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Република Србија 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

Пожаревац, ул. Дринска бр. 2 

 

 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 
 

 

 

Набавка електричне енергије по партијама 

                                   ПАРТИЈА 1: Црпне станице 

                                    ПАРТИЈА 2: Јавна расвета 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2020 

 

 

 

 

 

 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда 13.03.2020. до 10,00 сати 

Јавно отварање понуда 13.03.2020. у 11,00 сати 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 2020. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 404-142/20-015 од 11.02.2020. и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку бр. 404-142/20-015/1 од 11.02.2020. припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку Набавка електричне енергије по 

партијама: ПАРТИЈА 1: Црпне станице, ПАРТИЈА 2: Јавна расвета 

ЈН бр. 6/2020  

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 

 

 

 

 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

III Техничка документација и планови  

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

V Критеријуми за доделу уговора 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 

VII Модел уговора 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 Менично овлашћење за озбиљност понуде и за добро 

извршење посла 

 ПРИЛОГ 1 

 ПРИЛОГ 2 

 

 

Укупан број страна конкурсне документације: 53 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Градска управа града Пожаревца, 12000 Пожаревац, улица Дринска 2 

http:// www.pozarevac.rs./ 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку,  у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број 6/2020 су добра- Електрична енергија 

 

4. Партије 

 

Јавна набавка је обликована по партијама 

Партија 1- Црпне станице - набавка електричне енергије, у Општем речнику набавке 

означена под ознаком: 09310000 Електрична енергија 

  

Партија 2 - Јавна расвета - набавка електричне енергије, у Општем речнику набавке 

означена под ознаком: 09310000 Електрична енергија 

 

5. Циљ поступка 

 

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци за сваку 

партију појединачно. 

 

6. Контакт (лице или служба) 

 

Јелена Глигоријевић, e-mail jelena.gligorijevic@pozarevac.rs 

Владица Милић, e-mail vladica.milic@pozarevac.rs 

 

 

7. Процењена вредност јавне набавке 

 

 

Процењена вредност за Партију 1 - 625.000,00 дин. без ПДВ-а 

Процењена вредност за Партију 2 - 70.833.333,00 дин. без ПДВ-а 

Укупна процењена вредност за обе партије: 71.458.333,00 дин. без ПДВ-а 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pozarevac.rs./
mailto:jelena.gligorijevic@pozarevac.rs
mailto:vladica.milic@pozarevac.rs


Набавка електричне енергије ЈН бр. 6/2020 – конк. документација  4/53 

  

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

 

Партија 1 - Црпне станице - набавка електричне енергије – према спецификацији у 

прилогу 2 
Партија 2 - Јавна расвета - набавка електричне енергије – Електрична енергија за 

град Пожаревац и приградска насеља према спецификацији у прилогу бр.1 

 

1. Врста и количина добара 

 Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). 

Количина електричне енергије одређиваће се према стварно испорученој количини 

електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода 

снабдевања, а највише до испуњења финансијске вредности уговора. 

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје. 

 

2. Врста продаје 

Стална и гарантована 

 

3. Техничке карактеристике 

У складу са документом  Правила о раду тржишта ( „Службени гласник РС“ бр. 

120/12) 

 

4. Квалитет добара 

Врста и ниво квалитета испоруке ел. енергије у складу са Правилима о раду 

преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система 

(„Службени гласник РС“,  бр. 3/12) и Правилима о раду дистрибутивног система и 

Уредбе о условима испоруке електричне енергије. 

 

5. Капацитет испоруке 

На бази месечне потрошње 

 

6. Период испоруке 

Од момента закључења уговора, од 00:00h – 24:00h према централно-европском 

времену (ЦЕТ), до испуњења финансијске вредности уговора 

 

7. Место испоруке 

Место испоруке су сва мерна места Градске управе града Пожаревца  

прикључена на дистрибутивни систем у категорији јавне расвете и у категорији 

потрошње на ниском напону (списак мерних места је у Прилогу бр. 1 - јавна расвета и 

Прилог бр. 2 црпне станице  – који су саставни део конкурсне документације). 

У случају да се у току реализације уговора формирају нова мерна места код 

Наручиоца по наведеним категоријама и врсти, иста ће се сматрати обухваћена овим 

уговором од тренутка заснивања корисничког односа (важи за све партије) 
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8. Врста и количина добара 

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању) према стварно 

испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на местима 

примопредаје током периода снабдевања, а највише до износа од 625.000,00 динара без 

ПДВ за партију 1, односно до износа од 70.833.333,00 динара без ПДВ-а за партију 2, 

(рачунајући све трошкове исказане у рачунима за утрошак ел. енергије, таксе, порези и 

остали трошкови, тј. укупно платив износ а сходно члану 3. модела уговора). 

 

Снабдевач  је балансно одговоран за место примопредаје. 

Снабдевач, на начин регулисан Законом о енергетици и Уредбом о условима 

испоруке и снабдевања електричном енергијом издаје наручиоцу  рачун у складу са 

условима дефинисаним моделом уговора. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму,  

потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се 

обавезује да ће уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне 

набавке поступити у складу са чланом 141. став 5. Закон о енергетици, односно да 

ће одмах по потписивању уговора закључити и у року од три дана наручиоцу 

доставити; 

1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 

купца прикључен; 

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца.“ 

 

9. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранција квалитета 

 У складу са одредбама докумената из тачке 4. овог поглавља конкурсне 

документације тј. Правилима о раду преносног система и изменама и допунама 

Правила о раду преносног система („Службени гласник РС “,  бр. 3/2012) и Правилима 

о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије. 

 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и 

то: 
 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 

4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

 

 

2. 

 

Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. 

тач. 2) ЗЈН); 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

ЗЈН); 

4. 

 

Да је поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења 

понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5. 

 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. 

тач. 5) ЗЈН) и то Лиценцу Агенције за 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона, понуђач доказује лиценцом 

Агенције за енергетику владе РС за 

снабдевање електричном енергијом на 

тржишту електричне енергије и 
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енергетику владе РС за снабдевање 

електричном енергијом на тржишту 

електричне енергије и потврда исте 

Агенције да је та лиценца још важећа, 

или адекватан документ уколико је 

таква дозвола предвиђена прописима 

државе у којој је седиште Понуђача.   

 

потврдом исте Агенције да је та 

лиценца још важећа, или адекватним 

документом уколико је таква дозвола 

предвиђена прописима државе у којој је 

седиште Понуђача, које доставља у 

виду неоверених копија. 

Напомена: Овај доказ понуђач 

доставља и за подизвођаче, односно 

достављају сви чланови групе 

понуђача. Овај доказ се доставља уз 

понуду. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 

у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

У понуди понуђача мора бити 

приложена потврда (уверење) 

oператора преносног система да је 

понуђач активан учесник на тржишту 

електричне енергије. 

