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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 404-67/2018-IV-09 од 23.08.2018.године и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку број 404-67/2018-IV-09 од 23.08.2018. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку електричне енергије  
за потребе јавног осветљења града  и насељених места града Вршца бр. 404-67/2018-IV-09 

 
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, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења или испoруке добара. 

4-12 

III/1 Техничка документација и планови 12 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
13-15 

V Критеријуми за доделу уговора 16 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 17-26 

VII Модел уговора 27-31 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 32-41 

 Прилози  за ковертирање 42-43 

 
 

 

Напомена: 
Ова конкурсна докуменатација је сачињнеа у електронском облику и валидна и без потписа и печата.  
ОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИМА УКУПНО 43 СТРАНИЦЕ. 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ИЗВРШИЛА ЊЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, РАДИ 
КОРИШЋЕЊА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ У ЦИЉУ ОЛАКШАВАЊА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ЈЕ НАЈСТРОЖИЈЕ 
ЗАБРАЊЕНА БИЛО КАКВА ИЗМЕНА ИЛИ ПРЕПРАВКА ПОДАТАКА САДРЖАНИМ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ. 

 
За све што није посебно прецизирано овом Конкурсном документацијом, важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 124/2012,14/2015 и 68/2015)  

Комисија за ЈН 
Верица Преда-Службеник за јавне набавке 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

1. Назив наручиоца:  Град  Вршац/по овлашћењу Градска управа града Вршца  
2. Адреса наручиоца: Трг победе 1. Вршац 26300 

3. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, сходно члану 32. Закона 
о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке , Правилима о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр.55/2008) 
и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр. 3/2012) и 
Уредбом  о условима испоруке и снабдевања електричном  енергијом  („Службени гласник РС“, бр. 
63/2013) и Правилима о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, 120/2012) као 
и са свим другим важећима законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање 
предметног добра. 

4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења и реализације  уговора о јавној набавци са 
понуђачем који  испуњава захтеве наручиоца и чија понуда не прелази процењену вредност јавне 
набавке. 

 
5. Предмет јавних набавки: набавка добара – Набавка електричне енергије за потребе јавног 

осветљења града  и насељених места града Вршца 
 

6. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија 
 

7. Понуда са варијантама: Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

8. Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена.                                               

9. Начин преузимања конкурсне документације: електронским путем са Портала јавних набавки  
www.portal.ujn.gov.rs  и  интернет  странице  наручиоца   www.vrsac.com  

10. Не спроводи се резервисана јавна набавка. 

11. Контакт:  Лице за контакт у вези припремања понуде и преузимање конкурсне документације је 
Верица Преда:  

12. путем поште на адресу Трг Победе1. Вршац 26300 

13. електронским путем на е-маил: verica.preda@vrsac.org.rs (060/80-90-159) 

 

II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1.   Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке број 404-67/2018-IV-09 су добра – електрична енергија  за потребе  јавног 

осветљења града и насељених места града Вршца 

 Oзнака и назив из Општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија  

 

2.   Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.  
 
 

 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
mailto:verica.preda@vrsac.org.rs
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 

Предмет јавне набавке је добро– Набавка електричне енергије за потребе јавног 
осветљења града  и насељених места града Вршца 
 

T E Х Н И Ч К А    С Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А     Д О Б Р А 

 
I СПИСАК ПОТРОШАЧА ЗА КОЈЕ СЕ ТРАЖИ ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
Табела 1 .:   
 

Р.бр. Назив потрошача Адреса мерног места 
Шифра 
потрошача 

ЕД број 
Одобрена 

снага 

1 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 
ПАРТА, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

ББ  
4012906272 4680013316 0 

2 Ј. О. ПАВЛИШ 3 
ПАВЛИШ, Ж. ЗРЕЊАНИНА 

ББ/ББ  
4012907090 4690013663 0 

3 Ј.О. ПАВЛИШ 1 ПАВЛИШ, Ж. ЗРЕЊАНИНА ББ  4012907228 4690013736 0 

4 Ј. О. ПАВЛИШ 2 ПАВЛИШ, X ББ  4012907210 4690013884 0 

5 Ј.О. ПАВЛИШ 4 
ПАВЛИШ, Ж. ЗРЕЊАНИНА 

ББ/ББ  
4012906590 4690013922 0 

6 Ј. О. ПАВЛИШ 5 ПАВЛИШ, X ББ  4012906094 4690114627 0 

7 Ј.О. ПАВЛИШ 6 
ПАВЛИШ, ТРГ НАРОДНИХ 

ХЕРОЈА 12  
4012906191 4690192849 0 

8 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 
СТРАЖА, ПОТПОРАЊ МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА ББ  
4012906302 4720013320 0 

9 Ј.О. РИТИШЕВО 1 
РИТИШЕВО, МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА ББ  
4012907198 4730032214 0 

10 Ј.О. РИТИШЕВО 3 
РИТИШЕВО, МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА ББ  
4012906337 4730032273 0 

11 Ј.О. РИТИШЕВО 2 
РИТИШЕВО, МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА ББ  
4012906345 4730032281 0 

12 ЈАВНО СВЕТЛО ВРШАЦ, СОЧИЦА X ББ/.  4012906868 4780010493 0 

13 Ј. О. СТРАЖА 2 

СТРАЖА, СТС2,УГАО 

ЗЕЛЕЗНИЦКЕ И 

ГРОБЉАНСКЕ   

4012906175 4810013206 0 

14 Ј. О.  СТРАЗА 1 СТРАЖА, М. ТИТА ББ  4012906604 4810013257 0 
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15 ЈАВНА РАСВЕТА  ШУШАРА 1 
УЉМА, ШУШАРА МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА ББ  
4012906264 4830012470 0 

16 ЈАВНА РАСВЕТА ШУШАРА 2 
УЉМА, ШУШАРА МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА ББ  
4012906493 4830012519 0 

17 Ј.О. УЉМА 10 УЉМА, X ББ/.  4012907260 4840008659 0 

18 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ  УЉМА 6 
УЉМА, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

ББ  
4012906132 4840008683 0 

19 ЈАВНО ОСЕТЉЕЊЕ УЉМА 2 
УЉМА, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

ББ/, УЛ.  
4012906124 4840008853 0 

20 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ УЉМА 1 УЉМА, X ББ/.  4012906221 4840008969 0 

21 ЈАВНО ОСВЕТЛЕЊЕ УЉМА 5 УЉМА, X ББ/.  4012907279 4840009701 0 

22 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ  УЉМА 7 УЉМА, X ББ/.  4012907007 4840012041 0 

23 Ј.О. ПРВОМАЈСКА ВРШАЦ, ПРВОМАЈСКА ББ/.  4012907171 4930021260 0 

24 Ј.О. ПАРК ВРШАЦ, ПАРК ББ  4012906043 4930021287 0 

25 Ј.О. ГУДУРИЦКИ ПУТ 
ВРШАЦ, ГУДУРИЧКИ ПУТ 

ББ/.  
4012905926 4930021309 0 

26 Ј.О. КОЗЛУК 2 ВРШАЦ, ГУДУРИЧКИ ПУТ ББ  4012906825 4930021325 0 

27 Ј. О. БРИКСОЛ ВРШАЦ, ПОДВРШАНСКА ББ  4012906620 4930022410 0 

28 СЕМАФОР 
ВРШАЦ, Ж.ЗРЕЊАНИНА - 

Д.ТУЦ ББ  
4012906361 4930022623 0 

29 Ј.О. ЗАРКА ЗРЕЊАНИНА ВРШАЦ, Ж. ЗРЕЊАНИНА ББ/.  4012905993 4930022666 0 

30 Ј.О. 29. НОВЕМБРА 2 
ВРШАЦ, СТЕВАНА НЕМАЊЕ 

ББ  
4012906922 4930022771 0 

31 Ј. О. КАТЕДРАЛА ВРШАЦ, Ж. ЗРЕЊАНИНА 28  4012906442 4930023611 0 

32 Ј.О. ОМЛАДИНСКИ ТРГ 
ВРШАЦ, ТС  ОМЛАДИНСКИ 

ТРГ ББ  
4012906701 4930024537 0 

33 
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - 

СЕМАФОР 

ВРШАЦ, Ж.ЗРЕЊАНИНА - 

ВУКА ББ  
4012906370 4930025118 0 

34 Ј.О. ХОТЕЛ ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА ББ  4012906639 4930025207 0 

35 Ј.О. ВУК КАРАЏИЋ ВРШАЦ, В. КАРАЏИЋА ББ/.  4012907104 4930025975 0 

36 Ј. О.  ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ВРШАЦ, ВАСКА ПОПЕ 3  4012906710 4930026505 0 

37 Ј. О. АУТОБУСКА СТАНИЦА 
ВРШАЦ, ТРГ С. 

