ул. Дринска бр. 2, Пожаревац
ЈАВНА НАБАВКА ЈН ОП 5/2017
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне
набавке бр. 404-95/17-015 од 21.02.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 404-95/17-015/1 од 21.02.2017. године, припремљена је

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 5/2017
Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање
УКУПАН БРОЈ СТРАНА 53

Крајњи рок за подношење понуда
Отварање понуда

Датум и време
24. март 2017. године у 12,00 часова
24. марта 2017. године у 12,30 часова

ПОЖАРЕВАЦ, фебруар 2017. године
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
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ДЕО I
(ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА)
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац:

Градска управа града Пожаревца

Адреса:

ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац

Телефон:

012 539-602,

Факс:

012 222-521,

Е-mail:

uprava@pozarevac.rs

Интернет страница наручиоца:

www.pozarevac.rs

1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Средства за реализацију јавне набавке број ЈН ОП 5/2017 обезбеђена су из буџета града
Пожаревца за 2017. годину, раздео 5 - Градска управа, глава 1 - Градска управа функција 130,
шифра програма 0602, шифра програмске активности 0001, економска класификација 421211Услуге за електричну енергију.
1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка број ЈН ОП 5/2017 спроводи се у отвореном поступку јавне набавке.
Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења уговора са најповољнијим понуђачем.
1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка електричне енергије за потпуно
снабдевање, ОРН 09310000 - електрична енергија.
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
Процењена вредност јавне набавке износи 7.708.333,00 динара без ПДВ-а.
1.5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи Упутство понуђачима како да сачине
понуду и Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку.
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације до
дана и часа истека рока за подношење понуда:
-са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs
-са интернет адресе наручиоца www.pozarevac.rs.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити 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 пет
дана пре истека рока за подношење понуде.
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Особа за контакт је Биљана Кочи е-пошта: bkoci@pozarevac.rs, телефон 012/539-675, у
периоду од 10,00-14,00 часова.
1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у
затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈН ОП 5/2017 „Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање“ (не отварати) на
адресу: Градска управа града Пожаревца - Комисија за јавне набавке, 12000 Пожаревац, ул.
Дринска бр. 2. Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име
или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу.
Крајњи рок за подношење понуда је 24. март 2017. године до 12,00 часова.
Радно време писарнице за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,30-15,30
часова.
1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити 24. марта 2017. године у 12,30 часова, у
просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство
овлашћених представника заинтересованих понуђача.
Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку
отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано
овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не
достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да
активно учествује у поступку отварања.
Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као
такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико
понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда
извршити проверу података на сајту АПР.
Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.
Поступак се води на српском језику.
2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне
документације и то:
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног
суда или надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова
Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и
уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза
по основу изворних локалних јавних прихода
Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра
понуђача
Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту
електричне енергије издата од Агенције за енергетику и
потврду агенције да је та лиценца још увек важећа
Изјава о поштовању обавеза 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
Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења
Изјава о довољном кадровском капацитету

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

ПРИЛОГ БР. 1
ПРИЛОГ БР. 2
ПРИЛОГ БР. 3

ПРИЛОГ БР. 4
ПРИЛОГ БР. 5
ПРИЛОГ БР. 6

ПРИЛОГ БР. 7
ПРИЛОГ БР. 8

ОБРАСЦИ
Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана ОБРАЗАЦ БР. 1
групе понуђача
Образац за оцену испуњености услова подизвођача
ОБРАЗАЦ БР. 1а
Општи подаци о понуђачу
ОБРАЗАЦ БР. 2
Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
ОБРАЗАЦ БР. 2a
потписивање понуде
Изјава о ангажовању подизвођача
ОБРАЗАЦ БР. 3
Општи подаци о подизвођачу
ОБРАЗАЦ БР. 4
Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
ОБРАЗАЦ БР. 5
Општи подаци о члану групе понуђача
ОБРАЗАЦ БР. 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6

Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења
Образац меничног овлашћења за добро извршење посла
Образац понуде
Модел уговора
Структура цене
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза
Техничка спецификација

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ОБРАЗАЦ БР. 7
ОБРАЗАЦ БР. 8
ОБРАЗАЦ БР. 9
ОБРАЗАЦ БР. 10
ОБРАЗАЦ БР. 11
ОБРАЗАЦ БР. 12
ОБРАЗАЦ БР. 13
ОБРАЗАЦ БР. 14
ОБРАЗАЦ БР. 15