 

 

 

 

 

Понуђач мора бити активан учесник на 

тржишту електричне енергије, односно 

да је у било ком периоду пре 

објављивања позива за подношење 

понуда обавио минимално једну 

трансакцију. 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. 

понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, у складу 

са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ПОТВРДЕ, односно 

уверења Оператора преносног система, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  
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 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу 

обавезних услова, понуђач доказује достављањем лиценце Агенције за 

енергетику владе РС за снабдевање електричном енергијом на тржишту 

електричне енергије и потврда исте Агенције да је та лиценца још важећа, или 

адекватног документа уколико је таква дозвола предвиђена прописима државе у 

којој је седиште Понуђача, у виду неоверене копије.  

   

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 

подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 

услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 

ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних 

доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, 

примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 

доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Докази које ће наручилац захтевати су: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег регистра. 

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

табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
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казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 

да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1) Пословни капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу додатних услова – Доказ: 

                            Потврда (уверење) Оператора преносног система. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 

1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, и то:  

 Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН понуђачи који су 

регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
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морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције 

за привредне регистре -   www.apr.gov.rs) 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 

којим се уређује електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. 

 

 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

 

1. Критеријум за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“ за сваку партију појединачно.  

 

 

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

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера или истом понуђеном ценом  

 

Уколико се појаве понуђачи са истом  понуђеном ценом, биће изабрана понуда 

понуђача који је понудио дужи рок плаћања.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 

буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 

поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни 

рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 

одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр. _____________ од ______________ године за ЈН бр. 6/2020, за ПАРТИЈУ 

бр. ____ - _________________________________________________ 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка електричне енергије Понуда бр. 

_____________ од ______________ године за ЈН бр. 6/2020, за ПАРТИЈУ бр. ____ - 

_________________________________________________ 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а   

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања (не може бити 

краћи од 20, нити дужи од 45 дана) 

 

___ дана од дана пријема исправног 

рачуна 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)  
 

___ дана од дана отварања понуда  

Врста продаје 

Стална и гарантована, за све време 

трајања уговора, сваким даном од 00,00 

до 24,00 

Период испоруке 
12 месеци од дана закључења уговора 

или до утрошка опредељених средстава  

Место испоруке Мерна места прилог бр. 1 и 2 

 

Напомена:  Количина ел. енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца 

на месту промопредаје током периода снабдевања. Снабдевач је потпуно балансно 

одговоран за место примопредаје купца 

 

 

 

               Датум                                                                                    Понуђач 

 

________________________                                      __________________________  

                                                              

 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе 

понуду, а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача  

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија 1.     Црпне станице – набавка електричне енергије 

Предмет ЈН 

Јединица 

мере 

kWh 

Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а за 

планирану 

количину 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

за 

планирану 

количину 

1 2 3 4 5 6 7 

Електрична енергија 

са урачунатим 

трошковима 

балансирања 

1 

 

70.000 

    

 

 

 

          

______________________                                                              ______________________ 

( место и датум)              овлашћено лице 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:  

 

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

 У колону 4 уписати јединичну цену kWh електричне енергије без ПДВ-а. 

 У колону 5 уписати јединичну цену kWh електричне енергије са ПДВ-ом. 

 У колону 6 уписати укупну цену без ПДВ-а за планирану количину 

 У колону 7 уписати укупну цену са ПДВ-ом за планирану количину. 
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(ОБРАЗАЦ 2а) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија 2. Јавна расвета - набавка електричне енергије 

 

 

Предмет ЈН 

Јединиц

а мере 

kWh 

Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а за 

планирану 

количину 

Укупна цена са 

ПДВ-ом за 

планирану 

количину 

1 2 3 4 5 6 7 

Електрична енергија 

са урачунатим 

трошковима 

балансирања 

1 8.000.000     

 

 

 

 

 

______________________                                                              ______________________ 

( место и датум)               овлашћено лице 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:  

 

 У колону 4 уписати јединичну цену kWh електричне енергије без ПДВ-а. 

 У колону 5 уписати јединичну цену kWh електричне енергије са ПДВ-ом. 

 У колону 6 уписати укупну цену без ПДВ-а за планирану количину 

 У колону 7 уписати укупну цену са ПДВ-ом за планирану количину. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН понуђач, 

________________________________________________________________, доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: . Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, _________________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке Набавка електричне енергије по партијама, бр. 6/2020, 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач, ________________________________________________________________, у 

поступку јавне набавке Набавка електричне енергије по партијама, бр. 6/2020 

испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

 

 

Место:_____________                                                                Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки 

понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач, ________________________________________________________, у 

поступку јавне набавке Набавка електричне енергије по партијама, бр. 6/2020, 

испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                               Подизвођач: 

Датум:_____________                                                  _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

ПАРТИЈА 1 - УГОВОР О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЦРПНЕ 

СТАНИЦЕ 

 

Уговорне стране: 

 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ-ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВАЦА   ул. Дринска 

бр.2, 12000 Пожаревац ,број телефона: 012/539-602, број факса:012/222-521, ПИБ 

100438011, Матични број 07271239, шифра делатности 8411, рачун бр.840-5640-86, 

Управа за трезор Пожаревац,  које заступа начелник Градске управе града Пожаревца , 

Александар Симоновић, дипл. правник  (у даљем  тексту : Наручилац ), с једне, 

и 

 ...........................................................................................................  

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Снабдевач) 

 

и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Учесник у заједничкој понуди), 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац  спровео јавну набавку у отвореном поступку  ЈН бр.  6/2020, према 

конкурсној документацији коју је објавио на Порталу јавних набавки, интернет 

страници наручиоца и  и на Порталу службених гласила Републике Србије и база 

прописа дана ________2020. године; 

- да је Понуђач доставио понуду, заведену под бројем ______________ од __________ 

године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне 

документације; 

- да је Наручилац  донео одлуку о додели уговора број ____________________. 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

 

Предмет овог  уговора је купопродаја електричне енергије у свему према понуди 

снабдевача (изабрани понуђач)  бр. ______________ од ________2020. године, заведена 

код Наручиоца под бројем _____________ од _________2020. године, која је дата у 

прилогу и чини саставни део овог уговора. 
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(Снабдевач наступа са подизвођачем __________________________________________, 

ул. __________________ из ___________, који ће делимично извршити предметну 

набавку, у делу: ___________________________________________________________.) 

 

Количина и квалитет електричне енергије 

 

Члан  2. 

 Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије извршиће према следећем: 

- Врста продаје: Стална и гарантована 

- Капацитет испоруке: На бази месечне потрошње 

- Период испоруке: Од момента закључења уговора до испуњења финансијске 

вредности уговора од 00:00h - 24:00h према централно-европском времену. 

- Количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије за 

обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а највише до 

испуњења финансијске вредности уговора од      

                                              625.000,00  динара без ПДВ-а 

                       ПДВ 20%     125.000,00  динара 

                     ______________________________________________ 

                     УКУПНО       750.000,00 динара са ПДВ-ом                                                   
                                        (седамстопедесетхиљададинара)  

- Место примопредаје: сва мерна места града Пожаревца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње црпних станица у складу са постојећим ознакама ЕД из 

табела техничког описа конкурсне документације,који чини саставни део овог уговора. 

  Снабдевач  се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне 

енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама 

Правила о раду преносног система (Сл.гласник РС бр.3/12 од 18.01.2012 год.) 

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима 

о раду тржишта електричне енергије(Сл.гласник РС бр.120 од 21.12.2012 год), 

Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног 

система (Сл.гласник РС бр.3/12 од 18.01.2012. год), 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 је дужан да након закључења уговора у року од три дана, а пре 

отпочињања периода снабдевања закључи и достави: 

-Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја наручиоца 

наведена у конкурсној документацији 

-Уговор којим преузима балансну одговорност за мерна места примопредаје наручиоца 

Копије уговора из претходног става, снабдевач је дужан доставити наручиоцу пре 

почетка испоруке. 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и 

напоном који одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног 

система. 
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Цена електричне енергије 

Члан  3. 

 Наручилац се обавезује да плати снабдевачу испоручена добра у свему према 

усвојеној понуди број ______ од  ____ 2020. год. 

 

Обрачун-фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши 

се по наведеној јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој 

количини електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током 

периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором. 

Цена из става 1 овог члана је фиксна за уговорени период испоруке. 

У цену из става 1 овог члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису 

урачунати   трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије, трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, 

акциза за утрошену електричну енергију и порез на додату вредност, који се 

обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који 

испоставља снабдевач. 

Трошкове из става 3. овог члана уговора, снабдевач ће у оквиру рачуна 

фактурисати сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје, 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''. 

Вредност уговора из става 1. овог члана представља укупно плативу цену по 

овом уговору, тј. поред цене електричне енергије обухвата  и све трошкове предвиђене 

овим чланом. 

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Одлуком о буџету града 

Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 15/17 и 4/18).  

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до висине одобрених 

апропријација за ту намену, а у складу са одлуком којим се уређује буџет за 2020. 

годину.  

За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће 

зависити од обезбеђења средстава предвиђених одлуком којом се уређује буџет за 

2021. годину. У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због 

немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца.  

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. 

 

Места примопредаје 

Члан 4. 

Места примопредаје су сва мерна места града Пожаревца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње црпних станица у складу са постојећим 

ознакама ЕД из табела техничког описа конкурсне документације, који чини саставни 

део овог уговора. 
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У случају да се у току реализације уговора формирају нова мерна места, иста ће 

се сматрати обухваћена овим уговором од тренутка заснивања корисничког односа. 

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

припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије до места 

примопредаје.  

  

Обрачун утрошене електричне енергије и начин плаћања 

Члан 5. 

Снабдевач издаје Наручиоцу јединствени рачун са исказаном испорученом 

електричном енергијом, трошковима приступа систему за дистрибуцију електричне 

енергије, накнадама и ПДВ-ом најкасније у року од 5 (пет) дана по добијању  месечног 

извештаја од оператера система о очитавању обрачунских мерних места. 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно 

преузете енергије или појединачних рачуна, наручилац се обавезује да плати све 

неспорне рачуне уз обавезу снабдевача да оспорени износ умањи у ЦРФ ( Централни 

регистар фактура) и достави другу фактуру, како би могло да се изврши плаћање 

неспорног утрошка, а да заједнички са снабдевачем изврши накнадну контролу мерних 

места која су спорна. 

Члан 6. 

Снабдевач, на основу прописа Републике Србије који се односе на трошкове 

приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и трошкове накнаде за 

подстицај повлашћених произвођача, издаје рачун за обрачунски период. 

Снабдевач рачун доставља поштом, на писарницу Градске управе града 

Пожаревца Дринска бр. 2, Пожаревац, најкасније до 5. у месецу за претходни месец. 

Снабдевач у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна  за плаћање 

према прописима  Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне 

енергије са трошковима балансирања, трошкове приступа и коришћења преносног и 

дистрибутивног система, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије, акцизу, а порез на додату вредност се у рачуноводственој исправи 

исказује посебно уколико према прописима Републике Србије терети снабдевача као 

пореског дужника. 

Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун снабдевача бр. 

___________________ код банке _______________, по писменим инструкцијама 

назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  

Сматраће се да је наручилац измирио обавезу када снабдевачу уплати на рачун 

укупан износ цене за преузету електричну енергију. 

 

Члан 7. 

Наручилац  је дужан да плати рачун у року од _____ дана од дана пријема 

оригиналног рачуна. 

Рок из става 1. овог члана не може бити краћи од 20, нити дужи од 45 дана. 

У случају да наручилац не плати рачун у уговореном року, дужан је да, за период 

доцње, плати и затезну камату прописану Законом о затезној камати (Сл.гласник 

Републике Србије 119/2012) обрачунату на износ плаћеног износа главног дуга из 

рачуна наведеног од стране Купца приликом плаћања у исправи о извршеном плаћању. 
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Плаћање затезне камате врши се на основу обрачуна камате, испостављеног од 

стране снабдевача. Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне 

камате падају на терет снабдевача. 

Резервно снабдевање 

Члан 8. 

Снабдевач је дужан да наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са 

чланом 192-194. Закона о енергетици (''Службени гласник РС', бр. 145/14). 

Oстварује се без захтева крајњег купца и почиње престанком уговора о 

снабдевању са ранијим снабдевачем који има обавезу да о дану престанка снабдевања 

благовремено обавести оператора система. 

 

Измене током трајања уговора 

Члан 9. 

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). 

 

Раскид уговора 

Члан 10. 

Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна 

и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне 

стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни 

доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора. 

У случају из претходног става овог члана, наручилац  је овлашћен да активира 

меницу за добро извршење посла 

 

Решавање спорова 

Члан 11. 

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, уговорне стране су 

сагласне да је за решавање међусобних спорова из овог уговора надлежан Привредни 

суд у Пожаревцу. 

Уколико снабдевач, по законима Републике Србије није домаће лице, уговорне 

стране су сагласне да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора 

и/или у вези са овим уговором надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне 

коморе Србије у Београду, да се примењује Правилник  Спољнотрговинске арбитраже 

Привредне коморе Србије у Београду, а примењује се као меродавно право Закон о 

облигационим односима у верзији која је у примени у Републици Србији и материјални 

закони и прописи Републике Србије. 
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Уговорне стране су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова 

узима уговор на српском језику. 

Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог 

међу уговорним странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје 

обавезе. 