КОВАЧЕВИЋА ББ/ББ  
4012906680 4930026858 0 
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38 Ј. О. КРАЉЕВИЦА МАРКА 
ВРШАЦ, КРАЉЕВИЋА М. 

ББ/ББ  
4012905772 4930027315 0 

39 Ј. О. МАРГИТСКА 1 ВРШАЦ, МАРГИТСКИ ПУТ 1  4012906531 4930027617 0 

40 Ј. О. МАРГИТСКА 2 
ВРШАЦ, ЈОСИПА КОЛУМБА 

ББ  
4012906779 4930027650 0 

41 Ј. О. ФИЛИПА ВИШЊИЋА ВРШАЦ, Д. БРАНКОВА ББ  4012905780 4930027692 0 

42 Ј. О. ЗМАЈ ЈОВИНА ВРШАЦ, ЗМАЈ ЈОВИНА ББ/ББ  4012906469 4930027773 0 

43 Ј. О. ЛАЗЕ НАНЦИЦА ВРШАЦ, Л. НАНЧИЋА ББ/ББ  4012906582 4930028176 0 

44 Ј. О. МИЛЕТИЦЕВА ВРШАЦ, С. МИЛЕТИЋА ББ  4012905748 4930028192 0 

45 Ј. О. СТАРИНЕ НОВАКА 
ВРШАЦ, СТАРИНЕ НОВАКА 

ББ/ББ  
4012907147 4930028362 0 

46 Ј. О. БАЛАТА ВРШАЦ, ЗВЕЗДАНА ББ  4012906655 4930028397 0 

47 Ј. О.СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 
ВРШАЦ, ТРГ НИКОЛЕ ПА. 

ББ/.  
4012907120 4930028842 0 

48 Ј. О. ДЕЦАНСКА ВРШАЦ, ДЕЧАНСКА ББ/.  4012905810 4930029253 0 

49 
Ј. О. БИБЛИОТЕКА - УЛАЗ ИЗ 

БИБЛИОТЕКЕ 
ВРШАЦ, ТРГ ПОБЕДЕ 4  4012906450 4930029873 0 

50 Ј. О.  ВЛАДИКИН ДВОР 
ВРШАЦ, СВЕТОСАВСКИ ТРГ 

ББ  
4012907112 4930030219 0 

51 Ј. О.  ЈАША ТОМИЋ ВРШАЦ, Ј. ТОМИЋА5 ББ/.  4012907058 4930030243 0 

52 Ј. О. СТАКЛЕНИК 
ВРШАЦ, БРАНКА ЋОПИЋА 

ББ  
4012906787 4930030847 0 

53 Ј. О. ТРГ АНДРИЈЕ ЛУКИЦА ВРШАЦ, ТРГ А. ЛУКИЋА ББ  4012906698 4930031185 0 

54 Ј. О. ЗЕЛЕНГОРСКА ВРШАЦ, ЗЕЛЕНГОРСКА ББ  4012907023 4930032432 0 

55 Ј. О. ЛОЗИОНИЦА ВРШАЦ, 2. ОКТОБРА ББ  4012905756 4930032475 0 

56 Ј. О. ОМВ 
ВРШАЦ, БЕОГРАДСКИ ПУТ 

ББ  
4012905764 4930032491 0 

57 
СЕМАФОР Ж.ЗРЕЊАЊИНА И 

СРЕМСКА 
ВРШАЦ, Ж. ЗРЕЊАНИНА ББ  4012906647 4930069107 0 

58 Ј. О. ЦРНОГ ЈОВАНА ВРШАЦ, Ј. КАТИЋА ББ/ББ  4012905950 4930073015 0 

59 Ј. О. БЛОК 87 ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА ББ  4012906671 4930074844 0 

60 

ДРУШТВЕНИ ФОНД 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ ВР 

ВРШАЦ, ДВОРСКА 10  4012866475 4930079838 17.25 
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61 Ј. О.  ВОЈВОДЕ МИШИЋА ВРШАЦ, ВОЈВ. МИШИЋА ББ  4012907082 4930107941 0 

62 Ј. О.  ХЕМОГРАД 1 
ВРШАЦ, ВОЈВ. КНИЋАНИНА 

ББ  
4012906515 4930110071 0 

63 Ј.О.  ГОРАНСКА ВРШАЦ, ГОРАНСКА ББ  4012906566 4930110454 0 

64 
СЕМАФОР УГАО 

В.КАРАЂИЋА И ЉУБЉАНСКЕ 

ВРШАЦ, НИКИТЕ ТОЛСТОЈ 

ББ  
4012906744 4930111213 0 

65 Ј. О. ПАВЛИШКИ ПУТ ВРШАЦ, ПАВЛИШКИ ПУТ ББ  4012906523 4930115111 0 

66 

Ј. О.  ГУДУРИЦА 2 - УГАО 

ПРЕСЕРНОВЕ И 

ИЛИНДЕНСКЕ 

ГУДУРИЦА, ПРЕШЕРНОВА 

ББ  
4012906418 4300015036 0 

67 
Ј. О.  ГУДУРИЦА 3 - УГАО 

МАКЕД. И КОМ. СТАНЕТА 

ГУДУРИЦА, МАКЕДОНСКА 

ББ  
4012906183 4300112449 0 

68 Ј. О. ГУДУРИЦА 5 
ГУДУРИЦА, 

ВИНОГРАДАРСКА ББ  
4012906213 4300131869 0 

69 Ј. О. ГУДУРИЦА 4 
ГУДУРИЦА, О. ЖУПАНЧИЋА 

ББ  
4012906957 4300140000 0 

70 Ј. О. ИЗБИШТЕ 2 
ИЗБИШТЕ, ТРГ 

ОСЛОБОЂЕЊА ББ/.  
4012906990 4340012574 0 

71 Ј. О.  ИЗБИШТЕ 3 
ИЗБИШТЕ, МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА ББ/, УЛ.  
4012907031 4340012663 0 

72 Ј. О.  ИЗБИШТЕ 4 
ИЗБИШТЕ, МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА ББ/, УЛ.  
4012906205 4340012680 0 

73 Ј. О. ИЗБИШТЕ 1 
ИЗБИШТЕ, МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА ББ/, УЛ.  
4012906760 4340012965 0 

74 Ј. О.  ЈАБЛАНКА 1 
ВРШАЦ, ЈАБЛАНКА 

ВОЈВОЂАНСКА 42  
4012906310 4350011467 0 

75 Ј. О. ЈАБЛАНКА 2 
ВРШАЦ, ЈАБЛАНКА 

ВОЈВОЂАНСКА ББ  
4012906876 4350171168 0 

76 
Ј. О.  КУШТИЉ 2 - УГАО К. 

