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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл.2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 404-44/2020-03-01 и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку бр.404-44/2020-03-02, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку – Набавка електричне енергије 

ЈН бр. 12/2020 
 
Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 

услуге и сл. 

 

4 

 

IV 

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

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

9 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

VI Образац понуде 20 

VII Образац структуре цене са упуством како да се попуни 24 

VIII Модел уговора 25 

IX Образац трошкова припреме понуде 29 

X Образац изјаве о независној понуди 30 

XI Овлашћење представника понуђача 31 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општинска управа општине Петровац на Млави 
Адреса: ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави 
Интернет страница: www.petrovacnamlavi.rs.  
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Одлуком о покретању 
поступка бр. 404-44/2020-03-01. 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 12/2020 су – Набавка електричне енергије. 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
5. Врста поступка: отворени поступак 
6. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Марина Бачкић 
Е - mail адреса (или број факса): marina@petrovacnamlavi.rs 

 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 12/2020 године су – Набавка електричне енергије у општем 
речнику набавке означена под ознаком: 09310000- електрична енергија. 

 

2.Партије 
Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marina@petrovacnamlavi.rs
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Спецификација: 

Предмет набавке ја набавка електричне енергије: 
 
Спецификација: 
 

Ред.бр. Корисник Број бројила Одобрена снага 

1 Зграда општине- Доњи спрат 3579947 17,25 

2 МК Буровац 7409069 17,25 

3 МК Вошановац 10798623 17,25 

4 МК Лопушник 5508104 5,75 

5 МК Ћовдин 8749341 5,75 

6 МК Манастрица 11039481 17,25 

7 МК Крвије 4502339 17,25 

8 МК Велики Поповац 5325610 17,25 

9 Просторије Петровац А00031434 17,25 

10 Републичка инспекција 244334 17,25 

11 МК Велико Лаоле 195160 17,25 

12 МК Рашанац 5206710 5,75 

13 МК Кладурово 9202218 17,25 

14 МК Мало Лаоле 10019692 17,25 

15 МК Ждрело А00447755 17,25 
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16 МК Орешковица 9438783 17,25 

17 МК Панково 253423 17,25 

18 Опш.секретаријат Рановац 6130768 17,25 

19 МК Кнежица 14061721 17,25 

20 Горњи спрат Петровац 3579937 17,25 

21 Бифе Петровац 1284852 17,25 

22 МК Дубочка 5578 17,25 

23 МК Каменово 8166119 17,25 

24 МК Мелница 7256004 17,25 

25 МК Орљево 18591 17,25 

26 МК Шетоње 747880 17,25 

27 МК Бистрица 10015958 17,25 

28 Синдикат Петровац 3911103 17,25 

29 МК Забрђе 5365271 17,25 

30 МК Старчево 9904470 5,75 

31 Одељење за ванредне ситуације 

Петровац, 12 300 Петровац на Млави 

,,Ждрело“, Општина Петровац на 

Млави 

4509695 17,25 

32 МК Табановац А00403389 17,25 

33 Апотека Шеки Тилиа А00455699 22,08 
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34 Друштвени фонд за грађевинско 

земљиште и путеве 

6121268 17,25 

 
Преглед потрошње на годишњем нивоу 2019. Године (широка потрошња)  

 

Ред.бр. Корисник Број 

бројила 

Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

 

Одобрена 

снага 

1 Зграда општине- Доњи 

спрат 

3579947 56.964 12 17,25 

2 МК Буровац 7409069 30 12 17,25 

3 МК Вошановац 10798623 1.121 12 17,25 

4 МК Лопушник 5508104 262 12 5,75 

5 МК Ћовдин 8749341 4 12 17,25 

6 МК Манастрица 14026608 1.424 692 17,25 

7 МК Крвије 4502339 280 12 17,25 

8 МК Велики Поповац 199917 1.757 12 17,25 

9 Просторије Петровац А00031434 4.585 12 17,25 

10 Републичка инспекција 244334 765 294 17,25 

11 МК Велико Лаоле 00195160 13.291 3.800 17,25 

12 МК Рашанац 5206710 4.620 12 5,75 

13 МК Кладурово 9202218 504 12 17,25 

14 МК Мало Лаоле 10836931 2.158 12 17,25 
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15 МК Ждрело А00447755 52 20 17,25 