2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о
испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, 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 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.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа с тим што је у обавези да се у понуди позове на наведену интернет
страницу (извод из регистра Агенције за привредне регистре и извод из Регистра понуђача).
Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом
и потпише све обрасце из конкурсне документације.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду
у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, односно
овлашћено лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел уговора, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека
рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском
износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом
понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин
линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.
Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и
достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде” или «Опозив
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понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 5/2017 „Набавка електричне енергије за потпуно
снабдевање“.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.
2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
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.
2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)
овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају је услове из
члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити самостално.
2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до
4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога
не одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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.
2.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
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Рок плаћања је до 20 дана од пријема фактуре (рачуна) од стране наручиоца за испоручене
количине електричне енергије коју испоставља снабдевач на основу документа којим
наручилац и снабдевач потврђују испоручене количине електричне енергије.
2.10. ВАЛУТА И ЦЕНА
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. Закона.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности.
2.11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању средстава финансијског
обезбеђења којом потврђује да ће:
- у тренутку закључења уговора доставити: наручиоцу једну бланко соло меницу,
потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од
стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за
корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева
за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница
Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року
извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему вредност мора
бити изражена у динарима.
НАПОМЕНА: Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање и
регистрованеа у складу са чланом 47а. Закона о платном промету («Службени лист СРЈ»бр.
3/02 и 5/03 и («Службени гласник РС» бр. 43/04, 62/06 и 31/11 и одлуком НБС о ближим
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС»,
бр. 56/11) у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља
копију захтева за регистрацију менице са серијским бројем менице, основом по коме је
издата- учешће у поступку јавне набавке), овереног од своје пословне банке. У супротном
понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.
Садржина менице:
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне
услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од онога
који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко
соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Потпис овлашћеног лица на меници и
меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из конкурсне документације
понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива због битних недостатака.
По истеку рока важења менице наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев
добављача.
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Уколико понуђач не достави изјаву о достављању средстава финансијског обезбеђења
добро извршење посла понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити 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 пет
дана пре истека рока за подношење понуде.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама и то:
ен 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 учини
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Особа за контакт је Биљана Кочи, е-пошта: bkoci@pozarevac.rs, телефон 012/539-675, у
периоду од 10,00-14,00 часова.
Напомена: Све захтеве за додатним информацијама путем e - maila, слати само у радно
време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова.
2.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. Понуђач је
дужан да у понуди назначи рок важења понуде. Понуда која има краћи рок важења понуде од
60 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде, биће одбијена као
неприхватљива.
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.
2.15. МЕСТО ИСПОРУКЕ
Место испоруке-примопредаје су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, у свему према
табелама које су прилог уз конкурсну документацију.
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Период испоруке је годину дана од дана закључења уговора, oд 00:00h-24:00h према
централно-европском времену (ЦЕТ), а на основу закљученог уговора.
Место испоруке су и нова мерна места на којима се остварује потрошња електричне
енергије повезана и прикључена на систем за дистрибуцију електричне енергије на
објектима који нису обухваћени табелама, а које наручилац пријави до истека периода
важности уговора.
О додатим мерним местима на којима се остварује потрошња електричне енергије за
које обавезу плаћања сноси наручилац, испоручилац дoбара – снабдевач ће бити
обавештен писаним путем.
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 188. став
3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
наручиоца прикључен и
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
наручиоца.
2.16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће избор
најповољније понуде извршити 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. Извлачење путем
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
који имају исту најнижу понуђену цену исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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 понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под
условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену
понуђача који нуди добра страног порекла.
2.17. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о независној понуди којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Понуда понуђача који не достави потписану и печатом оверену изјаву о независној
понуди биће одбијена као неприхватљива.
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
Понуда понуђача који не достави потписану и печатом оверену изјаву о поштовању
обавеза из претходног става биће одбијена као неприхватљива.
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
2.18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана
отварања понуда.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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.
2.19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊАУГОВОРА
Наручилац 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 („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
2.20. РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
(НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ)
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у
складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.
2.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно 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 овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. 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.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:
Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, Позив на
број: 50-016. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или
ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права
подноси након отварања понуда (120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси
пре отварања понуда).
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;
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(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: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 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.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 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 члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона о јавним
набавкама, 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 о јавним набавкама.
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права.
2.22. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
2.23. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни,
а место начињене грешке парафира и овери печатом.
2.24. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
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.
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3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом.
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност
услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 17-19.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), који могу бити
у неовереним фотокопијама.
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на начин
одређен конкурсном документацијом.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно
пријаве доказује испуњеност обавезних услова с тим што има обавезу да у својој понуди
јасно наведе да се налази у регистру понуђача.
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.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из члана 75. став. 1. тачка 1) - Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре.
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.
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.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1) до
5) Закона, 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 није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у
којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац
ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право провере на
основу релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините
податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и
биће одбијена.
Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику 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
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3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75.
став 1. тачка 1) Закона);
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела (члан 75. став 1.
тачка 2) Закона);
1. као члан организоване криминалне групе;
2. да није осуђиван за кривична дела против привреде;
3. кривична дела против животне средине;
4. кривично дело примања или давања мита;
5. кривично дело преваре;
3) ) је 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 41) Закона);
4) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (члан 75. став 1. тачка 5) Закона;
5) 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 (члан 75. став 2. Закона).
3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
6) располаже довољним кадровским капацитетом:
- да понуђач има организовану службу надлежну за односе с купцима и опслуживање истих,
са најмање три запослена у складу са чланом 197, 199. или 202. Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).
3.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује
достављањем следећих доказа уз понуду:
1. извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног Привредног суда
Правно лице:
* Извод из регистра Агенције за привредне регистре
* Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе)
Предузетник:
* Извод из регистра Агенције за привредне регистре
* Извод из одговарајућег регистра
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Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање
правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у
Регистар).
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача.
2. извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела;
1) као члан организоване криминалне групе;
2) да није осуђиван за кривична дела против привреде;
3) кривична дела против животне средине;
4) кривично дело примања или давања мита;
5) кривично дело преваре;
Уколико је понуђач предузетник - извода из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
Уколико је понуђач физичко лице - извода из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
Докази које подноси уз понуду;
Правно лице:
*Законски заступник- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети
према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији
(«Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој
територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.
Ако је више законских заступника за сваког треба доставити уверење из казнене евиденције.
* Правно лице - Уверење надлежног суда - Основног суда или уверење Вишег суда
на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица;
За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у
сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела
(„Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон,
45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану
12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у
Београду.
Предузетник и физичко лице:
*уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту
рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист
СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то
лице рођено), али и према месту пребивалишта.
Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
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Напомена: Уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег суда
онда је потребно доставити и уверење Вишег суда.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача.
3. Доказивање услова да је је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији
Докази које подноси уз понуду:
Правно лице:
* уверење Пореске управе Министарство финансија и привреде РС (порези и
доприноси)
* уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи)
Предузетник и физичко лице:
* уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде РС (порези и
доприноси)
* уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи)
Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача.
4.