ДОБАНА И МЛИНСКА 

КУШТИЉ, КОРИОЛАН 

ДОБАНА ББ  
4012907015 4490014255 0 

77 Ј.О. КУШТИЉ 1 - КОД ЦРКВЕ КУШТИЉ, ВОЈВОЂАНСКА ББ  4012906248 4490014336 0 

78 
Ј. О. КУСТИЉ 3 - ИСПРЕД К. 

БР. ОМЛАДИНСКА 53 
КУШТИЉ, ОМЛАДИНСКА ББ  4012906353 4490199340 0 

79 
Ј. О.  МАЛИ ЖАМ 1 - УГАО З. 

ЈОВИНЕ И Ј. ПОПОВИЦА 

ВРШАЦ, МАЛИ ЖАМ ЗМАЈ 

ЈОВИНА ББ  
4012906850 4520010405 0 

80 
Ј. О.  МАЛИ ЖАМ 2 - УГАО 

БАНАТСКЕ И Ј. ПОПОВИЦА 

ВРШАЦ, МАЛИ ЖАМ 

БАНАТСКА ББ  
4012906280 4520112450 0 

81 Ј. О. МАЛИ ЗАМ 3 
ВРШАЦ, МАЛИ ЖАМ 

ПАРТИЗАНСКА 33  
4012906299 4520190869 0 

82 

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - УГАО 

ВОЈВОДЈАНСКЕ И 

СРЕДИШТАНСКЕ 

ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ, МАЛО 

СРЕДИШТЕ ВОЈВОЂАНСКА 

ББ  

4012906035 4540010471 0 

83 ЈАВНО СВЕТЛО ЈАНОВО 

ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ, МАЛО 

СРЕДИШТЕ ЈО РАСКРСНИЦА 

'ЈАНОВ ББ  

4012906485 4540077290 0 



 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 404-67/2018-IV-09 

Пречишћен текст 

8/43 

      

 

84 
ЈАВНО ОСВЕТЛЕЊЕ - КОД 

ЦРКВЕ 

ГУДУРИЦА, МАРКОВАЦ 

ОСЛОБОЂЕЊА ББ  
4012906086 4560010322 0 

85 Ј. О.  МЕСИЋ 1 
ВРШАЦ, МЕСИЋ 

ВОЈВОЂАНСКА ББ/.  
4012906981 4580010704 0 

86 Ј. О.  ДУМБРАВА 1 ВРШАЦ, МЕСИЋ X ББ  4012906159 4580199337 0 

87 
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 

ОРЕШАЦ 

СТРАЖА, ОРЕШАЦ 

ВОЈВОЂАНСКА ББ/ББ  
4012906256 4650012995 0 

88 
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ УЉМА   

4 

УЉМА, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

ББ  
4012906116 4840012130 0 

89 Ј.О.УЉМА ТС.8 УЉМА, Ж. СТАНИЦА ББ/, УЛ.  4012906973 4840012289 0 

90 ЈАВНО ОСВЕТЛЕЊЕ УЉМА 3 
УЉМА, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

ББ/, УЛ.  
4012906230 4840032239 0 

91 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ УЉМА 9 
УЉМА, НА ПОЧЕТКУ 

Ж.ЗРЕЊАНИНА   
4012906752 4840119880 0 

92 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ВАТИН ВАТИН, ВОЈВОЂАНСКА 34/.  4012907201 4850010949 0 

93 Ј. О.  ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ 2 ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ, X ББ/.  4012907252 4880010128 0 

94 Ј. О.  ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ 3 ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ, X ББ/.  4012906027 4880010535 0 

95 Ј. О.  ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ 1 ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ, X 1/.  4012906167 4880011442 0 

96 Ј . О. ВЛАЈКОВАЦ 1 ВЛАЈКОВАЦ, С. МИЛЕТИЋА 7  4012906965 4900032242 0 

97 Ј.О. ВЛАЈКОВАЦ 2 ВЛАЈКОВАЦ, С. МИЛЕТИЋА 7  4012906108 4900032250 0 

98 Ј.О. ВЛАЈКОВАЦ 3 ВЛАЈКОВАЦ, С. МИЛЕТИЋА 7  4012906736 4900032269 0 

99 Ј.О. ВЛАЈКОВАЦ 4 
ВЛАЈКОВАЦ, МИЛЕТИЋЕВА 

2  
4012906477 4900208119 0 

100 Ј.О. ВОЈВОДИНЦИ 1 ВОЈВОДИНЦИ, X ББ/.  4012907236 4910014680 0 

101 Ј. О. ВОЈВОДИНЦИ 2 ВОЈВОДИНЦИ, Т С ИИ ББ  4012906329 4910082422 0 

102 Ј. О. ДУБРОВАЦКА 
ВРШАЦ, ГЕН.ЕМАНУЕЛА 

АРСЕНИЈ ББ/ББ  
4012906817 4930013691 0 

103 Ј.О. СКОЛСКИ ТРГ ВРШАЦ, ШКОЛСКИ ТРГ ББ  4012906558 4930013799 0 

104 Ј. О. ТОПЛИЦЕ МИЛАНА 
ВРШАЦ, П. МАРГАНОВИЋА 

ББ/ББ  
4012905861 4930013870 0 

105 Ј. О. МИЛОСА ОБИЛИЦА ВРШАЦ, М. ОБИЛИЋА ББ/ББ  4012906930 4930014124 0 

106 Ј.О. КУШТИЉСКИ ПУТ  1 ВРШАЦ, КУШТИЉСКА ББ/ББ  4012906051 4930015112 0 
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107 Ј.О. КОПАОНИЧКА ВРШАЦ, КОПАОНИЧКА ББ  4012907180 4930015163 0 

108 Ј.О. ХЕРОЈА ПИНКИЈА 
ВРШАЦ, ХЕРОЈА ПИНКИЈА 

ББ  
4012906841 4930015414 0 

109 Ј.О. ПЕТРА ДРАПШИНА 2 ВРШАЦ, П. ДРАПШИНА ББ  4012906728 4930015716 0 

110 Ј. О. ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА ВРШАЦ, ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА ББ  4012905853 4930015740 0 

111 Ј.О. ВИНОГОРСКА 
ВРШАЦ, ВИНОГРАДСКА 

ББ/ББ  
4012906612 4930016020 0 

112 Ј. О. ДЈУРЕ ЦВЕЈИЋА ВРШАЦ, ЂУРЕ ЦВЕЈИЋА ББ  4012905969 4930016089 0 

113 Ј.О. КУШТИЉСКА  2 ВРШАЦ, КУШТИЉСКА ББ/ББ  4012907074 4930016364 0 

114 
Ј. О. СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЋА 
ВРШАЦ, С. МАРКОВИЋА ББ/.  4012907163 4930016550 0 