 

Завршне одредбе 

Члан 12. 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона 

о облигационим односима и други материјални закони и прописи Републике Србије. 

Период важења уговора 

Члан 13. 

Овај уговор се сматра закљученим обостраним потписивањем уговорних страна. 

Уговор се закључује за период од закључења уговора на 12 месеци., односно до 

испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре наступи. 

Протеком времена на који је уговор закључен или испуњењем финансијске вредности 

Уговора у износу од  625.000,00 динара без ПДВ-а,  овај уговор престаје да важи, о чему 

ће наручилац обавестити снабдевача. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране су дужне да након потписивања уговора, именују лица која ће 

бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за 

извршавање овог уговора. 

Члан 15. 

Овај уговор је сачињен  у 6 (шест) истоветних оригиналних примерака на 

српском језику од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.  

 

        ЗА СНАБДЕВАЧА                                                           ЗА НАРУЧИОЦА 

                                                                                       ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА 

                                                                                                      ПОЖАРЕВЦА 

                                                                                                  

  

___________________________                                  __________________________ 

                                                                                                       Начелник 

                                                                                Градске управе града Пожаревца 

                                                                              Александар Симоновић, дипл.правник   
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VII/1  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

ПАРТИЈА 2 - УГОВОР О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ 

РАСВЕТУ 

 

Уговорне стране: 

 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ-ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВАЦА   ул. Дринска 

бр.2, 12000 Пожаревац ,број телефона: 012/539-602, број факса:012/222-521, ПИБ 

100438011, Матични број 07271239, шифра делатности 8411, рачун бр.840-5640-86, 

Управа за трезор Пожаревац,  које заступа начелник Градске управе града Пожаревца , 

Александар Симоновић, дипл. правник  (у даљем  тексту : Наручилац ), с једне, 

и 

 ...........................................................................................................  

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Снабдевач) 

 

и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Учесник у заједничкој понуди), 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац  спровео јавну набавку у отвореном поступку  ЈН бр.  6/2020, према 

конкурсној документацији коју је објавио на Порталу јавних набавки, интернет 

страници наручиоца и  и на Порталу службених гласила Републике Србије и база 

прописа дана ________2020. године; 

- да је Понуђач доставио понуду, заведену под бројем ______________ од __________ 

године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне 

документације; 

- да је Наручилац  донео одлуку о додели уговора број ____________________. 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

 

Предмет овог  уговора је купопродаја електричне енергије у свему према понуди 

снабдевача (изабрани понуђач)  бр. ______________ од ________2020. године, заведена 

код Наручиоца под бројем _____________ од _________2020. године, која је дата у 

прилогу и чини саставни део овог уговора. 
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(Снабдевач наступа са подизвођачем __________________________________________, 

ул. __________________ из ___________, који ће делимично извршити предметну 

набавку, у делу: ___________________________________________________________.) 

 

Количина и квалитет електричне енергије 

 

Члан  2. 

 Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије извршиће према следећем: 

- Врста продаје: Стална и гарантована 

- Капацитет испоруке: На бази месечне потрошње 

- Период испоруке: Од момента закључења уговора до испуњења финансијске 

вредности уговора од 00:00h - 24:00h према централно-европском времену. 

- Количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије за 

обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а највише до 

испуњења финансијске вредности уговора од      

 

                                              70.833.333,00 динара без ПДВ-а 

                       ПДВ 20%     14.166.666,66  динара                    

______________________________________________ 

                     УКУПНО      84.999.999,66 динара 

                                             

(осамдесетчетиримилионадеветстодеведесетдеветхиљададеветстодеведесетдеветдинара66/100) 

- Место примопредаје: сва мерна места града Пожаревца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње јавне расвете у складу са постојећим ознакама ЕД из 

табела техничког описа конкурсне документације,који чини саставни део овог уговора. 

  Снабдевач  се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне 

енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама 

Правила о раду преносног система (Сл.гласник РС бр.3/12 од 18.01.2012 год.) 

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима 

о раду тржишта електричне енергије(Сл.гласник РС бр.120 од 21.12.2012 год.), 

Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног 

система (Сл.гласник РС бр.3/12 од 18.01.2012. год), 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 је дужан да након закључења уговора у року од три дана, а пре 

отпочињања периода снабдевања закључи и достави: 

-Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја наручиоца 

наведена у конкурсној документацији 

-Уговор којим преузима балансну одговорност за мерна места примопредаје наручиоца 

Копије уговора из претходног става, снабдевач је дужан доставити наручиоцу пре 

почетка испоруке. 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и 

напоном који одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног 

система. 
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Цена електричне енергије 

Члан  3. 

 Наручилац се обавезује да плати снабдевачу испоручена добра у свему према 

усвојеној понуди број ______ од  ____ 2020. год.  

Обрачун-фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши 

се по наведеној јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој 

количини електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током 

периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором. 

Цена из става 1 овог члана је фиксна за уговорени период испоруке. 

У цену из става 1 овог члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису 

урачунати   трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије, трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, 

акциза за утрошену електричну енергију и порез на додату вредност, који се 

обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који 

испоставља снабдевач. 

Трошкове из става 3. овог члана уговора, снабдевач ће у оквиру рачуна 

фактурисати сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје, 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''. 

Вредност уговора из става 1. овог члана представља укупно плативу цену по 

овом уговору, тј. поред цене електричне енергије обухвата  и све трошкове предвиђене 

овим чланом. 

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Одлуком о буџету града 

Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 15/17 и 4/18).  

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до висине одобрених 

апропријација за ту намену, а у складу са одлуком којим се уређује буџет за 2020. 

годину.  

За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће 

зависити од обезбеђења средстава предвиђених одлуком којом се уређује буџет за 

2021. годину. У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због 

немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца.  

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. 

Места примопредаје 

Члан 4. 

Места примопредаје су сва мерна места града Пожаревца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње јавне расвете у складу са постојећим 

ознакама ЕД из табела техничког описа конкурсне документације, који чини саставни 

део овог уговора. 

У случају да се у току реализације уговора формирају нова мерна места, иста ће 

се сматрати обухваћена овим уговором од тренутка заснивања корисничког односа. 
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Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са 

припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије до места 

примопредаје.   

Обрачун утрошене електричне енергије и начин плаћања 

Члан 5. 

Снабдевач издаје Наручиоцу јединствени рачун са исказаном испорученом 

електричном енергијом, трошковима приступа систему за дистрибуцију електричне 

енергије, накнадама и ПДВ-ом најкасније у року од 5 (пет) дана по добијању  месечног 

извештаја од оператера система о очитавању обрачунских мерних места. 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно 

преузете енергије или појединачних рачуна, наручилац се обавезује да плати све 

неспорне рачуне уз обавезу снабдевача да оспорени износ умањи у ЦРФ ( Централни 

регистар фактура) и достави другу фактуру, како би могло да се изврши плаћање 

неспорног утрошка, а да заједнички са снабдевачем изврши накнадну контролу мерних 

места која су спорна. 