Доказивање услова да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке

Докази које подноси уз понуду: Лиценца за трговину електричном енергијом на
тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та
лиценца још увек важећа. Дозвола мора бити важећа на дан отварања понуда.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача.
5. Доказивање услова да је 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
Докази које подноси уз понуду:
Правно лице:
 изјава о поштовању обавеза 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 на Обрасцу бр. 14
конкурсне документације
Предузетник и физичко лице:
 изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
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обављања делатности која је на снази у време подношења понуда на Обрасцу бр. 14
конкурсне документације.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача.
3.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА
6. Доказивање услова у погледу довољног кадровског капацитета
Докази које подноси уз понуду: изјава о довољном кадровском капацитету дата на
меморандуму понуђача.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача
кумулативно.
Понуђач, односно добављач дужан је 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.
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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЈАВНА НАБАВКА ЈН ОП 5/2017

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ

ДРУГИ ДЕО
(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ)
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Образац бр. 1
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо
са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о
испуњености обавезних и додатних услова:
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):
Бр. прилога
ПРИЛОГ БР. 1
ПРИЛОГ БР. 2

ПРИЛОГ БР. 3

ПРИЛОГ БР. 4
ПРИЛОГ БР. 5

ПРИЛОГ БР. 6

ПРИЛОГ БР. 7
ПРИЛОГ БР. 8
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Документ
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова
Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде о измирењу доспелих
пореза и доприноса и уверење надлежне локалне
самоуправе о измирењу обавеза по основу
изворних локалних јавних прихода
Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из
Регистра понуђача
Лиценца за трговину електричном енергијом на
тржишту електричне енергије издата од Агенције
за енергетику и потврду агенције да је та лиценца
још увек важећа
Изјава о поштовању обавеза 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
Изјава о достављању средстава финансијског
обезбеђења
Изјава о довољном кадровском капацитету

Прилог уз
понуду
да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

ОБРАСЦИ:
ОБРАЗАЦ БР. 1
ОБРАЗАЦ БР. 1а
ОБРАЗАЦ БР. 2
ОБРАЗАЦ БР. 2а
ОБРАЗАЦ БР. 3
ОБРАЗАЦ БР. 4
ОБРАЗАЦ БР. 5
ОБРАЗАЦ БР. 6
ОБРАЗАЦ БР. 7
ОБРАЗАЦ БР. 8
ОБРАЗАЦ БР. 9
ОБРАЗАЦ БР. 10
ОБРАЗАЦ БР. 11
ОБРАЗАЦ БР. 12
ОБРАЗАЦ БР. 13
ОБРАЗАЦ БР. 14
ОБРАЗАЦ БР. 15

Образац за оцену испуњености услова понуђача и
члана групе понуђача
Образац за оцену испуњености услова
подизвођача
Општи подаци о понуђачу
Изјава понуђача о лицу овлашћеном за
састављање и потписивање понуде
Изјава о ангажовању подизвођача
Општи подаци о подизвођачу
Изјава чланова групе који подносе заједничку
понуду
Општи подаци о члану групе понуђача
Изјава о достављању средстава финансијског
обезбеђења
Образац меничног овлашћења за добро извршење
посла
Образац понуде
Модел уговора
Структура цене
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза
Техничка спецификација

да

не

да

не

да
да

не
не

да
да
да

не
не
не

да
да

не
не

да

не

да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не

Напомена: Образац оверава овлашћено лице.
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.
Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
М.П.
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Образац бр. 1а
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо
са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о
испуњености обавезних и додатних услова:
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):
Бр. прилога
ПРИЛОГ БР. 1
ПРИЛОГ БР. 2

ПРИЛОГ БР. 3

ПРИЛОГ БР. 4
ПРИЛОГ БР. 5

ПРИЛОГ БР. 5

Прилог уз
понуду

Документ
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова
Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде о измирењу доспелих
пореза и доприноса и уверење надлежне локалне
самоуправе о измирењу обавеза по основу
изворних локалних јавних прихода
Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из
Регистра понуђача
Лиценца за трговину електричном енергијом на
тржишту електричне енергије издата од Агенције
за енергетику и потврду агенције да је та лиценца
још увек важећа
Изјава о поштовању обавеза 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

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧИ
УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА.
Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
М.П.
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Образац бр. 2
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Пословно име или скраћени назив
понуђача
Седиште и адреса понуђача
Одговорно лице (потписник
уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун привредног
друштва и банка
Матични број понуђача
Порески број привредног
друштва – ПИБ
Име и презиме овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
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Образац бр. 2а
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуду за
јавну набавку број ЈН ОП 5/2017 „Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање“
саставио и потписао ___________________________________
(име, презиме и звање)
у име и за рачун понуђача ___________________________________________

Датум ______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА-ДИРЕКТОРА
(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)
____________________________________
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦАДИРЕКТОРА
____________________________________
М.П.

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице-директор понуђача,
односно одговорно лице-директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је неприменљив.
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Образац бр. 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:
НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА

ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ
ИСПОРУЧУЈЕ

УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА У %

Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
М.П.

Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач
наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице
подизвођача.
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Образац бр. 4
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив
подизвођача
Наслов и седиште подизвођача
Одговорна особа-директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача – ПИБ

Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач
наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице
подизвођача.
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Образац бр. 5
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ
ПОНУДУ
Број понуде: _______________
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке ЈН ОП 5/2017
- „Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање“.
Овлашћујемо члана групе ___________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
УЧЕШЋЕ
ПУН НАЗИВ И
ДЕО НАБАВКЕ
ЧЛАНА
ПОТПИС
СЕДИШТЕ
КОЈИ ЋЕ
ГРУПЕ У
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И
(АДРЕСА) ЧЛАНА ИСПОРУЧИТИ
ПОНУДИ
ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
ГРУПЕ
ЧЛАН ГРУПЕ
(процентулно)
Потпис одговорног
Овлашћени члан:
лица:
___________________
Члан групе:

Члан групе:

М.П.
Потпис одговорног
лица:
___________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
___________________
М.П.

Датум: __________________

* Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача директори
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Образац бр. 6
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени назив
члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе
понуђача
Одговорно лице члана групедиректор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун привредног
друштва и банка
Матични број понуђача
Порески број привредног
друштва – ПИБ
Име и презиме овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено
лице члана групе.
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Образац бр. 7
ИЗЈАВА О
ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у
случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку ЈН ОП 5/2017 –
„Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање“, за потребе наручиоца, доставити:
- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену
од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом
овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице,
фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница,
овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као
средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини
од 10% од вредности уговора без ПДВ-а што износи ________________ динара.