115 Ј. О. БИТОЉСКА ВРШАЦ, БИТОЉСКА ББ  4012905870 4930016674 0 

116 Ј.О.  СКАДАРСКА-СРЕМСКА ВРШАЦ, СКАДАРСКА ББ/ББ  4012906000 4930016755 0 

117 Ј. О. ВАРДАРСКА ВРШАЦ, ВАРДАРСКА ББ  4012906426 4930016933 0 

118 Ј.О. СКАДАРСКА ВРШАЦ, СКАДАРСКА ББ/ББ  4012907287 4930017034 0 

119 Ј.О. ТОЛСТОЈЕВА 
ВРШАЦ, УГАО СРЕМСКА-

ЉУБЉА ББ  
4012906507 4930017310 0 

120 Ј.О. ГАВРИЛА ПРИНЦИПА ВРШАЦ, Г. ПРИНЦИПА ББ/.  4012907244 4930017867 0 

121 Ј.О. ВОЈНИЧКИ ТРГ ВРШАЦ, Е. КАРДЕЉА ББ  4012907155 4930017891 0 

122 Ј. О. НОВОСАДСКА ВРШАЦ, НОВОСАДСКА ББ/.  4012905802 4930017948 0 

123 Ј. О. МАЛА КАСАРНА ВРШАЦ, ВОЈНИЧКИ ТРГ ББ  4012906663 4930018022 0 

124 Ј. О. СУМАДИЈСКА 
ВРШАЦ, ТРГ БРАТСТВА И 

ЈЕДИ. ББ/.  
4012905799 4930018260 0 

125 Ј. О. ФРУШКОГОРСКА 
ВРШАЦ, ФРУШКОГОРСКА 

ББ/.  
4012906795 4930018723 0 

126 Ј. О.  ЗГРАДА ОЗА ВРШАЦ, Ђ. ЈАКШИЋА ББ  4012906434 4930018804 0 

127 СЕМАФОР 
ВРШАЦ, 29 НОВЕМБАР-

ДОСИТЕЈЕ ББ  
4012905985 4930019398 0 

128 
Ј. О. ОПСТИНА-БИВША ТС 

20/04КВ,ГРАДСКА КУЦА 

ВРШАЦ, ФЕЛИКСА 

МИЛЕКЕРА ББ/.  
4012906809 4930019959 0 

129 Ј.О.СИРОКО БИЛО 
ВРШАЦ, ПЛАНИНАРСКИ 

ДОМ ББ  
4012907295 4930019975 0 
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130 ЈАВНО СВЕТЛО - СЕМАФОР ВРШАЦ, ЦЕНТАР ББ  4012906892 4930020000 0 

131 Ј.О.  БРЕГ 
ВРШАЦ, КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ ББ  
4012905888 4930020108 0 

132 Ј. О. МИЛАН ТЕПИЦ ВРШАЦ, БОРАЧКА ББ/.  4012905896 4930020124 0 

133 Ј. О. БЛОК 76 ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА ББ  4012905845 4930020493 0 

134 Ј.О. СИНДИКАЛНИ ДОМ 
ВРШАЦ, КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ ББ  
4012906833 4930020728 0 

135 Ј.О. ЈАТ ВРШАЦ, ГУДУРИЧКИ ПУТ ББ  4012905942 4930020876 0 

136 СЕМАФОР 
ВРШАЦ, УГАО 29 НОВЕМБРА 

- Ж ББ  
4012905977 4930020884 0 

137 Ј.О. АБРАСЕВИЦЕВА 
ВРШАЦ, АБРАШЕВИЋЕВА 

ББ/.  
4012907040 4930021058 0 

138 Ј.О.  КОРДУНСКА ВРШАЦ, М. ПУПИНА ББ  4012905900 4930119877 0 

139 
ЈАВНИ WЦ НА СТРОЧНОЈ 

ПИЈАЦИ 
ВРШАЦ, Н.НЕШКОВИЋА ББ  4012866467 4930128957 5.75 

140 Ј.О. ДОМ СТАРИХ ВРШАЦ, АБРАШЕВИЋЕВА ББ  4012906914 4930129139 0 

141 

СС0 (ПАРКОВСКИ 

ПАВИЉОН,ФОНТАНА,САТ И 

СТУБИЋ) 

ВРШАЦ, ТРГ С. 

КОВАЧЕВИЋА 10/А  
4012866416 4930129830 118 

142 Ј.О. СТАДИОНСКА ВРШАЦ, ВОЈВ. МИШИЋА 1  4012906540 4930130250 0 

143 СЕМАФОР ВРШАЦ, ШКОЛСКИ ТРГ ББ  4012906400 4930141970 0 

144 С.С.О. "ДУГА" 
ВРШАЦ, С. СТЕПАНОВИЋА 

ББ  
4012866424 4930144715 43.47 

145 Ј.О. КУСТИЉСКИ ПУТ 2 ВРШАЦ, КУШТИЉСКИ ПУТ 2  4012906906 4930150430 0 

146 Ј.О. ДЈАВОЉА ЈАЗБИНА ВРШАЦ, ПРВОМАЈСКА ББ  4012905918 4930152149 0 

147 Ј. О. ХЕМОГРАД 2 ВРШАЦ, БРЕСТОВА ББ  4012906574 4930158783 0 

148 Ј. О. ДЕПОНИЈА СМЕЦА ВРШАЦ, ВАТИНСКИ ПУТ ББ  4012906078 4930161695 0 

149 Ј.О. ЉУБЉАНСКА   2 ВРШАЦ, ЉУБЉАНСКА ББ  4012906019 4930181025 0 

150 СЕМАФОР ВРШАЦ, Д. БРАНКОВА ББ  4012906388 4930183567 0 

151 
СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ ОРМАН 

ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
ВРШАЦ, ДВОРСКА 19  4012905829 4930186710 0 

152 
ЈП "ВАРОШ" ПОСЛОВНИ 

АНИМАЛНИ ОТПАД 
ВРШАЦ, ЂУРЕ ЦВЕЈИЋА ББ  4012866459 4930187457 22.08 
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153 
ЦРПНА СТАНИЦА   ЈП 

"ВАРОШ" 
ВРШАЦ, ЂУРЕ ЦВЕЈИЋА 105  4012866432 4930190032 11.04 

154 Ј.О. ШУЊЕВАРИЋ ВРШАЦ, ГУДУРИЧКИ ПУТ ББ  4012905934 4930196170 0 

155 Ј. О. ВАСКА ПОПЕ ВРШАЦ, ВАСКА ПОПЕ 30  4012905837 4930196197 0 

156 Ј.О. "ЦРВЕНИ КРСТ" ВРШАЦ, БРЕГ ББ  4012906060 4930197290 0 

157 Ј. О. ПАНОНСКА ВРШАЦ, ПАНОНСКА ББ  4012907139 4930199250 0 

158 ЈП "ВАРОШ" - СЕМАФОР ВРШАЦ, Ж. ЈОВАНОВИЋА 2  4012906396 4930202073 0 

159 ЦРПНА СТАНИЦА ВРШАЦ, ПАНОНСКА ББ  4012866440 4930203428 11.04 

160 СЕМАФОР ВРШАЦ, Д. ТУЦОВИЋА 60  4012906884 4930203746 0 

161 Ј. О. ЗАГАЈИЦА 1 ЗАГАЈИЦА, ЈНА ББ/ББ  4012906949 4950013097 0 

162 Ј. О. ЗАГАЈИЦА 2 
ЗАГАЈИЦА, ЈАВНО 

ОСВЕТЉЕЊЕ ББ/, УЛ.  
4012906140 4950085101 0 

163 Ј. О.  РАДАКОВА ВРШАЦ, РАДАКОВА ББ/ББ  4012907066 4930027285 0 

164 СЕМАФОР 
ВРШАЦ,УГАО ДЕЧАНСКА I 

2.ОКТОБАР  
493212532 493212532 0 

165 ПРЕНОСНИ ОРМАН 
ВРШАЦ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 

28 
493214977 493214977 0 

166 ПРЕНОСНИ ОРМАН 
 ВРШАЦ ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА 22 
493214985 493214985 0 

167 ПРЕНОСНИ ОРМАН 
ВРШАЦ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 

20 
493214993 493214993 0 

   168       ПРЕНОСНИ ОРМАН                    ВРШАЦ ВУКА                             493215000      493215000                 0 

                                                                         КАРАЏИЋА 

 
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 
1. Врста и количина добара 
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). Количина електричне енергије 
одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на местима примопредаје током периода 
снабдевања. 
Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка из Табеле бр.1. 
Капацитет испоруке: Према Табели 1. Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу 
(наручиоцу). 
 