16 МК Орешковица 9438783 0 12 17,25 

17 МК Панково 10724213 0 12 17,25 

18 Опш.секретаријат Рановац 3525693 

6130768 

9.404 12 17,25 

19 МК Кнежица 14061721 53 12 17,25 

20 Горњи спрат Петровац 3579937 6.006 15 17,25 

21 Бифе Петровац 1284852 16 12 17,25 

22 МК Дубочка 5578 49 12 17,25 

23 МК Каменово 8166119 40 12 17,25 

24 МК Мелница 7256004 35 12 17,25 

25 МК Орљево 18591 69 12 17,25 

26 МК Шетоње 747880 9.884 21 17,25 

27 МК Бистрица 4535800 11 12 17,25 

28 Синдикат Петровац 3911103 1 12 17,25 

29 МК Забрђе 5365271 65 12 17,25 

30 МК Старчево 9904470 4 12 5,75 

 

31 

Одељење за ванредне 

ситуације Петровац, 12 300 

Петровац на Млави 

,,Ждрело“, Општина 

Петровац на Млави 

 

4509695 

 

1.551 

 

12 

 

17,25 
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32 MК Табановац А00403389 8 12 17,25 

33 Апотека Шеки-Тилиа А00455699 4.904 691 22,08 

34 Друштвени фонд за 

грађевинско земљиште и 

путеве 

6121268 192.052 12 17,25 

 

УКУПНО : виша тарифа:  324.345 
                  Нижа тарифа       8.584 
Количина енергије у погледу које се врши набавка: процењена од наручиоца уз 
увећање од 5% узимајући у обзир могуће повећање потрошње у току уговорног периода 
је: 

Тарифни став Јед.мере Планирана потрошња 

1 2 3 

Виша тарифа kWh 350.000 

Нижа тарифа kWh 9.500 
 
Врста продаје: стална и гарантована, одређена на основу остварене потрошње 
наручиоца, на местима примопредаје, током периода снадбевања. Понуђач је балансно 
одоворан за место примопредаје наручиоцу 
Рок испоруке: почев од првог календарског дана у наредном месецу у односу на месец 
у ком је закључен уговор од 00:00 часова и траје до 28.02.2021. године до 24:00часа 
Понуђач је балансно одоворан за место примопредаје наручиоцу. 
Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије у складу 
са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду 
преносног система ( Сл. Гласник РС број 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног 
система( Сл. Гласник РС број 3/2012)и Уредбом о условима испоруке и снабдевања 
електричном енергијијом ( СЛ. Гласник РС бр. 63/2013) и Правилима о раду тржишта 
електричне енергије ( Сл. Гласник РС 120/2012 и 120/2014) као и са свим другим 
важећима законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног 
добра и Уредбе о условима испоруке електричне енергије. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму , потписану од 
стране одговорног лица понуђача којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен 
уговор о предметном поступку јавне набавке , поступити у складу са чланом 141. Став 
5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат 
крајњег купца прикључен и 
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1. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 
крајњег купца. 

 
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 
1.1. 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 
1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 
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) Закона); 
 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
 
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона 
 
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
1.2. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) 
 
1.3. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 
 
 
1.4. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
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1) да располаже неопходним пословним капацитетом , односно да је као 
активан учесник на тржишту електричне енергије, у било ком периоду из 
претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, обавио минимално 
једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица 
као понуђаче или подносиоце пријава. 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке , правно лице као 
понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа: 
Услов.1. Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући 
регистар. 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 
регистра надлежног Привредног суда; 
 
Услов. 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 

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне 
полицијске управе, Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (доказ не сме бити старији од два месеца пре датума 
отварања понуда). 
 
Услов 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 

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда да се понуђач 
налази у потупку приватизације (доказ не сме бити старији од два месеца пре 
датума отварања понуда). 
 
2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за 
предузетнике као понуђаче или подносиоце пријава. 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке , предузетник као 
понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа: 
Услов.1. Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући 
регистар. 
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Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 
одговарајућег регистра; 
 
Услов. 2. Да он 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 

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе, 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (доказ не сме бити старији од два 
месеца пре датума отварања понуда). 
 
Услов 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 

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (доказ не сме бити 
старији од два месеца пре датума отварања понуда). 
 
3. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка 
лица као понуђаче или подносиоце пријава. 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке , физичко лице 
као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа: 
Услов. 1. Да он 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 

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе, 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (доказ не сме бити старији од два месеца 
пре датума отварања понуда). 
 
Услов 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има пребивалиште-боравиште на 
њеној територији 

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (доказ не сме бити 
старији од два месеца пре датума отварања понуда). 
 