Дана ___________ године
ПОНУЂАЧ/ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

М.П. _____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац бр. 8
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
за добро извршење посла
На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета
________________________
ДУЖНИК:
М.Б.:

________________________

(унети одговарајуће податке

ПИБ:

________________________

дужника – издаваоца менице)

ТЕКУЋИ РАЧУН:

________________________

КОД БАНКЕ:

________________________
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац
(у даљем тексту: Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број
__________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од ________________ (
_________________________________ динара), за добро извршење посла.
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ (
__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са
клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу,
те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна
Дужника
_____________________________________________________
________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца
менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца Градска управа града
Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског
обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____________________________ од
_______________________, и код Дужника под бројем ___________________________ од
_________________________.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и
на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника,
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од
стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________ (унети име и
презиме овлашћеног лица).
Рок важења меничног овлашћења је пет дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за за испоруку добара која су предмет јавне
набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана
за који ће бити продужен рок за испоруку добара.
Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Издавалац менице
__________________________
(место и датум)
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___________________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 9

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Општи подаци о понуђачу:
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Особа за контакт
На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку ЈН ОП
5/2017 „Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање“ подносимо
ПОНУДУ бр. _________
I
Да квалитетно испоручимо електричну енергију у складу са наведеним
условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

б) заједничка понуда

Општи подаци о члану групе понуђача:
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Особа за контакт
Општи подаци о члану групе понуђача:
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Особа за контакт
Општи подаци о подизвођачу:
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Матични број
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в) са подизвођачем

ПИБ
Особа за контакт
II
1. Електрична енергија по категорији потрошње
Електрична енергија
Активна енергија-виша тарифа
Активна енергија-нижа тарифа
Активна енергија-јединствена тарифа

1.
2.
3.

450000
96000
540000

Укупна цена за планирану потрошњу из табеле 1.______________ динара без ПДВ-а
III
Услови плаћања: рок плаћања је до 20 дана од пријема фактуре (рачуна) од
стране наручиоца за испоручене количине електричне енергије коју испоставља снабдевач на
основу документа којим наручилац и снабдевач потврђују испоручене количине електричне
енергије.
IV
Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора oд 00:00h-24:00h
према централно-европском времену (ЦЕТ), а на основу закљученог уговора.
V
Место испоруке: сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем напону, ниском напону и широкој
потрошњи.
VI
Важност понуде износи ______ (______________________________) дана од
дана отварања понуда (не краћи од 60 дана)
словима
VII За извршење набавке ангажујемо _______ (__________) подизвођача (уписати
број подизвођача)
словима
који ће извршити _________% набавке.
VIII Део предмета
________________.

набавке

који

ће

бити

извршен

преко

Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________

_________________________
М.П.
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подизвођача:

Образац бр. 10
МОДЕЛ УГОВОРА
1.
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ-ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, са седиштем у
Пожаревцу, ул. Дринска бр. 2, матични број: __________, ПИБ: _______________, коју заступа
начелник Градске управе градa Пожаревца, _______________________. дипл. правник (у даљем тексту:
Наручилац), са једне стране
и
2.
_____________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица
______________ бр. ____, матични број: __________, ПИБ: ________________, текући рачун
___________________ (у даљем тексту: Снабдевач), које заступа ____________________, са друге
стране
заједно, у овом уговору названи: Уговорне стране.
На основу прихваћене понуде Снабдевача број _______, од _________ дана _________2016.
године поднете у отвореном поступку јавне набавке број _________ и Одлуке о додели уговора
Наручиоца број _________ од __________, закључују:
УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ
(у даљем тексту: Уговор)
Предмет уговора
Члан 1.
Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу продаје
електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију овог
Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима којима се уређују права и
обавезе по основу производње и продаје електричне енергије.
Место примопредаје електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне
енергије извршиће према следећем:
 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу
 Капацитет испоруке: јединична цена /кwh
 Период испоруке: од ______2017. године до ________2018. године од 00:00h-24:00h према
централно-европском времену (ЦЕТ). Испорука добара у прва два месеца 2018. године биће
реализована уколико финансијским планом за 2018. годину буду одобрена средства за ту
намену
 Количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца
 Место испоруке: сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем
у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим
ознакама ЕД из Табеле 1, 2 и 3 - Преглед потрошње електричне енергије на основу
претходног периода за мерна места које су саставни део овог уговора.
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Наручилац је дужан да о активирању новог мерног места писаним путем обавести снабдевача ради
остварења статуса потрошача под истим условима из овог уговора.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу
са Правилима о раду преносног ситема (''Службени гласник РС'', бр. 91/15).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду
тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС', бр. 120/12), Правилима о раду преносног
система (''Службени гласник РС'', бр. 91/15), 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.

Снабдевач
ће
део
испоруке
извршити
преко
подизвођача
______________________________________, са седиштем у _______________________, ул.
________________________ бр. ______, ПИБ ________________, матични број
____________________.
Цена електричне енергије
Члан 3.
Цена по kWh за планирану потрошњу електричне енергије износи:


за активну енергију-виша тарифа износ од ________________ динара без ПДВ-a по 1 kWh



за активну енергију-нижа тарифа износ од ________________ динара без ПДВ-а по 1 kWh



за активну енергију-јединствена тарифа износ од __________ динара без ПДВ-a по 1 kWh.