2. Врста продаје 
Стална и гарантована. 
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3. Техничке карактеристике 
       У складу са документом Одлуке о усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник 
РС'' бр.120/2012 и 120/2014), а по Табели бр. 1 – списак потрошача за које се тражи испорука електричне 
енергије прикључених на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој 
потрошњи. 
 
4. Квалитет добара 
 Уговорена количина и квалитет ће се испоручивати у складу са важећим Законом о енергетици 
(„Службени гласник РС“ бр 145/2014), Изменама и допунама Правила о раду преносног система 
(„Службени гласник РС“ број 3/2012 ), Уредбом о условима испоруке и снадбевања електричном енергијом 
(„Службени гласник РС број 63/2013), Одлуком о усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије 
(„Службени гласник РС“ број 120/2012 и 120/2014) као и свим другим важећим законским и подзаконским 
прописима који регулишу снадбевање предметног добра. 
 
5. Период испоруке: 
       Од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању у трајању од једне године, од 00:00 h до 
24:00 h , а у случају промене снабдевача уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре 
промене снабдевача ( очитавања стања на бројилу). 
 
6. Место испоруке добара 
   Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском 
напону и широкој потрошњи. 
Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на 
ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД из Табеле бр. 1. која је саставни 
део конкурсне документације (налази у прилогу конкурсне документације). 
 
 Добављач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног 
лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у 
предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици , 
односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и 
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
 
7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
   У складу са одредбама докумената из тачке 4. овог поглавља конкурсне документације. 
 
Добављач добра је дужан да у току радног времена Наручиоца обезбеди телефонски контакт, а по 
потреби и лични контакт са овлашћеним лицем добављача добра, које ће бити задужено за организацију 
посла и координацију са овлашћеним лицем Наручиоца у процесу реализације набавке. 

 
Сагласан понуђач: 
 
 
„________________________________________“ из ______________________ 
 
________________________________________ 
(Потпис  овлашћеног лица/ даваоца понуде) 
 
                                                                                                      м.п. 
 

III/1  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  
 
Нема. 
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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 
 
Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за достављање понуде, 
упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима Наручиоца. 
 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 
дефинисане чл. 75. ЗЈН („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015)  и то: 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.   
 
2) Да понуђач 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.  
 
3) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.  
 
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке ако је та 
дозвола предвиђена посебним прописом; односно да има лиценцу за снабдевање електричном енергијом, 
коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни 
понуђач има седиште (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); тј. т р е б а  д а   д о с т а в и важећу дозволу 
надлежног државног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке: 
- Лиценцу Агенције за енергетику владе РС за трговину електричном енергијом на тржишту електричне 
енергије  
 - Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа, или адекватан документ уколико је таква дозвола 
предвиђена прописима државе у којој је седиште понуђача. (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 
 

5) Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине , као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде.  
 
Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове према члану 75.став 
1. ЗЈН, и то:  
 
Начин доказивања испуњености услова у смислу чл. 75. И 77. ЗЈН: 
  
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре нису у обавези да 
достављају доказе из члана 77. став 1. тачке 1. до 4, већ су у обавези да доставе само доказ, у смислу 
текста изјаве којом се доказује испуњеност услова, прецизним навођењем једног или више доказа који су 
јавно доступни на интернет страницама. 
 
Остали понуђачи достављају:  
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77. ЗЈН) да испуњава услове прописане чланом 75. 
ЗЈН и на начин из члана 17, члана 18, члана 19. и члана 20. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл, 
гласник РС“, бр. 86/2015) и то:  
 
2.1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда;  
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2.2.  Потврде надлежних органа, и то: 
У случају да је понуђач правно лице доставља:  

 

- за правно лице: 
 Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица да није осуђивано за неко од кривичних дела против 
привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре. За набројана 
кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити су:  
- Основни суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела, давање мита, преваре, 
кривична дела против привреде (злоупотреба у вези са јавном набавком), кривична дела против животне 
средине (шумска крађа), за које је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора мања или 
једнака 10 година;  
- Виши суд, на чијем подручју је седиште правног лица, за кривична дела примање мита, кривична дела 
против привреде (фалсификовање хартија од вредности), за која је као главна казна предвиђена казна 
затвора која је већа од 10 година;  
- Виши суд у Београду (посебно одељење за организовани криминал) да није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала. 
 
НАПОМЕНА: За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре доставља се Уверење Основног суда које обухвата и податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда. 
Уколико Уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред Уверења Основног суда 
доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (правно лице) није 
осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 
 
- за законског заступника правног лица:  
Уверење надлежне полицијске управе МУП-а ( захтев се подноси према месту пребивалишта или месту 
рођења законског заступника ) да законски заступник, према казненој евиденцији те управе, 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.  
У случају да правно лице има више законских заступника, за сваког законског заступника наведеног у 
Изводу о регистрацији привредног субјекта доставља се посебно Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе МУП-а. 
 
- у случају да је понуђач предузетник или физичко лице  
- Уверење или Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (према месту 
пребивалишта или месту рођења предузетника или физичког лица) да предузетник или физичко лице, 
према казненој евиденцији те управе, 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 мита, кривично дело преваре.  
 
Уверења или Изводи из казнене евиденције за правно лице и законског заступника као и за предузетника 
или физичко лице, не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда; 
 
2.3. Уверења Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе као и уверење надлежне 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Ови докази не 
могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
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2.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке ако је та 
дозвола предвиђена посебним прописом; Фотокопија лиценце за снабдевање електричном енергијом, коју 
је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни 
понуђач има седиште. Лиценца за снабдевање електричном енергијом и Потврда Агенције да је лиценца 
још увек важећа, коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије (www.aers.rs), Теразије бр.5, 
Београд (коју понуђач доставља у виду неоверене копије). Дозвола мора бити важећа.  
 
2.5. Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа (Образац 5.)  
 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије 
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа 
уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог 
Наручиоца.  
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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. 
Понуђач је дужан да без одлагања писано 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. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа уколико у Обрасцу понуде наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни.  

 
 
 
 
 
   

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 
Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из 
претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 
обавио минимално једну трансакцију, што се доказује Потврдом (уверењем) Оператора преносног 
система.  
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 

1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
Избор између достављених прихватљивих понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“ 
подразумева рангирање понуда на основу збирног износа најнижe понуђенe ценe за планиране 
количине, исказаних у Обрасцу бр. 2: Образац структуре понуђене цене,  без обрачунатог ПДВ 
 
 
Понуђач припрема понуду имајући у виду критеријум за оцењивање понуде. 
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума »најнижа понуђена цена« 
што подразумева најнижe понуђенe ценe за планиране количине - без ПДВ.    
 
На основу понуђене цене сачиниће се ранг листа понуда понуђача са понуђеном ценом. 
 