Услов из члана 75. ст. 2. Да је приликом састављања понуде поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
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заштите животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 
Доказ: потписан и оверен образац изјаве (Образац број 12). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача. 
4. Доказивање испуњености додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, Понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
Услов 1. Лиценцa за снабдевање електричном енергијом 

Лиценцa за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за 
енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој 
страни понуђач има седиште, коју доставља у виду неоверене копије . 

Доказ: 

За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, понуђач 
доказује достављањем Потврде ( уверења) Оператора преносног система да је 
понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије , односно да је у било ком 
периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда 
на Портају јавних набавки Управе за јавне набавке , обавио минимално једну 
трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту. 

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона. 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није 
дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачка 1)-4), с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на 
којој је тражени документ јавно доступан. 

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

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
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електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 

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

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског 
тумача. 
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
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:. 

Oпштинa Петровац на Млави 
ул. Српских владара бр. 165 
12 300 Петровац на Млави 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Набавка електричне енергије – ЈН 
бр.12/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 13.03.2020. године до 10,00 часова. Отварање понуда 
спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана у 10:30 
часова. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Обавезну садржину понуде чине попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне 
документације. 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати  обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава 
под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 
поштовању обавеза из чл.75. и 76. Закона...),који морају бити потписани од стране 
сваког понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач 
из групе потписује  обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
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треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 
понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду. 
 
3. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
4. Понуда са варијантама 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
5. Начин измене, допуне и опозива 
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: Oпштине Петровац на 
Млави, ул. Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави 
„Измена понуде за јавну набавку – Набавка електричне енергије - ЈН бр. 12/2020- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку – Набавка електричне енергије – ЈН бр. 12/2020- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка електричне енергије – ЈН 
бр.12/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку – Набавка 
електричне енергије, ЈН бр.12/2020- 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 (поглавље 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 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу 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. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
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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)до 6) 
Закона и то податке о: 
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
• понуђачу који ће издати рачун, 
• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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. 
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, рока, места и начина испоруке као и друге околности 
од којих зависи прихватљивост понуде  
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Начин и рок плаћања: сукцесивно у року од 45 дана од дана пријема фактуре за 
претходни месец.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Рок, место и начин испоруке добара: 
Место испоруке су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем 
(списак мерних места саставни је део ове конкурсне документације). 
Рок испоруке почев од првог календарског дана у наредном месецу у односу на месец у 
ком је закључен уговор од 00:00 часова и траје до 28.02.2021. године до 24:00часа 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду 
 
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
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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 за уговорени период снабдевања, осим ако до повећања цена дође на 
основу Закона и других прописа који регулишу ову област. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 
заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење 
уговора о јавној набавци 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Подаци о 
заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања, борачка и социјална питања. 
12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
За предметну јавну набавку нису предвиђена средстав финансијског обезбеђења. 
 
13. Заштита 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 marina@petrovacnamlavi.rs] тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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 12/2020. године. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 
понуђача односно његовог подизвођача 



Конкурсна документација за ЈН број 12/2020, набавка електричне енергије  
страна 18 од 31 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налази на 
списку негативних референци 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна 
и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 
висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који 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 банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих 
се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент 
критеријума 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“. 
18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора 
у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 
Уколико два или више понуђача, понуде исту цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда понуђача који је дао краћи рок за сукцесивну испруку од пријема захтева 
наручиоца, уколико две или више понуда дају исту цену исти рок испоруке, биће 
изабрана понуда оног понуђача чија је понуда прва пристигла на адресу наручиоца. 
19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.(Образац изјаве дат је у 
конкурсној документацији). 
20. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
21. Начин рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 
e-mail marina@petrovacnamlavi.rs, факсом на број 012/331-283 или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 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 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 10 дана од дана објављивање одлуке. 
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. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на 
број 97 50-016, сврха уплате: сврха: Републичка административна такса са назнаком 
набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
22. Рок у којем ће уговор бити закључен 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара за 

Набавка електричне енергије, ЈН број 12/2020. 
 
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 
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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 
 
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 
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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. 
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:  
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 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. 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ДОБРА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Укупан износ понуде без ПДВ-а  

Укупан износ понуде са ПДВ-ом  

Рок плаћања и начин плаћања 45 дана у односу на датум пријема рачуна 

Рок важења понуде _______________ дана (не краћи од 40 

дана) 

Начин издавања рачуна Месечно, на основу стварно утврђене 

потрошње 
 
Рок испоруке добара почиње првог календарског дана у наредном месецу у односу на 
месец у ком је закључен уговор од 00.00 часова до 24 часа сваког дана за време 
трајања уговора 
Место и начин испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије, мерна 
места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем наведена у спецификацији, 
стална, свакодневна, од 00:00 – 24:00 часова за све време важења уговора. 
 