У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења
система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије, накнадa за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије као ни трошкови
акцизе на утрошену електричну енергију.
Трошкове из става 2. овог члана уговора, 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 методологијама за одређивање цена објављених у
''Службеном гласнику РС''.
Цена уговорена по јединици мере исплаћиваће се до максимално планираних средстава
за ову намену у износу од 7.708.333,33 динара без ПДВ-а односно 9.250.000,00 динара са ПДВ-ом
за мерна места за коју обавезу плаћања сноси наручилац, а која су дата као прилог у табели 1 Преглед потрошње електричне енергије на основу претходног периода за мерна места за која
обавеза плаћања пада на терет Градске управе града Пожаревца. Обавеза плаћања цене
електричне енергије за пословни простор који је предмет давања у закуп, а чији је власник Град
Пожаревац, пада на терет закупаца.
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Одлуком о буџету града Пожаревца за
2017. годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 17/16).
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. години, вршиће се до висине одобрених
апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2018. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2018. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђења средстава предвиђених законом којим се уређује буџет за 2018. годину. У супротном
уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од
стране наручиоца.
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Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години
(члан 7. 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 („Службени гласник PC" бр. 21/14)).
Трошкови приступа преносном (дистрибутивном) систему електричне енергије испоручене
Наручиоцу
Члан 4.
Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове
приступа преносном систему електричне енергије и/или трошкове приступа дистрибутивном систему,
који се од стране оператора система обрачунавају Снабдевачу (у зависности од места прикључења
Наручиоца).
Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају применом Одлуке о цени
приступа систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени приступа
дистрибутивном систему. Одлука о цени приступа систему се примењује на обрачунске величине за
тарифне ставове за место примопредаје Наручиоца, добијене од оператора система.
Трошкови накнадa за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
Члан 5.
Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (у даљем тексту: Накнада) у
складу са прописима Републике Србије.
Накнада се обрачунава као производ укупно измерене активне електричне енергије у
обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде која се утврђује у складу са прописима
Републике Србије, изражене у дин/ kWh.
Члан 6.
Трошкови акцизе на утрошену електричну енергију
Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове
акцизе на утрошену електричну енергију (у даљем тексту: Накнада) у складу са прописима Републике
Србије.
Начин обрачуна и фактурисање
Члан 7.
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од 00:00
часова првог календарског дана у месецу и траје до 24:00 часова последњег календарског дана у том
месецу.
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о очитавању
обрачунских мерних места добијених од стране Оператора система.
Порез на додату вредност (ПДВ)
Члан 8.
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Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату вредност
(“Службени гласник РС”, бр. 84/04,86/04-испр, 61/05, 61/07, 93/12, 101/13, 6/14, 142/14 и 83/15).
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања
Члан 9.
Снабдевач ће на свим местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине
остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Наручиоцу рачун за испоручену
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и
исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и
остале обавезе или информације из члана 196. Закона о енергетици.
Снабдевач је у обавези да посебно издвоји рачун за мерна места за која обавеза плаћања
пада на терет наручиоца Градска управа града Пожаревца. За мерна места- пословни простор
који је предмет давања у закуп чији је власник град Пожаревац, а трошкови падају на терет
закупаца, потребно је достављати појединачне рачуне за свако место мерења са сопственим
позивом на број и бројем рачуна на који ће бити извршено плаћање.
Снабдевач рачун доставља поштом.
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ
задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.
Право Наручиоца на приговор на рачун
Члан 10.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном
обрачуну утрошка електричне енергије наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од дана
пријема рачуна поднесе приговор снабдевачу. Снабдевач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана
пријема приговора одлучи о приговору наручиоца. У случају да је приговор основан, снабдевач ће
извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана
пријема приговора.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног система.
Приговор наручиоца на рачун снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити
Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
Рок плаћања
Члан 11.
Наручилац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу члана 9. овог Уговора
изврши у року до 20 дана од пријема фактуре (рачуна) од стране наручиоца за испоручене

количине електричне енергије коју испоставља Снабдевач на основу документа којим
Наручилац и Снабдевач потврђују испоручене количине електричне енергије.
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У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, Снабдевач ће Наручиоцу
обрачунати камату у складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока плаћања
до датума измирења дуга.
Обрачун камате из става 2. овог члана, Наручилац је дужан да плати Снабдевачу у року од 8
(осам) дана од датума испостављања обрачунате камате.
Инструменти обезбеђења
Члан 12.
Снабдевач се обавезује да на дан закључења Уговора преда Наручиоцу, као средство
обезбеђења доброг извршења у тренутку закључења уговора наручиоцу преда једну бланко соло
меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од
стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника
бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију
меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као
средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а.
Рок важења меничног овлашћења је пет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење
посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење посла који је предмет јавне набавке има за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити
продужен рок за извршење посла.
Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла у случају да извршилац не
изврши услугу у складу са техничким карактеристикама, начину и цени, а у свему према понуди
односно ако не изврши уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором .
Наручилац се обавезује да три дана пре достављања менице на наплату о томе обавести
Снабдевача.
Наручилац ће одмах након извршења свих уговорних обавеза од стране Снабдевача,
Снабдевачу вратити неискоришћену меницу и менично овлашћење.
Уколико током важења Уговора настану околности због којих се претходно достављени
инструмент обезбеђења не може искористити, Снабдевач се обавезује да на писани захтев Наручиоца
одмах достави нове инструменте обезбеђења у форми и садржини прихватљивој за Наручиоца, са
роком важења 5 (пет) дана дуже од рока трајања Уговора.

Измене током трајања уговора
Члан 13.
Наручилац 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 („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Обавезе снабдевача
Члан 14.
Поред обавеза наведених члановима овог уговора, снабдевач дужан да:
 не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења права на
промену снабдевача, нити се може наметати додатне финансијске обавезе по том основу.
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 наручиоца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у складу са
Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача.
 пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије због
неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, наручиоца претходно упозори
да у року прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно постигне споразум о
извршавању обавезе.
 наручиоцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, даје
одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње електричне
енергије.
 пре испоруке електричне енергије закључи:
1) уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег наручиоца
прикључен.
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег наручиоца.
Начин обавештавања о промени цена и других услова снабдевања електричном енергијом
Члан 15.
О промени цена и других услова продаје, снабдевач је обавезан да непосредно обавести
наручиоца, најкасније петнаест дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у случај
снижења цена и давања наручиоцу повољнијих услова продаје.
У случају из става 1. овог члана, наручилац има право на раскид, односно отказ уговора о
продаји ако не прихвата измењене услове продаје или измењене цене.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора,
уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са
законом.
Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви)
Члан 17.
Снабдевач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају
више силе.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине
електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања.
Као виша сила, за уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају
значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су
настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које
уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти
надлежних државних органа и оператора система донети у складу са правилима о раду система, а у
циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну
страну телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено
трајање може предвидети, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више
силе.
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују се
санкције за неизвршење уговорних обавеза.
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Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна чињеница.
У случају да догађај више силе ефективно спречавају уговорне стране да извршавају своје
обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој примени
овог уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог уговора
без обраћања суду кад о томе писаним путем (препорученим писмом, телеграмом, меилом, факсом)
обавести другу уговорну страну.
Резервно снабдевање
Члан 18.
Снабдевач је дужан да наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192-194. Закона о
енергетици (''Службени гласник РС', бр. 145/14).
Обавезна најава искључења
Члан 19.
Због одржавања непрекидног рада информационог система континуирана 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.
Измене, допуне и раскид уговора
Члан 20.
Уговор се може изменити, допунити и раскинути споразумно, писменом саглашношћу
уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и
обавезиваће Снабдевача и Наручиоца само оне измене и допуне које су сачинили споразумно у
писаној форми.
Решавање спорова
Члан 21.
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.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора или
поводом овог Уговора, решаваће Привредни суд у Пожаревцу.
Ступање уговора на снагу
Члан 22.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна или
од њих овлашћена лица, а ступа на снагу и важи за период од 00:00 h ________ 2017. године до 00:00 h
________ 2018. године.
Завршне одредбе
Члан 23.
Наручилац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор Наручиоца на рачун,
упозорење или друго писмено Снабдевача, које се односи на овај уговорни однос сматра уредном,
уколико је Снабдевач исте доставио на адресу наведену у овом Уговору.
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Члан 24.
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима , Закона о енергетици и других закона и подзаконских прописа којима се
регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатноси и функционисања тржишта електричне
енергије у Републици Србији.
Члан 25.
Наручилац овим Уговором истовремено потврђује, под законском одговорношћу, да су сви
подаци и копије докумената које је дао Снабдевачу за потребе закључења и праћења овог уговорног
односа тачни и веродостојни оригиналној документацији.
Члан 26.
Наручилац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.
Члан 27.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) за наручиоца и 2 (два)
за снабдевача.
Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и производи једнако
правно дејство.
Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања од стране законских заступника обе
уговорне стране или од њих овлашћених лица.