Члан 6. 

Снабдевач, на основу прописа Републике Србије који се односе на трошкове 

приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и трошкове накнаде за 

подстицај повлашћених произвођача, издаје рачун за обрачунски период. 

Снабдевач рачун доставља поштом, на писарницу Градске управе града 

Пожаревца Дринска бр. 2, Пожаревац, најкасније до 5. у месецу за претходни месец. 

Снабдевач у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна  за плаћање 

према прописима  Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне 

енергије са трошковима балансирања, трошкове приступа и коришћења преносног и 

дистрибутивног система, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије, акцизу, а порез на додату вредност се у рачуноводственој исправи 

исказује посебно уколико према прописима Републике Србије терети снабдевача као 

пореског дужника. 

Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун снабдевача бр. 

___________________ код банке _____________________, по писменим инструкцијама 

назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  

Сматраће се да је наручилац измирио обавезу када снабдевачу уплати на рачун 

укупан износ цене за преузету електричну енергију. 

Члан 7. 

Наручилац  је дужан да плати рачун у року од _____ дана од дана пријема 

оригиналног рачуна. 

Рок из става 1. овог члана не може бити краћи од 20, нити дужи од 45 дана. 

У случају да наручилац не плати рачун у уговореном року, дужан је да, за период 

доцње, плати и затезну камату прописану Законом о затезној камати (Сл.гласник 

Републике Србије 119/2012) обрачунату на износ плаћеног износа главног дуга из 

рачуна наведеног од стране Купца приликом плаћања у исправи о извршеном плаћању. 

Плаћање затезне камате врши се на основу обрачуна камате, испостављеног од 

стране снабдевача. Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне 

камате падају на терет снабдевача. 
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Резервно снабдевање 

Члан 8. 

Снабдевач је дужан да наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са 

чланом 192-194. Закона о енергетици (''Службени гласник РС', бр. 145/14). 

Oстварује се без захтева крајњег купца и почиње престанком уговора о 

снабдевању са ранијим снабдевачем који има обавезу да о дану престанка снабдевања 

благовремено обавести оператора система. 

Измене током трајања уговора 

Члан 9. 

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 (Сл. Гласник РС 

бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Раскид уговора 

Члан 10. 

Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна 

и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне 

стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни 

доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора. 

У случају из претходног става овог члана, наручилац  је овлашћен да активира 

меницу за добро извршење посла 

Решавање спорова 

Члан 11. 

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, уговорне стране су 

сагласне да је за решавање међусобних спорова из овог уговора надлежан Привредни 

суд у Пожаревцу. 

Уколико снабдевач, по законима Републике Србије није домаће лице, уговорне 

стране су сагласне да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора 

и/или у вези са овим уговором надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне 

коморе Србије у Београду, да се примењује Правилник  Спољнотрговинске арбитраже 

Привредне коморе Србије у Београду, а примењује се као меродавно право Закон о 

облигационим односима у верзији која је у примени у Републици Србији и материјални 

закони и прописи Републике Србије. 

Уговорне стране су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова 

узима уговор на српском језику. 

Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог 

међу уговорним странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје 

обавезе. 
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Завршне одредбе 

Члан 12. 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона 

о облигационим односима и други материјални закони и прописи Републике Србије. 

Период важења уговора 

Члан 13. 

Овај уговор се сматра закљученим обостраним потписивањем уговорних страна. 

Уговор се закључује за период од закључења уговора на 12 месеци, односно до 

испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре наступи. 

Протеком времена на који је уговор закључен или испуњењем финансијске 

вредности Уговора у износу од  70.833.333,00 динара без ПДВ-а,  овај уговор престаје 

да важи, о чему ће наручилац обавестити снабдевача. 

Члан 14. 

Уговорне стране су дужне да након потписивања уговора, именују лица која ће 

бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за 

извршавање овог уговора. 

Члан 15. 

Овај уговор је сачињен  у 6 (шест) истоветних оригиналних примерака на 

српском језику од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.  

 

        ЗА СНАБДЕВАЧА                                                           ЗА НАРУЧИОЦА 

                                                                                       ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА 

                                                                                                      ПОЖАРЕВЦА 

                                                                                                  

 ___________________________                                  __________________________ 

                                                                                                       Начелник 

                                                                                Градске управе града Пожаревца 

                                                                              Александар Симоновић, дипл.правник          
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Пожаревца, Дринска бр. 2, 

Пожаревац,  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара - Електрична енергија - 

Партија 1 - Црпне станице - електрична енергија и Партија 2 - Јавна расвета - 

електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

13.03.2020. године до 10,00 часова.    

  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Споразум групе понуђача (у случају заједничке понуде), 

 Доказ о испуњености додатног услова 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 
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Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града 

Пожаревца, Дринска бр. 2, Пожаревац,  са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку 

добара – Набавка електричне енергије по партијама, ЈН бр. 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка електричне енергије по партијама, 

ЈН бр. 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка електричне енергије по партијама, 

ЈН бр. 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка електричне енергије по 

партијама, ЈН бр. 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

(Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као 

и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 

ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање сукцесивно, месечно, по утрошеној електричној енергији, у ком случају 

понуђач-снабдевач издаје, до 5-ог у месецу за претходни месец, одговарајући документ 

о извршеној испоруци (рачун/фактура).  

Рок плаћања не може бити краћи од 20, нити дужи од 45 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна, а којим је потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
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Понуђач гарантује да ће за све време важења овог уговора испоручивати одговарајући 

квалитет напона електричне енергије неопходан за нормалан рад уличне расвете, а све 

у складу са прописима и захтевима наручиоца, осим уколико наступе околности које се 

нису могле предвидети, односно чије се наступање није могло спречити, дакле које су 

настале независно од воље понуђача (виша сила).  

 

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону, у свему према прилогу  1 и 2 из конкурсне 

документације.  

Период испоруке : од дана закључења уговора, до годину дана, од 00:00 h до 24:00 h.  

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

 

9.5. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 188. став 3. 

Закона о енергетици 

 

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 ( ,,Сл. гласник РС” бр. 145/14) , односно да ће 

одмах по потписивању уговора закључити:  

1) Уговор кojим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје тог крајњег купца и  

2) Уговор о приступању систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 

прикључен. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона.  