НАПОМЕНА: 
У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача 
који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона о јавним набавкама. Понуђач 
који нуди добра домаћег порекла као саставни део понуде подноси и доказ о домаћем пореклу 
добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник 
о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла, ’’Сл. Гласник РС’’ бр. 
33/13) 
 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  
 

Уколико буду поднете две или више понуда са истим збиром (најнижом укупном понуђеном ценом 
за дате количине-без ПДВ), наручилац ће доделити уговор понуђачу у чијој је понуди 1) збир 
укупних понуђених цена за „јавно осветљење-активна енергија) најнижи, односно биће изабрана 
она понуда у којој је исказан 2) дужи рок важења понуде. 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком важења понуде, 
наручилац ће избор најповољније понуде 3) одлучиваће се жребом. У том случају наручилац ће позвати 
понуђаче да присуствују извлачењу, а уколико се поједини или сви понуђачи не одазову, жребање ће се 
обавити без њиховог присуства. 
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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 о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 5); 

6) Образац изјаве на основу  члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама (Образац 6) 
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(ОБРАЗАЦ  1) 

 

О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: Набавка електричне енергије 
за потребе јавног осветљења града  и насељених места града Вршца у складу са захтевима из 
Техничке спецификације наручиоца (Поглавље III) број 404-67/2018-IV-09: 
  
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   
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 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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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На основу објављеног позива наручица: Град Вршац/по овлашћењу ГУ града Вршца за 
подношење понуда у отвореном  поступку јавне набавке добара : Набавка електричне 
енергије за потребе јавног осветљења града  и насељених места града Вршца, број  404-
67/2018-IV-09,  достављамо следећу:   
                                                           

П О Н У Д У 

Укупна цена  
без ПДВ: 

 

Укупна цена 
 са ПДВ: 

 

Испорука добара 
12 месеци од дана ступања на снагу уговора, односно до утрошка средстава 
намењених за ову набавку 

 
Врста испоруке  и  начин 

 

Стална и гарантована, за све време трајања уговора,  сваким даном од 00:00 h 
до 24:00 h, према  централно – европском времену 

Место испоруке 

Мерна    места  Наручиоца и  објекти   описани у Поглављу III ове Конкурсне 
документације. 

 Број мерних места може увећавати током 2018.год. (о чему ће се са 

продавцем сачињавати Анекси уговора) обзиром да је поступак уписа 

јавне својине у корист Града Вршца,  још у току а самим тим 

постоји могућност  повећања броја мерних места на пословним 

објектима на којима ће јавну својину имати Град Вршац. 

Рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у законском року. 

Плаћање ће се вршити у роковима које прописује закон, 45 дана од 

дана пријема фактуре, за испоручене количине електричне енергије 

коју испоставља добављач (Снабдевач) на основу документа којим 

наручилац (Купац) и добављач (Снабдевач) потврђују испоручене 

количине електричне енергије.“  

 
Понуђач нуди добра домаћег порекла    

1) да                       2) не 
 

(заокружити; у случају да нуди добра домаћег порекла доставити доказ) 

 

Рок важења понуде: ______________дана од дана отварања понуде (Минимум 30 дана од дана отварања 

понуде) 
 

Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачима: _____% Део предмета набавке који ће се 

вршити преко подизвођача:______________________________________________________________ 

 
Сагласан ПОНУЂАЧ: 

 
__________________________________________________ 

(назив понуђача) 
 

______________________________________________ 
(потпис и печат даваоца понуде) 

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

 
 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је  сагласан  са  применом  начина  обрачуна  трошкова  наведених  у  
тачкама  од  2.  до  5.  Обрасца  структуре цене.  
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац структуре цене потписује и печатом 
оверава овлашћено лице носиоца посла који у име и за рачун свих понуђача подноси заједничку 
понуду. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
ГРАДА  И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ГРАДА ВРШЦА 

 ОПИС ПОТРОШЊЕ 
Јединица 

Мере 

Процењена 
потрошња 
за 1 год. 

Јединична 
цена 

Укупно 
без ПДВ 

 I. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 

1. Активна енергија кWh 4832423   

 II. ШИРОКА ПОТРОШЊА 

1. Једнотарифно мерење кWh 22836   

2. 
Двотарифно мерење 

Виша тарифа за 
активну енергију 

 
кWh 

 
35640 

  

3. 
Двотарифно мерење 

Нижа тарифа за 
активну енергију 

 
кWh 

 
4296 

  

 III. ПОТРОШЊА НА НИСКОМ НАПОНУ 

1. 
Активна енергија виша 

тарифа 
кWh 31716   

2. 
Активна енергија нижа 

тарифа 
кWh 7068   

Укупна цена од I-III  без ПДВ  (за процењене количине)  

Укупна цена од  I-III  са ПДВ (за процењене количине)  
2.  
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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: М.П. 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 електричне енергије за потребе јавног осветљења града  и насељених места града 
Вршца, бр. 404-67/2018-IV-09, 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 и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ  5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

 
 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
понуђач даје следећу:  
 
 

И З Ј А В У 
  
 
Понуђач ______________________________________________ из _______________, Улица 
________________________ број _____ у поступку јавне набавке електричне енергије за потребе 
јавног осветљења града  и насељених места града Вршца, бр. 404-67/2018-IV-09, потврђује да је 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде.  
 
 
  

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ  6) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 
 

На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 
68/2015) под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач : 
 
__________________________________________из_______________________________ул._____

____________________________ бр.________ 

 
 

даје 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
 

У држави - __________________________, у којој имам седиште не издају се докази из члана 77. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 68/2015), те ову изјаву оверену 
пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе 
_______________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку електричне енергије 
за потребе јавног осветљења града  и насељених места града Вршца, бр. 404-67/2018-IV-09.  
Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове 
изјаве односно да провери да ли су документа којима понуђач докaзује испуњеност тражених 
услова издата од стране надлежних органа државе где имам седиште.  
 
 
 
  

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
    

Република Србија  
АП Војводина 
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Град Вршац 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 404-67/2018-IV-09 

 

УГОВОР O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА 

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења 
града и насељених места града Вршца 

бр. 404-67/2018-IV-09 

 
Закључен дана ___ године, између 

1) Наручилац: ГРАД ВРШАЦ,  Трг Победе 1,  Вршац, МБ:  8267944, ПИБ: 100912619,  Број 
рачуна: – Управа за трезор: 840-14640-52, кога заступа градоначелник Драгана Митровић као 
наручилац (у даљем тексту: Купац), са једне стране и 

2.Понуђач: 

«______________________________________________________________________________

_», из 

_____________________________________улица_____________________________________

______, број________, ПИБ ___________________________ МБ 

_____________________________ кога заступа _________________________________ као 

добављач добра (у даљем тексту: Снабдевач), с друге стране. 

 

Са подизвођачем:_____________________________________________________, са седиштем у 

____________________________________________,  улица 

_______________________________број _____. ПИБ ____________________; МБ 

___________________________;  рачун број ___________________________________ отворен код 

__________________________________банке, кога заступа 

_________________________________________________као подизвођач  

У заједничкој понуди са:_____________________________________________________, са 

седиштем у ____________________________________________,  улица 

_______________________________број _____. ПИБ ____________________; МБ 

___________________________;  рачун број ___________________________________ отворен код 

__________________________________банке, кога заступа 

_________________________________________________као члан групе понуђача) 

I  ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац овај уговор доделио у складу са чланом 32. 

Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/2015 и 68/2015)  за набавку добра 

премаТехничкој спецификацији Купца. 

Основ уговора: (попуњава наручилац у моменту закључења уговора) 

БројЈН:  

Одлука о покретању поступка ЈН: . 

Датум објављивања Позива за подношење позива на Порталу УЈН и интернет страници 
наручиоца: 

 

Број и датум одлуке о додели уговора:  

Понуда изабраног понуђача деловодни број:  

 
 

 
Предмет уговора  

Члан 1. 
 



 

 28 43            Конкурсна документација  – отворени посупак - ЈН број: 404-67/2018-IV-09 
 

Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати 
електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са 
понудом   Снабдевача бр. ______________________ од ______________________. године и 
техничком спецификацијом из конкурсне документације, које су саставни део овог Уговора.  
 
Количина и квалитет електричне енергије  
 

Члан 2. 
 
Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије према следећем:   
 -Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу   
 -Капацитет испоруке: јединична цена по кwh,12 месеци по потписивању уговора, односно до 
закључеља новог уговора  од 00:00 h до 24:00 h   
 -Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца, а највише у вредности процењене 
вредности јавне набавке.  
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буду у 
складу са Правилима о раду преносног ситема 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.   
  