ЗА СНАБДЕВАЧА
___________________________
ДИРЕКТОР
___________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК
______________________

ДИРЕКТОР
___________________________
Напомена: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи.
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Образац бр. 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЗА ЈН ОП 5/2017
1. Електрична енергија свих категорија – укупна потрошња
р.бр.

Опис позиције

1

2

1.

Активна енергија – виша
тарифа
Активна енергија – нижа
тарифа
Активна енергија,
једнотарифно мерење
УКУПНО:

2.
3.

Јед.
мере

Количина

3

4

1 кWh

450000

1 кWh

96000

1 кWh

540000

Цена по јед. Цена по јед. Укупна
Укупна
мере
(без мере
(са цена без цена (са
ПДВ-а)
ПДВ-ом)
ПДВ-а
ПДВ-ом)
5

6

7

8

2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије
Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос
електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која
је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3. 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 наручиоца, а на које је прибављена сагласност Агенције за
енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“.
4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије.
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 до 4 овог обрасца, верификује
понуђач.
5. Трошкови акцизе на испоручену електричну енергију
На основу члана 40. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 др закон,
43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05, - др закон, 61/07,5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11,
93/12, 119/12, 47/13, 68/14-др закон, 142/14 и 55/15) и Правилника о начину и поступку обрачунавања
и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу, („Службени гласник РС“, бр. 76/15).
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
2. у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;
3. у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
4. у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;

Датум
_____________________________
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Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________________

Образац бр. 12
ПОНУЂАЧ:
____________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН ОП 5/2017
Врста трошка

Вредност

Укупно без ПДВ-а:
ПДВ
Укупно са ПДВ-ом:

100%

Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни
наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15).
Напомена:
од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде (на
пример: трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, трошкови овере доказа о
испуњености услова, трошкови израде узорака или модела…)
образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене
трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади
остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан
да му надокнади трошкове.
Датум: ________________

Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.
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Образац бр. 13

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном
и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, ___________________________________, из ___________________,
адреса ____________________________овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне
набавке велике вредности ЈН ОП 5/2017 – „Набавка електричне енергије за потпуно
снабдевање“ поднео независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим
лицима.

Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
М.П.

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. Образац копирати у
потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача и подизвођача.
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Образац бр. 14

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном
и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, _________________________________, из _____________________, адреса
________________________________ овом изјавом потврђује да је у понуди у поступку јавне
набавке ЈН ОП 5/2017 - „Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање“ у
Пожаревцу поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада као и заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у
потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача и подизвођача.
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III ДЕО
Образац бр. 15

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1. Врста и количина добара
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца
(наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања.
Оквирни обим динамике испоруке: аналогно потрошњи за период јануар 2016 – децембар
2016. године.
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје наручиоцу.

2. Врста продаје
Стална и гарантована.

3. Техничке карактеристике
У складу са документом Правила о раду тржишта (''Службени гласник РС', бр. 120/12), а по
Табели бр. 1- Преглед по местима мерења за сва мерна места наручиоца Градска управе града
Пожаревца.

4. Квалитет добара
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са:
 Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног
система (''Службени гласник РС'', бр. 3/12),
 Правилима о раду дистрибутивног система и
 Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Службени гласник
РС', бр. 63/13)

5. Период испоруке:
Годину дана од дана закључења уговора од 00:00 h до 24:00 h.

6. Место испоруке добара
Мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на
ниском напону и широке потрошње (двотарифно и једнотарифно мерење) и јединствена
тарифа.
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 188. став
3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег наручиоца
прикључен и
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег наручиоца.
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7. Преглед планиране потрошње у периоду реализације уговора за
сва мерна места наручиоца Градска управа града Пожаревца:
Електрична енергија
Активна енергија-виша тарифа
Активна енергија-нижа тарифа
Активна енергија-јединствена тарифа

1.
2.
3.

450000
96000
540000

Прилози:
1. Табела бр. 1 – Преглед по местима мерења за сва мерна места наручиоца Градска управе
града Пожаревца.
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Табела бр. 1
PREGLED PO MESTIMA MERENJA

Rbr.