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

 

11. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

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 
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39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15). 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

ОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

1. Понуђач уз понуду доставља средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде и то: 

Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне 

процењене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму, као и захтев за регистрацију менице. Рок важења 

менице је до истека важности понуде. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 

 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 

своју понуду;  

 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци; 

  понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђењаза добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем, по пријему њиховог писног захтева. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

2.  Меница за добро извршење посла 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 

бланко сопствену меницу за добро извршење посла која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 

од 10%  од укупне процењене вредности без  ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, као и захтев за регистрацију менице. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити 

меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

Напомена: У случају да понуђач својеручно потпише и печатом овери меничну 

изјаву а не попуни наведени образац, сматраће се да је на тај начин овластио 

наручиоца да попуни тај образац, у складу са условима из конкурсне 

документације и подацима из понуде понуђача 
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13. 3АШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail jelena.gligorijevic@pozarevac.rs  ) 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 5 дана пре истека рока за подношење понуде у времену од 

8,00 до 14,00 часова сваког радног дана (субота и недеља су нерадни дани код 

наручиоца).   

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 6/2020. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбамаЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисијиза заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

e-mail jelena.gligorijevic@pozarevac.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву 

за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чл.63. ст.2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 

а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду оуплати таксе из члана 156.ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 

рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај 

начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара; 

Напомена: 
Износ таксе се прецизира у конкурсној документацији у складу са одредбом чл. 156. 

ЗЈН. (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; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни 

број јавне набавкe];  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код банке. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -166. ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

за озбиљност понуде 

 

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“ бр. 

16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03-Уставна 

повеља) 

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 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 озбиљност понуде. 

 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, та 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 2, Пожаревац (у даљем 

тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за озбиљност понуде заведене 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 90 дана од дана отварања понуда. 

 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 

1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

Место: ________________  

Датум: ________________ 2020. године 

Издавалац менице 

 

_________________________ 

потпис овлашћеног лица 

 

Образац копирати за сваку партију. 
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                                          ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

за добро извршење посла 

 На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“ 

бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03-

Уставна повеља) 

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 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, та 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 за  добро извршење посла 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 30 дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова 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 извођење радова.  

 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 

1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

Место: ________________  

Датум: ________________ 2020. године 

Издавалац менице 

 

_________________________ 

потпис овлашћеног лица 
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 ПРИЛОГ БР. 1 

МЕРНА МЕСТА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА 

  BROJ MESTA 

MERENJA 

MESTO 

MERENJA 

NAZIV MERNOG MESTA 

1 4014172497 13642214 TS INDUSTRIJSKA II 

2 4014172500 13653542 STS NOVO GROBLJE 

3 4014172519 13653569 KUCISTE NA KRUZNOM TOKU 

4 4014172527 13656509 TS B. DIMITRIJEVICA STOV. 

ZVEZDA 

5 4014172535 13656541 TS LJUBICEVO 

6 4014172543 13656568 STS- 3. VISINSKA ZONA 

7 4014172551 13659095 TS BRESJE II 

8 4014172560 13659125 BSTS BEOGRADSKI PUT 

9 4014172578 13660859 TS PRVOMAJSKA KOSTOLAC 

10 4014172586 13663262 TS SARAJEVSKA 

11 4014172594 13672881 UL. RASVETA BRESJE I 

12 4014172608 13672903 TS KOSANCICEVA 

13 4014172616 13685762 IZBEGLICKO NASELJE UZUN 

MIRKOVA BB 

14 4014172624 13881588 TS REC NARODA TAKOVSKA 

15 4014172632 13977674 TS 1 KNEZ MILOSEV VENAC 

16 4014172640 13982767 TS 4 PIONIRSKI TRG 

17 4014172659 13983364 TS MILIVOJA ZIVANOVICA 

18 4014172667 1422960 TS STUBNA LUCICKI PUT 

19 4014172675 14242414 TS 6 BOLNICA 

20 4014172683 14245944 TS BLOK 15. OKTOBAR 

21 4014174279 5157497458 TS 35/10 ĐURE ĐAKOVIĆA bb 

22 4014172705 14246045 TS OHRIDSKA 

23 4014172713 14265570 TS 7. JULA 
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24 4014172721 14265589 TS J. SERBANOVICA 

25 4014172730 14265597 NEIMAR NASELJE 

26 4014172748 14268804 TS VOJNA B. SKVER 

27 4014172764 14273905 TS KRUSKA 

28 4014172772 14273913 TS KRAJINSKA 

29 4014172780 14273921 TS HAJDUK VELJKOVA 

30 4014172799 14273948 TS ROBNA KUCA SINDJELICEVA 

31 4014172802 14273956 TS. R. M. RUSA 

32 4014172810 14273964 TS ZABELA 

33 4014172829 14299815 TS LJUBICEVO 2 

34 4014172837 14299823 TS ĐURE JAKŠIĆA 1 

35 4014172845 14299831 TS V. KARADŽIĆA 

36 4014172853 14299858 TS RASADNIK 

37 4014172861 14299866 TS FILIPA VIŠNJIĆA 

38 4014172870 14299874 TS VRANJSKA 

39 4014172888 14424024 TS TRIANGL 

40 4014172896 14447296 TS ZELENGORSKA 

41 4014172900 14451110 TS TRUDBENIK KOSTOLAC 

42 4014172918 14462147 PECKO NASELJE KOSTOLAC 

43 4014172926 15023775 TS ZANATSKI CENTAR 

KOSTOLAC 

44 4014172934 15023872 GRADSKI PARK KOSTOLAC 

45 4014172942 15026170 TS STADION KOSTOLAC 

46 4014172950 15026227 TS 3 STADION KOSTOLAC 

47 4014172969 15026340 TS KOLIŠTE KOSTOLAC 

48 4014172977 15032251 TS KANAL KOSTOLAC 

49 4014172985 15032278 TS RUDNIK KOSTOLAC 

50 4014172993 15032286 VELJKA DUGOSEVIĆA 

KOSTOLAC 

51 4014173000 15032294 B. KIDRIČA KOSTOLAC 

52 4014173019 15032308 N. MILICIJA KOSTOLAC 

53 4014173027 15032316 TS JUG KOSTOLAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Набавка електричне енергије ЈН бр. 6/2020 – конк. документација  46/53 

  

 