Цена електричне енергије    

Члан 3. 
Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 kWh изврши по  цени 
од категорије потрошње:  
a) Јавно осветљење: 
Активна енергија за 1 кwh по јединичној цени од __________________ без ПДВ 
б) Широка потрошња: 
           -  одобрена снага за 1 кw по јединичној цени по Уредби Владе РС. 
           -  једнотарифно мерење за 1 кwh по јединичној цени од _____________ без ПДВ 
           - двотарифно мерење виша тарифа за активну енергију за 1 кwh по јединичној цени од 

____________ без ПДВ 
           - двотарифно мерење нижа тарифа за активну енергију за 1 кwh по јединичној цени од 

___________ без ПДВ 
 в) потрошња на ниском напону: 
           - одобрена снага за 1 кw по јединичној цени од по Уредби Владе РС.  
           - активна енергија виша тарифа  за 1 кwh по јединичној цени од ________ без ПДВ 
           - активна енергија нижа тарифа за 1 кwh по јединичној цени од ________ без ПДВ 
           - реактивна енергија за 1 кw Arh по јединичној цени по Уредби Владе РС. 
           - прекомерна реактивна енергија за 1 кw Arh по јединичној цени по Уредби Влде РС. 
           
Цена се могу мењати у односу на трошкове који су дефинисани Законом уз достављање 
одговарајућих доказа.  
 У цену из става 1. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати 
трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови 
приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за 
подстицај повлашћених произвођача ел.енергије.  
 Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу 
сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, 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''.     
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Члан 4. 

 
Укупна вредност уговора одредива је на основу јединичних цена из члана 3. овог уговора и 
стварно испоручених количина, а највише до процењене вредности јавне набавке, односно до 
37.500.000,00 динара са ПДВ, односно 45.000.000,00 са ПДВ.  
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.  
 
Место испоруке  

Члан 5. 
 
Места испоруке су обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, у складу са техничком 
спецификацијом Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у 
вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.  
Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :  
 - Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца.  
 - Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.  
 
 
Обрачун утрошене електричне енергије  
 

Члан 6. 
 
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје 
(мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за 
претходни месец.  
  У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног 
система.  
 На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену 
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и 
исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом. 
   
Услови и начин плаћања преузете електричне енергије  
 

Члан 7. 
 

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама 
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ 
цене за преузету електричну енергију.  
Купац ће потписивању уговора одредити лице одговорно , да у име Купца врши контролу и 
праћење над испоруком као и да сваки издати рачун Снабдевача парафира, чиме потврђује 
да су добра која су предмет овог Уговора испоручена на уговорени начин. 
 
 
 
 
 
 
Виша сила  

Члан 8. 
 
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине 
електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.  
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Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који 
имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и 
околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење 
уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под 
таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног 
система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања 
сигурности електроенергетског система.  
 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне 
активности ради ублажавања последица више силе. .  
 
 
Средство финансијског обезбеђења 
 

Члан 9. 
Меница за добро извршење посла  
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу 
достави соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 15% од понуђене цене без 
ПДВ са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за испоруку добара, као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и картон депонованих потписа којима се 
гарантује испуњење уговорних обавеза.  
Снабдевач гарантује да ће испоштовати све уговорене количине добара, као и квалитет, а у 
случају да то не испоштује, сагласан је да Купац активира приложену меницу коју је 
Снабдевач приложио као средство обезбеђења за добро извршење посла, као и да 
надокнади Купцу сву претрпљену штету, која настане услед тога.  
   
 
Раскид уговора  

Члан 10. 
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.  
 
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, спорове из овог уговора 
решаваће надлежни суд.  
 
 

Члан 12. 
 
Измене и допуне уговора 
 
Купац може извршити измене током трајања уговора, све у складу са чланом 115.ЗЈН. 
Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спрровођења 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 
вредносз повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39.став 1. ЗЈН 

 
 
Перод важења уговора  

Члан 13. 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и 
овере печатом.  
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Уговор се закључује за период од 12 месеци по потписивању уговора, односно до закључења 
новог уговора.  
 
 

Члан 14. 
Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена 
за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.  
 
Завршне одредбе  

Члан 15. 
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је 
предмет овог уговора.  
 
 

Члан 16. 
Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) 
примерка за своје потребе.  
 
 

 
 

 
 

С Н А Б Д Е В А Ч  Н А Р У Ч И Л А Ц  

«_____________________________» 

_______________________________ 
 

ГРАД ВРШАЦ   

ГРАДСКА УПРВА ГРАДА ВРШЦА 

Д и р е к т о р 

_________________________________________ 
(Читко Име и презиме) 

________________________________________ 

(Потпис овлашћеног лица за потписивање 

уговора) м.п. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

 
 

__________________________________ 
Драгана Митровић 

 
 

 

 

 

Напомена: Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и 

на крају стави потпис и печат.  

Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  бити  закључен  са  

изабраним  понуђачем.  

Одбијање  понуђача  без  оправданих  разлога  да  закључи  уговор  о  јавној  набавци,  

након  што  му  је  уговор додељен, представља негативну референцу, у смислу чл. 82. 

ст. 1. тач. 3) Закона. 

 

 

 

 

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 



 

 32 43            Конкурсна документација  – отворени посупак - ЈН број: 404-67/2018-IV-09 
 

2. 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: 

ГРАД ВРШАЦ 
Трг Победе 1. Вршац 26300  

ПИСАРНИЦА 
са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку добра: 
Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења града  и насељених места града 
Вршца 

бр. 404-67/2018-IV-09- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.10.2018. 
до 12:00 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. 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА 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:  
  

ГРАД ВРШАЦ 
Трг Победе 1. Вршац 26300  

ПИСАРНИЦА 

са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра: 
Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења града  и насељених места града 
Вршца 

бр. 404-67/2018-IV-09- НЕ ОТВАРАТИ”. 
или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра: 
Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења града  и насељених места града 
Вршца 

бр. 404-67/2018-IV-09- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра: 
Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења града  и насељених места града 
Вршца 

бр. 404-67/2018-IV-09- НЕ ОТВАРАТИ”. 
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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. 

 
5. 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у да у одговајућем обрасцу 
бр.1. наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу V 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.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:  

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

 опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 

 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,  
 
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. 
 
8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
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8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у законском року. 
Плаћање ће се вршити у роковима које прописује закон, по пријему фактуре (рачуна) за 
испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач (Снабдевач) на 
основу документа којим наручилац (Купац) и добављач (Снабдевач) потврђују испоручене 
количине електричне енергије  
У овој јавној набавци авансно плаћање није предвиђено. 
 Понуда којом буде понуђено авансно плаћање биће одбијена као неодговарајућа.  
 
8.2.  Захтеви од којих зависи прихватљивост понуде: 
Понуђач треба да у понуди достави попуњене , потписане и оверене обрасце и прилооге 
како је тражено Конкурсном документацијом: 

Ред.број Назив  образца Поглавље 

1 Образац понуде                                                                Поглавље VI 

2 Тахничка спецификација Поглавље III 

3 Образац структуре цене са упутством како да се попуни                         Поглавље VI 

4 Образац трошкова припреме понуде                                     Поглавље VI 

5 Образац изјаве о независној понуди                                            Поглавље VI 

6 
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 
о јавним набавкама 

Поглавље VI 

7 
Образац изјаве на основу  члана 79. став 9. Закона о јавним 
набавкама  

Поглавље VI 

8 Модел уговора                                                                         Поглавље VII 

П
ри

л
оз

и:
 

Изјаву понуђача 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: Понуђач  
је  дужан  да  уз  понуду  достави  и  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 („Службени гласник РС“ бр.  145/2014), односно да ће одмах по 
потписивању уговора  закључити:  
    1)  Уговор  којим  је  уредио  своју  балансну  одговорност,  а  којим  је  обухваћено  и  место  
примопредаје и   
   2)  Уговор    о  приступу  систему  са  оператором  система  на  који  је  објекат крајњег  
Купца  прикључен.  