Šifra
potrošača

Naziv potrošača

Adresa mesta merenja

PIB

Vrsta potrošnje

Grupa potrošnje

1

4012473473

SO POŽAREVAC POLJ.DOBRO
LETNJIKOVAC

BUBUŠINAC, BUBUŠINAC

100438011

Potrošnja na srednjem naponu

Srednji napon 10 KV

2

4012473643

LOKAL U V.DUGOŠEVIĆA

100438011

Potrošnja na niskom naponu

Niski napon

3

4012473880

AGROPO KAFANA LIPOV LAD

100438011

Potrošnja na niskom naponu

Niski napon

4

4012474046

ZAKUP TPP UTIP N.PAZAR PIB:

POŽAREVAC, STARI KORZO 20

100438011

Potrošnja na niskom naponu

Niski napon

5

4013235150

POŽAREVAC, DJURE
DJAKOVIĆA BB

100438011

Potrošnja na niskom naponu

Niski napon

6

4012473392

FABRIKA ŠEĆERA DP U
STEČAJU
MESNA KANCELARIJA
KASIDOL

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

7

4012473414

M K BUBUŠINAC

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

8

4012473481

POŽAREVAC, POŽAREV.
PARTIZANSKI ODRED

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

9

4012473490

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

10

4012473503

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

11

4012473511

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE
MESNA KANCELARIJA
DRMNO
MESNA KANCELARIJA
RECICA
MESNA KANCELARIJA
DUBRAVICA

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

12

4012473520

MESNA KANCELARIJA

PRUGOVO, PRUGOVO

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

13

4012473538

MESNA KANCELARIJA
BATOVAC

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

14

4012473546

M.KANCELARIJA CIRIKOVAC

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

15

4012473554

MESNA KANCELARIJA
KLICEVAC

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

16

4012473562

MESNA KANCELARIJA BARE

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

17

4012473570

MESNA KANCELARIJA
DRAGOVAC

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni
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POŽAREVAC, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 13
POŽAREVAC, ČEDE
VASOVIĆA 88

18

4012473600

MESNA KANCELARIJA
POLJANA

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

19

4012473619

PRODAVNICA SLATKA KUCA

POŽAREVAC, MOŠE PIJADE 1

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

20

4012473627

SKUPŠTINA OPŠTINA

POŽAREVAC, DRINSKA 2

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

21

4012474402

POŽAREVAC, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 26

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

22

4012474429

ZAKUP TUR ELEKTROMARKET
ZAKUPAC "PERIĆ & PERIĆ"
D.O.O. POŽAREVAC

POŽAREVAC, DRINSKA 7

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

23

4012474445

LOKAL B.JEDINSTVA 2

POŽAREVAC, DRINSKA 2

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

24

4012474461

LOKAL PORECKA 1/2

POŽAREVAC, POREČKA 1, st.2

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

25

4012474488

POŽAREVAC, POREČKA 7

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

26

4012474526

POŽAREVAC, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 25

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

27

4012474542

LOKAL V.DULICA

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

28

4012474569

POŽAREVAC, DRINSKA 2

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

29

4012474585

GRAD.UPRAVA ZAKUP SR
PRINT
ZAKUP GO JEDINSTVENA
SRBIJA

POŽAREVAC, PROTE MATEJE
NENADOVIĆA

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

30

4012474607

PRAZAN POSLOVNI PROSTOR

POŽAREVAC, STARI KORZO

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

31

4012474640

POŽAREVAC, MOŠE PIJADE
BB

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

32

4012474666

POŽAREVAC, MOŠE PIJADE 5

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

33

4012474682

SO POŽAREVAC;PROIZVODNI
POGON STARE KASARNE
GRADSKA UPRAVA ZAKUP
VUČKOVIĆ IGOR
ZAKUP MOBIMAKS PIB
101522777

POŽAREVAC, MOŠE PIJADE 5

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

34

4012474704

ZAKUP DRAGAN JUROŠEVIĆ

POŽAREVAC, VOJE DULIĆA 18

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

35

4012474747

MAGACIN JAVOR

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

36

4012474763

LOKAL

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

37

4012474780

PROD.V.DULICA 37

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

38

4012474801

LOKAL PARMA PASAŽ

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

39

4012658848

MESNA KANCELARIJA NOVI
KOSTO.

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

49

GRAD.UPRAVA ZAKUP BRKIĆ
JOVAN
SO POŽAREVAC PRODAVNICA
PUTNIK

POŽAREVAC, BRATSTVA I
JEDINSTVA 12
POŽAREVAC, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 33

40

4012658856

MESNA KANCELARIJA
BERANJE

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

41

4012658864

M.KANCELARIJA OSTRVO

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

42

4012658872

MK KLENOVNIK

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

43

4012658910

POŽAREVAC, POREČKA 1C

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Jednotarifni

44

4012473368

POŽAREVAC, TRG BULEVAR
bb

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

45

4012473376

POŽAREVAC, TRG BULEVAR
bb

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

46

4012473384

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

47

4012473406

KOMESERIJAT ZA IZBEGLICE

POŽAREVAC, SINDJELIĆEVA 9

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

48

4012473422

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

49

4012473430

MESNA KANCELARIJA
LUCICA
MESNA KANCELARIJA
ŽIVICA

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

50

4012473449

M K MALJUREVAC

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

51

4012473457

MESNA KANCELARIJA
BREŽANE

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

52

4012473465

MK BRADARAC

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

53

4012473589

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

54

4012473597

MESNA KANCELARIJA
BRATINAC
SO POŽAREVAC HIDRO
POSTROJENJE BUBUŠINAC

BUBUŠINAC, BUBUŠINAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

55

4012473660

PRAZAN LOKAL

POŽAREVAC, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 11

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

56

4012473686

LOKAL NA BULEVARU

POŽAREVAC, VOJE DULIĆA 35

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

57

4012473708

POŽAREVAC, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 20

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

58

4012473724

POŽAREVAC, STARI KORZO 35

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

59

4012473740

SO POŽAREVAC RESTORAN
CIKOŠ
GRAD.UPRAVA LOKAL STARI
KORZO
ZDRAVSTVENA USTANOVAAPOTEKA "NANA", PIB
103565392, MB 17584731

POŽAREVAC, ŠUMADIJSKA 5

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

50

SAMOSTALNA RADNJAAGENCIJA "ANA", JELICA
NESTOROVIĆ PR.
GRADSKA UPRAVA - GRADA
POŽAREVCA KAFANA
BULEVAR
GRADSKA UPRAVA - GRADA
POŽAREVCA KAFANA
BULEVAR SPRAT
MESNA KANCELARIJA
NABRDJE