Датум                                                   Понуђач 
 

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

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  

 

Ред.бр. 
Предмет 

набавке 
Јед. мере 

Процењене 

количине 

Јед. цена 

без ПДВ-

а 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом, 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x4) 7. (3x5) 

1. Електрична 

енергија 

ВТ 

kWh 350 000 

    

2. Електрична 

енергија 

НТ 

kWh 9 500 

    

УКУПНО (1+2):   
 
 
Упутство за попуњавање табеле: 
 

• У колону 4 уписује се јединична цена без ПДВ-а, 
• Колона 5 уписује се јединична цена са ПДВ-ом, 
• Колона 6 предстваља производ вредности из колоне 4 и вредности из 
колоне 5. 
• Колона 7 представља колону 6 увећану за вредност ПДВ-а. 

 
 
 
Датум___________                                                               Понуђач 
                                                                                         _____________ 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
Закључен између: 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ; адреса: Српских владара 
165 , 12300 Петровац на Млави, телефон. 012/331-280. матични број: 07198264 , шифра 
делатности: 8411, ПИБ: 102538275, коју заступа начелник ОУ Горан Стефановић (у 
даљем тексту:Наручилац) 
и 
................................................................................. са седиштем у 
............................................, улица .........................................., ПИБ :.......................... 
Матични број: ........................................, број рачуна: ............................................ Назив 
банке:......................................, кога заступа................................................................... (у 
даљем тексту: Добављач) 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који 
ће у име групе понуђача потписати уговор. 
 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац на основу члана 32. Закона 
о јавним набавкама (СЛ. Гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015 ) спровео поступак 
јавне набавке добара – набавка електричне енергије ЈН бр. 12/2020, да је понуђач 
доставио понуду број __________од _________2020. године која је код наручиоца 
заведена под бројем _______________од________2020. године и да је наручилац 
донео Одлуку о додели уговора број _______________ дана _______2020.године. 
По спроведеном поступку уговорне стране су се сагласиле о следећем: 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је испорука активне електричне енергије. 
Овим уговором уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу 

испоруке електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за 
реализацију овог уговора, под условима утврђеним овим уговором и законским 
прописима Републике Србије којима се уређују права и обавезе по основу производње 
и продаје електричне енергије. 
Међусобна права и обавезе уговорних страна регулишу се према условима из Техничке 
спецификације, Обрасца структуре цене из Конкурсне документације Наручиоца и 
усвојене понуде Понуђача број __________ од __________ године, која чини саставни 
део овог уговора. 

Члан 2. 
Цена за испоручену електричну енергију износи: 

• За вишу терифу (ВТ)________________динара за 1 kWh 
• За нижу тарифу (НТ)________________ динара за 1 kWh 

што за утврђену оријентациону потрошњу електричне енергије наведену у конкурсној 
документацији износи укупно _____________динара без урачунатог ПДВ-а, а са ПДВ 
__________________динара 

Добављач се обавезује да ће стварно испоручену активну електричну енергију 
обрачунавати са балансном одговорношћу у висини од 100% (сто процената). 

Обрачун-фактурисање испоручене количине електричне енергије врши се по 
наведеним јединичним ценама из става 2. овог члана, а према стварно испорученој 
количини електричне енергије, као и са пратећим трошковима за обрачунски период на 
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местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним овим 
уговором. 

Пратећи трошкови регулисани су Законом о енергетици („Службени гласник РС“ 
бр. 57/2011, 80/2011-испр. 93/2012 и 124/12, 145/2014) и подзаконским актима који 
уређују ову област и обухватају трошкове приступа систему електричне енергије, 
накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као и обрачунати 
ПДВ. 

Добављач пратеће трошкове мора посебно исказати у фактури-рачуну. 
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања, осим ако до повећања цена 

дође на основу Закона и других прописа који регулишу ову област. 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити сукцесивно за сваки месец, по 

пријему фактуре без рекламације и то 45 дана од дана пријема фактуре за претходни 
месец за испоручену електричну енергију која садржи у себи исказану цену активне 
електричне енергије, обрачунски период као и посебно исказане цене пратећих 
трошкова, уплатом на текући рачун добављача број ______________________, код 
банке ___________________. 