54 4014173035 15032324 TS AMBULANTA KOSTOLAC 

55 4014173043 15032332 TS STRUGARA 1 KOSTOLAC 

56 4014173051 15032340 TS IGMA KOSTOLAC 

57 4014173060 15032359 TS STADION KOSTOLAC 

58 4014173078 15032367 LAMELA D KOSTOLAC 

59 4014173086 15032375 STRUGARA TS 2 KOSTOLAC 

60 4014173094 15032383 SEMAFOR KOD AMBULANTE 

KOSTOLAC 

61 4014173108 15034467 TS BAGREMAR KOSTOLAC 

62 4014173116 15042826 TS TULBA DOM UČENIKA 

63 4014173124 15042982 STUBNA TS HIPODROM 

64 4014173132 15044985 STUBNA TS DRAGOVAČKI PUT 

65 4014173140 15052740 TS STUBNA RUDAR 

66 4014173159 15056304 STS GUMOMEHANIKA 

67 4014173167 15056312 STS BEOGRADSKI PUT 

68 4014173175 15056320 STS CANE BABOVIĆ 

69 4014173183 15056339 STS SLOBODARSKA 

70 4014173191 15060107 KOBOLOVA KOSTOLAC 

71 4014173205 15100761 DRAGOVAC BB 

72 4014173213 15108290 STS TELEKOM DUNAVSKA 

73 4014173221 15111461 ŽABARSKA PETLJA 

74 4014173230 15112034 TS RATARSKA 

75 4014173248 15112093 LIMENA CANE BABOVIĆ 

76 4014173256 15112115 DUŠANOVAC 

77 4014173264 15116269 DUNAVSKA KOD OBILAZNICE 

78 4014173272 15119446 TS USKOČKA 

79 4014173280 15119454 TS II 

80 4014173299 15119462 TS III ŠUMADIJSKA 

81 4014173302 15119470 TS 5 LUČIČKI PUT 

82 4014173310 15122323 TS VI LIČKA 

83 4014173329 15123478 TS DOM ZDRAVLJA 
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84 4014173337 15126841 PARTIZANSKA 

85 4014173345 15126868 TS BAMBI PARK 

86 4014173353 15126876 TS BLOK II BORISA KIDRIČA 

87 4014173361 15126884 TS NEVESENJSKA 

88 4014173370 15126892 BREZANSKI PUT 

89 4014173388 15126906 TS LJUBLJANSKA 

90 4014173396 15126914 TS JNA 

91 4014173400 15126922 TS V. CAREVCA 

92 4014173418 15126930 TS BRANIČEVSKA 

93 4014173426 15127112 TS 10/04 STAKLOREKLAM 

94 4014173434 15127244 TS 7 SEKRETARA SKOJA 

95 4014173442 15127260 ULICNI BLOK TS STARINE 

NOVAKA 

96 4014173450 15127309 ULIČNI BLOK DUBRAVICA KBTS 

97 4014173469 15127317 ULIČNI BLOK DUBRAVICA 

98 4014173477 15132493 TS ĐERDAP 

99 4014173485 15132507 TS ĆEBINA 

100 4014173493 15132515 TS ZAGORSKA 

101 4014173507 15132523 TS VAŠARIŠTE 

102 4014173515 15132531 TS VRŠAČKA 

103 4014173523 15132558 TS ŽENSKI ZAVOD 

104 4014173531 15132566 TS SINJSKA 

105 4014173540 15132574 TS STADION M. SPORTOVA M. 

TITA 

106 4014173558 15132582 TS AVALA 

107 4014173566 15132590 TS ZANAT. CENTAR BARILI 

108 4014173574 15132604 TS SVETOSAVSKA 

109 4014173582 15132612 TS VARDARSKA 

110 4014173590 15132620 TS DUNAVSKA 

111 4014173604 15132639 TS JUGOVO, BRANIČEVSKA 

112 4014173612 15132647 TS VOJVODE STEPE 

113 4014173620 15132655 TS HIG. ZAVOD J. ŠERBANOVIĆA 
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114 4014173639 15132663 TS JAKŠIĆEVA 

115 4014173647 15132671 TS JEREMIJINO POLJE 

116 4014173655 15132698 TS STUBNA VJ 

117 4014173663 15132701 TS VINOGRADSKA 

118 4014173671 15132728 TS H. VELJKOVA LIMENA 

119 4014173680 15132736 MEDICINA RADA J. 

ŠERBANOVIĆA 

120 4014173698 15132744 TS SUD 

121 4014173701 15132752 TS ILIJE BIRČANINA 

122 4014173710 15132760 TS SKADARSKA 

123 4014173728 15132779 TS BORSKA 

124 4014173736 15132787 TS NEMANJINA 

125 4014173744 15132795 PALATA MORAVA 

126 4014173752 15132809 TS D. VRTIĆ NEMANJINA 

127 4014173760 15132817 TS INDUSTRIJSKA 

128 4014173779 15132825 SEMAFOR KOD SDK 

129 4014173787 15132833 SEMAFOR II J. ŠERBANOVIĆA 

130 4014173795 15134208 TS KULA DRAGOVAC 

131 4014173809 15136383 BSTS ZABELA 

132 4014173817 15136391 JAVNA RASVETA - HELA 

133 4014173825 15143304 SEMAFOR III ČEDE VASOVIĆA 

134 4014173833 15143312 SEMAFOR IV K. ABRAŠEVIĆ 

135 4014173841 15143320 SEMAFOR V B. KIDRIČA 

136 4014173850 15143339 SEMAFOR KOD SUDA 

137 4014173868 15143347 SEMAFOR KOD ŠKOLE NJEGOŠ 

JNA 

138 4014173876 15143355 TS DOM OMLADINE 

139 4014173884 15143371 TS ŽIROVNI VENAC 

140 4014173892 15143398 TS ŽIVANA CVIJIĆA 

141 4014173906 15143401 TS ZMAJ JOVINA 

142 4014173914 15143436 TS D. VRTIĆ SOPOTSKA 

143 4014173922 15143452 TS LJUBIČEVO I KULA 
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144 4014173930 15143460 TS LOVAC M. PIJADE 

145 4014173949 15143479 TS 3 LJUBIČEVO 

146 4014173957 15143487 TS IZVORSKA 

147 4014173965 15143495 TS ĐURE JAKŠIĆA 2 

148 4014173973 15143509 TS ZMAJ JOVINA 2 

149 4014173981 15143517 TS RATARSKA, ZGRADE 

SOLIDARNOSTI 

150 4014173990 15143525 TS ZABELSKI PUT STUBNA 

151 4014174007 15143533 TS STUBNA BETONSKA ZABELSKI 

PUT 

152 4014174015 15143541 TS B. PRVULOVIĆ 

153 4014174023 15143568 MAJAKOVSKA 

154 4014174031 15143576 TS STARINE NOVAKA 

155 4014174040 15143584 TS P.J. ŠTURMA 

156 4014174058 15143592 TS PRIŠTINSKA 

157 4014174066 15143606 TS VLAJKA PAVLOVIĆA 

158 4014174074 15143614 TS SAVE KOVAČEVIĆA 

159 4014174082 15143622 TS BORE STANKOVIĆA 

160 4014174090 16348570 STS ŠUGAVICA 2 KOSTOLAC 

161 4014174104 16368148 RASVETA NA PLAŽI KOSTOLAC 

162 4014174112 16386227 ĐURE ĐAKOVIĆA BB 

163 4014174120 16403172  RASVETA METKOR 

164 4014174139 16416290 TS SAOBRAĆAJNA POLICIJA 

165 4014174147 16535435 TS BUSIJA 

166 4014174155 16581763 TS PETROVAČKI PUT 

167 4014174163 16588679 TS KOSOVSKA NOVA 

168 4014174171 16590401 TS 13 ČEDE VASOVIĆA 

169 4014174180 16591904 TS ŽAGUBIČKA 

170 4014174198 16594849 ULIČNI BLOK KRUŽNI TOK 

171 4014174201 16675636 DUNAVSKA 

172 4014174210 16675784 STS LILIĆ 

173 4014174228 16866962 ŠUGAVICA NASELJE KANAL BB 

KOSTOLAC 
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174 4014174236 16780340 BEOGRADSKI PUT DESNO 