60

4012473767

ZAKUP JASMIN DOO

POŽAREVAC, STARI KORZO

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

61

4012473783

POSLOVNI PROSTOR U
PASAŽU

POŽAREVAC, DRINSKA

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

62

4012473805

PRODAVNICA DUGA

POŽAREVAC, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 29

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

63

4012473821

MAGACIN KOD STARE
KASARNE

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

64

4012473848

OTPOR

POŽAREVAC, VOJE DULIĆA 26

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

65

4012473929

GALERIJA VIS

POŽAREVAC, STARI KORZO 37

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

66

4012473945

POSLOVNI PROSTOR

POŽAREVAC, POREČKA 13

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

67

4012473961

BUTIK U SINÐELICEVOJ 4

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

68

4012473988

MAGACIN ST.KASARNA

POŽAREVAC, MOŠE PIJADE

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

69

4012474003

POŽAREVAC, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 23

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

70

4012474020

POŽAREVAC, PARMA - PASAŽ
1P

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

71

4012474062

POŽAREVAC, STARI KORZO 26

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

72

4012474089

POŽAREVAC, TAKOVSKA 3

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

73

4012474100

POŽAREVAC, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 28

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

74

4012474127

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

75

4012474143

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

76

4012474160

POŽAREVAC, POREČKA 5

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

77

4012474186

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

78

4012474208

GRADSKA UPRAVA ZAKUP
TURIST.ORGAN.POŽAREVAC
PIB:101522314
DJORDJEVIĆ NEVENKA,
ZAKUPAC
ZAKUP OBRADOVIĆ IVAN
JMBG 1110973762048
POSLOVNI PROSTOR
TAKOVSKA
ZAKUP UDRUŽENJA
GRADJANA ŠANSA
PIB:105396749
ZAKUP KONTOARIST
PIB:101763442
ZAKUP KONTOARIST
POŽAREVAC
GRAD.UPRAVA ZAKUP SZR
LEJDI
GRAD.UPRAVA ZAKUP
PEKARA BULEVAR PIB :
105093510
ZAK. SVILEN KONAC
ORIGINAL DOO

POŽAREVAC, MOŠE PIJADE 20

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

79

4012474224

ZAKUP PRO MARGUM DOO

POŽAREVAC, DRINSKA 15

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

51

POŽAREVAC, BOŽE
DIMITRIJEVIĆA 2
POŽAREVAC, BOŽE
DIMITRIJEVIĆA 1

ZAKUPAC PETROVIC
CEDOMIR
KOLO SRPSKIH SESTARA,
MESNI ODBOR POŽAREVAC
GRADSKA UPRAVA ZAKUP
ZUR DIS PIB:102501113
GRAD.UPRAVA ZAKUP NOVA
SRBIJA GRAD.ODBOR
GRADSKA UPRAVA ZAKUP
LIBERAL.DEMOKRAT.PARTIJA

POŽAREVAC, POREČKA 1, st.4

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

POŽAREVAC, MOŠE PIJADE 7

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

POŽAREVAC, STARI KORZO 37

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

POŽAREVAC, DRINSKA 7D

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

POŽAREVAC, PARMA - PASAŽ
2

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

4012474364

ZAKUP KTP BIGZ AD

POŽAREVAC, STARI KORZO

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

86

4012658830

MESNA KANCELARIJA PETKA

POŽAREVAC, POŽAREVAC

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

87

4012658899

POŽAREVAC, TRG
OSLOBODJENJA 10-12

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

88

4012658937

POŽAREVAC, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 24

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

89

4012658953

POŽAREVAC, 27.APRILA BB,
ul.1

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

90

4012658970

UDRUŽ. ZA POM. OSOB. SA L
DOWN SINDROMOM "8-MI
DAN", PIB 108543801

POŽAREVAC, 27.APRILA BB,
ul.4

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja - Dvotarifni

91

4013235169

CELIJA 8

POŽAREVAC, DJURE
DJAKOVIĆA BB

100438011

Potrošnja na srednjem naponu

Srednji napon 35 KV

4013688694

EKOLOŠKI DOM ČAČALICA

POŽAREVAC MOŠE PIJADE

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Dvotarifni

93

5179162573

STAN 1 OBJEKAT 1

KOSTOLAC SUTJESKA BB

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Dvotarifni

94

5179163391

STAN 2 OBJEKAT 1

KOSTOLAC SUTJESKA BB

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Dvotarifni

95

5179163413

STAN 3 OBJEKAT 1

KOSTOLAC SUTJESKA BB

100438011

96

5179163430

STAN 4 OBJEKAT 1

KOSTOLAC SUTJESKA BB

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Dvotarifni

97

5179163456

STAN1 OBJEKAT 2

KOSTOLAC SUTJESKA BB

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Dvotarifni

98

5179163472

STAN 2 OBJEKAT 2

KOSTOLAC SUTJESKA BB

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Dvotarifni

99

5179163499

STAN 3 OBJEKAT 2

KOSTOLAC SUTJESKA BB

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Dvotarifni

100

5179163510

STAN 4 OBJEKAT 2

KOSTOLAC SUTJESKA BB

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Dvotarifni

80

4012474240

81

4012474267

82

4012474283

83

4012474305

84

4012474321

85

92

52

GRAD POŽAREVAC, ZAKUP
YANLI JI PR, "YI MENG" RUMA
GRADSKA UPRAVA ZAKUP
DEJAN MILJKOVIĆOVIĆ
DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I
DEČIJU PARALIZU , PIB
101523114,MB 07311265

Široka potrošnja-Dvotarifni

101

5179163847

STAN 1 OBJEKAT 3

KOSTOLAC SUTJESKA BB

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Dvotarifni

102

5179163863

STAN 1 OBJEKAT 2

KOSTOLAC SUTJESKA BB

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Dvotarifni

103

5179163880

STAN 1 OBJEKAT 3

KOSTOLAC SUTJESKA BB

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Dvotarifni

104

5179163901

STAN 4 OBJEKAT 3

KOSTOLAC SUTJESKA BB

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Dvotarifni

105

5179163928

STAN 1 OBJEKAT 4

KOSTOLAC SUTJESKA BB

100438011

Široka potrošnja

Široka potrošnja-Dvotarifni

53