Добављач је у обавези да изда и достави Наручиоцу фактуру за свако мерно 
место путем поште или предајом у писарници Општинске управе у згради општине 
Петровац на Млавина на адреси ул. Српских владара бр.165. 12 300 Петровац на 
Млави. 

Уколико је наручилац уложио рекламацију, рок за плаћање уговорне обавезе 
помера се за период док се рекламација не отклони. 

Средства за реализацију ове јавне набавке предвиђена су Планом набавки за 
2020. годину. Обавезе које доспевају у наредној буџетској годиини биће реализоване 
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у буџету општине 
Петровац на Млави за 2021. годину. 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да ће се испорука електричне енергије која је 

предмет овог уговора извршити на следећи начин: 
• Врста продаје: стална и гарантована 
• Капацитет испоруке: на бази месечне потрошње 
Период испоруке: почев од првог календарског дана у наредном месецу у 

односу на месец у ком је закључен уговор од 00:00 часова и траје до 29.02.2021. године 
до 24:00часа 

Уколико купац до истека рока из претходне алинеје не обавести Продавца да је 
закључио Уговор о купопродаји електричне енергије за 2020. годину, Продавац је дужан 
да купцу обезбеди резервно снадбевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о 
енергетици. 

• месеци од дана закључења овог Уговора, у периоду од 00:00 часова до 
24:00 часова 
• Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини активне 
електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током 
периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором. 
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Члан 5. 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са 

позитивним прописима Републике Србије који регулишу поље енергетике, тржиште 
електричне енергије, испоруку и снабдевање електричне енергије. 

Члан 6. 
Место испоруке добара су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни 

систем наведена у спецификацији. 
Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње 

наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. 
Испорука је стална и гарантована. 
Добављач је дужан да пре испоруке електричне енергије закључи: 
1. Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат 
крајњег купца прикључен и 
1. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 
крајњег купца. 

Члан 7. 
Добављач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку 

електричне енергије. 
Члан 8. 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и 
неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије наручилац има право да у року од 
8 (осам) дана од дана пријема фактуре поднесе приговор добављачу. 

Добављач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи 
о приговору наручиоца. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете 
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног 
система. 

Члан 9. 
Добављач је дужан да приликом испоруке добара који су предмет уговора, 

примењује све потребне мере заштите у складу са позитивним прописима Републике 
Србије који регулишу безбедности и здрављу на раду. 

 
Члан 10. 

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним 
набавкама, без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења овог 
уговора и да је документује на прописани начин. 

 
Члан 11. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници 
уговорних страна или од њих овлашћена лица, а ступа на снагу првог наредног дана 
након потписивања до 28.02.2021. године. 

Члан 12. 
Уколико купац до 28.02.2021. године, не закључи уговор о снадбевању 

електричном енергијом у 2020. години, на захтев купца, продавац је дужан да купцу 
обезбеди резервно снадбевање у складу са чланом 145.и 146. Закона о енергетици. 
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Члан 13. 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити споразумно, у писаној форми, 

путем анекса овог уговора уз обострану сагласност уговорних страна. 
 

Члан 14. 
На све односе уговорних страна који могу настати поводом овог уговора, а нису 
регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

Члан 15. 
Уговор може бити раскинут и сагласном вољом уговорних страна. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када 

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете 
обавезе. 

О раскиду уговора уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 
уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 8 (осам) дана од 
дана пријема писменог обавештења о раскиду уговора друге уговорне стране. 
 

Члан 16. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 
надлежан је Привредни суд у Пожаревцу. 

Члан 17. 
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) 

задржава добављач, а 4 (четири) наручилац. 
 

       Добављач                                                                                         Наручилац 
___________________                                                                   __________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

(Назив понуђача) 

даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке – Набавка електричне енергије, бр. 12/2020, поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

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

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
број:__________ 

___________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из _____________________________ ул.__________________________________ 
 
бр.лк. ____________________ издата од ___________________________________ 
 
овалашћује се да у име 
______________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 
 
 

може да учествује у поступку јавне број: 12/2020 – Набавка електричне енергије, а 
према техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део конкурсне 
документације. 

Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног 
отварања понуда. 

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе 
се не може користити. 
 
 

Понуђач/Носилац групе 
Датум:________________                                      ____________________________ 
                                                                                   (име и презиме овлашћеног лица)  
                                                                                      ____________________________  
                                                                                                    потпис овлашћеног 
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