175 4014174260 5154423860 MORAVSKA 134 

176 4014174244 16868949 TS CRVENI KRST 

177 4014174252 16780359 RO-JR6 BEOGRADSKI PUT DESNO 

178 4014248825 5179504040 Semafor na raskrsnici Nemanjina-

Partizanska-Ratarska-Moravska 

179 4014174295 5120957548 Dubravica STUBNA 

180 4014174309 5120959320 Dubravica BB 

181 4014174317 5133866991 Dubravica MARGUM 2 

182 4014174325 5120393008 Batovac TS KULA 

183 4014174333 5120394934 Batovac TS RESETKASTA 

184 4014174341 5129897980 Batovac BSTS 

185 4014174350 5120388411 Batovac STS BATOVAC 3 

186 4014174368 5102224304 Brežane TS 

187 4014174376 5102224312 Brežane TS STUBNA 

188 4014174384 5102224320 Brežane TS LIMENA 

189 4014174392 5102224355 Brežane TS KULA 

190 4014174406 5115646917 Lučica TS KULA 

191 4014174414 5115609833 Lučica TS KOD DUNJE 

192 4014174422 5117852522 Lučica 

193 4014174430 5131877589 Lučica POPOVČIĆ 2 

194 4014174449 5115653719 Lučica TS KRUA 

195 4014174457 5115614853 Lučica KBTS 

196 4014174465 5115609868 Lučica TS PILOT 

197 4014174473 5115647115 Lučica TS  POPOVČIĆ 

198 4014174481 5115652917 Lučica TS POLIGON 

199 4014174490 5115653727 Lučica STS 8 

200 4014174503 5156079237 Trnjane RSTS2 

201 4014174511 5102368411 Trnjane O 

202 4014174520 5156079296 Trnjane BB 
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203 4014174538 5146021141 Bratinac 

204 4014174546 5102374233 Bratinac 

205 4014174554 5102374241 Bratinac 

206 4014174562 5102308567 Ostrovo 

207 4014174570 5102308575 Ostrovo 

208 4014174589 5102308699 Ostrovo ST1 

209 4014174597 5138383239 Kličevac 

210 4014174600 5102304618 Kličevac TS LIMENKA 

211 4014174619 5102304626 Kličevac TS KULA 

212 4014174627 5102302402 Kličevac L. VODE + TS IV 

213 4014174635 5102306300 Rečica STUBNA 

214 4014174643 5102306319 Rečica  KULA 

215 4014174651 5102306327 Rečica 

216 4014174660 15109890 Dragovac 2 

217 4014174678 5102226625 Živica 

218 4014174686 5102226633 Živica 

219 4014174694 5102226641 Živica 

220 4014174708 5102213469 Ćirikovac 

221 4014174716 5102213515 Ćirikovac 

222 4014174724 5102213736 Ćirikovac 

223 4014174732 5102228970 Bubušinac 

224 4014174740 5102243368 Prugovo 

225 4014174759 5102243376 Prugovo 

226 4014174767 5102243384 Prugovo BSTS PRUGOVO 3 

227 4014174775 5132896811 Kasidol 

228 4014174783 5102253703 Kasidol 

229 4014174791 5102251352 Kasidol 

230 4014174805 5102251360 Kasidol 

231 4014174813 5102248033 Bare KULA 

232 4014174821 5102312955 Petka ul. 1 
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233 4014174830 5102313129 Petka KBT TCC. MALA 

234 4014174848 5102313803 Petka 

235 4014174856 5107006194 Petka 

236 4014174864 5102316357 Klenovnik 288 

237 4014174872 5102316365 Klenovnik 284 

238 4014174880 5102316527 Klenovnik 0 

239 4014174899 5102294345 Stari Kostolac TS STUBNA 

240 4014174902 5102294353 Stari Kostolac TS KULA 

241 4014174910 5107297024 Bubušinac 

242 4014174929 5117244000 Malјurevac 

243 4014174937 5172631977 Malјurevac 

244 4014174945 5139462493 Bradarac 

245 4014174953 5139465050 Bradarac 

246 4014174961 5139465387 Bradarac 

247 4014174970 5102250364 Bare STS BARE 3 

248 4014174988 5102250674 Bare 

249 4014174996 5102579170 Beranje 

250 4014175003 5102577894 Beranje KULA 

251 4014175011 5102369345 Nabrđe 

252 4014175020 5109166253 Nabrđe MZ NABRDJE 

253 4014175038 5102294361 Stari Kostolac TS STUBNA II 

254 4014175046 5138383352 Drmno 

255 4014175054 5102299622 Drmno 

256 4014175062 5102299517 Drmno 

257 4014175070 5102299525 Drmno 

258 4015282105 5102204257 Polјana  

259 4015282113 5102204311 Polјana PURA PETROL 

260 4015282121 5102204354 Polјana ulaz u selo 

261 4015282130 5102204400 Polјana KBTS 

262 4015282148 5116010820 Polјana TS ELEGANT 

263 4015282156 5102204362 Polјana KULA 1 

264 4014174287 5157589069 TS 10/04 JOVANA ŠERBANOVIĆA 

265 4015164501 5176516307 ŠUGAVICA 1 NASELJE KANAL 

266 4015599940 5183864191 PIONIRSKI TRG ugao B. Jedinstva 

bb 

 

Просечни годишњи утрошак електричне енергије за јавну расвету је око 8.000.000 

kW 
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Прилог бр. 2 

 
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ 

 

Бр.места 

мерења 

Назив 

17278479 CRPNA STANICA CS-5-Bate 

Bulića 

17278487 CRPNA STANICA CS-6-Rade 

Slobode bb 

16662674 CRPNA STANICA CS-7-Pećka 

16788333 CRPNA STANICA CS-8-Dimitrija 

Pavlovića 

5179504067 CRPNA STANICA CS-2 Lučica 

Под број 

5183872658 

ЦС 3 Пругово 

Под број 

5183872399 

ЦС 4 Пољана 1 

Под број 

5183872313 

ЦС 5 Пољана 2 

Под број 

5183872240 

ЦС Истражни затвор 

Под број 

5183864744 

ЦС Доминг Љубичево 

 

Просечни годишњи утрошак електричне енергије за црпне станице је око 70.000 

kW 
 