Изјашњење да ли понуђач нуди добра домаћег порекла са  доказом: Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и Изјаву потписану од стране одговорног лица понуђача и  оверену  печатом,  
којом  се  изјашњава  да  ли  нуди  добра  домаћег  порекла  и  уколико  нуди  таква добра, уз 
исту достави и доказ - Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.  
 

Важећу дозволу надлежног државног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке: 
- Лиценцу Агенције за енергетику владе РС за трговину електричном енергијом на тржишту 
електричне енергије  
 - Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа, или адекватан документ уколико је 
таква дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште понуђача. (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона); 

Споразум групе понуђача из члана 81. став 4. Закона (уколико понуду подноси група понуђача)   

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  (Меница, Потврда о регистрацији, 
Менично писмо и Картон депонованих потписа) 
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Сви обрасци, модел уговора и друга документа који су саставни део понуде  попуњавају / 
сачињавају се,  потписују    од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  или  других лица 
одређених овом конкурсном документацијом и оверавају печатом.  
 
Свака  учињена   грешка,   бељење   или   подебљавање   потписује   се   или   парафира 
од  стране  овлашћеног лица понуђача и оверава печатом.   
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  обрасце  дате  у  конкурсној  
документацији  могу  попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може одредити једног понуђача из групе који ће у име групе 
попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјаве под  материјалном  и кривичном  
одговорношћу,  који  морају  бити  потписани  и  оверени  печатом  од стране сваког 
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 
који подразумевају  давање  изјаве  под  материјалном  и  кривичном  одговорношћу),  
наведено  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. 
 
8.3. Захтев у погледу реализације уговора о јавној набавци: 
 
   Захтеви у погледу гаранције и гарантног периода  
 
Понуђач  је  дужан  да  гарантује  квалитетну,  поуздану  и  сигурну  испоруку  електричне  
енергије  у складу  са  документом  „Правила  о  раду  тржишта  електричне  енергије"  
(''Сл.  гласник  РС''  бр.  120/2012 и 120/2014) и другим важећим прописима који уређују ову 
област.  
 
  Захтеви у погледу рока испоруке  
 
Годину дана од дана ступања на снагу уговора о потпуном снабдевању, у периоду од 00:00 
h до  24:00 h према централно – европском времену, осим у случајевима утврђеним 
уговором.  
 
 Рекламације  
 
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 понуђачу. Понуђач је дужан да у 
року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.  
 

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. 
Уколико наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у 
свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.  
 
 
9. 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.  
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Цена се могу мењати у односу на трошкове који су дефинисани Законом уз достављање 
одговарајућих доказа. Снабдевач се обавезује да о промени цена и других услова продаје 
непосредно обавести Купца у разумном року, а најкасније 15 (петнаест) дана пре примене 
измењених цена или услова продаје, изузев у случају снижења цена и давања Купцу 
повољнијих услова продаје. 
Снабдевач објављује цене у складу са прописима у ''Сл. Гласнику РС'', по добијању 
сагласности надлежних органа, односно тела у Републици Србији, у складу са прописима.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
ЗАВИСНИ ТРОШКОВИ 

Понуђач је у обавези да у понуђену цену урачуна све трошкове као и све друге зависне 
трошкове везане за извршење предметне јавне набавке, према техничкој спецификацији . 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

 
10. 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 
и привреде (www.purs.gov.rs). 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 
(www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине 
(www.merz.gov.rs). 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
11.1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Изабрани 
понуђач се обавезује да у тренутку закључења/потписивања уговора преда Наручиоцу 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије, са роком доспећа 30 дана дужем од уговореног рока за реализацију 
уговора. 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 вредности понуде без ПДВ. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Меница као гаранција за добро извршење посла може да се наплати уколико извршилац 
не извршава или неблаговремено или неуредно извршава своје уговорне или законске 
обавезе у вези са закљученим уговором, ако не поступа по примедбама или позивима 
наручиоца у вези са датим гаранцијама на услуге или својим понашањем у вези са 
предметним уговором причини штету. 
 
Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло 
меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно 
попуњена. 
Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона 
депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на 
бланко соло меници. 

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице. 

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – поверилац (ималац менице) да 
изврши наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.Банка меничног дужника ово 
овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Наручиоцу- имаоцу менице, а 
други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу. 

http://www.purs.gov.rs/
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11.2. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: У понуди понуђач је 
дужан да приложи бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 2% 
вредности понуде, без ПДВ, на име гаранције за озбиљност понуде, са роком важење 
најмање 45 дана од дана јавног отварања понуда, а овај рок мора бити јасно наведен у 
меничном овлашћењу које се доставља уз меницу. Износ мора бити наведен у меничном 
овлашћењу у процентуалном и у номиналном износу. 
Меница је саставни део понуде. Сваку понуда која се достави, а није покривена меницом, 
Наручилац ће одбити као неприхватљиву. 
Меница може бити наплаћена у случајевима: 

 ако понуђач опозове, допуни или измени своју понуду коју је наручилац прихватио; 

 у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у одређеном року; 

 у случају да понуђач не достави захтеване гаранције предвиђене  уговором. 
Понуђач у понуди подноси и копију важећег картона депонованих потписа овлашћених 
лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те пословне банке, као 
и оверен захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила 
регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије.  
Меницу потписује законски заступник на начин одређен Законом о меници. У случају да 
меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача у понуди се 
доставља и овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице 
и меничног овлашћења за конкретан посао. 
Менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1. 2. 
и 6. „Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног 
промета“. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 
ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник 
РС бр. 56/11, 80/15 и 76/16) Народне Банке Србије. 
Уколико понуђач не достави меницу са траженим прилозима, који морају бити дати у свему 
садржински као што је напред наведено, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ГРАД 
ВРШАЦ – Трг Победе 1. Вршац 26300 , ПИСАРНИЦА или електронске поште на e-mail: 
vericа.preda@vrsac.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде у 
радном времену Наручиоца( 07,00-15,00 часова).  
 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште радним даном у току трајања радног времена 
наручиоца примљени захтев ће се евидентирати садатумом када је и примљен. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште радним даном након истека радног времена 
наручиоца то јест након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца 
следећег радног дана. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште у данима када наручилац не ради, (викендом или 
у данима државног празника) примљени захтев ће се евидентирати првог радног дана у 
току трајања радног времена наручиоца од 07,00 х до 15,00 часова. 
 

mailto:vericа.preda@vrsac.org.rs
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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, бр 404-67/2018-IV-09”. 
 
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. 
 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
  
15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН, 
2) учинио повреду конкуренције, 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 
 

 
16. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(Образац изјаве је саставни део Конкурсне документације). 
  
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 
које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
Захтев  за  заштиту  права  се  подноси  непосредно, електронском поштом на e-mail:  
verica.preda@vrsac.org.rs,  као и  препорученом  пошиљком  са  повратницом на адресу : 
Град Вршац, Градска управа Вршац/канцеларија 8. Трг Победе 1. Вршац 26300. 
  
  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено, у радном времену 
наручиоца од 07,00-15,00 часова 
 
 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева. 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 7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
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 објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.  
О поднетом  захтеву  за  заштиту  права  наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права.  
Захтев  за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке  
радње  наручиоца,  осим  уколико  Законом  није  другачије  одређено.   
  
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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио.  
  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева којим се оспорава  врста  поступка,  
садржина позива  за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека 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 5 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 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 о уплати таксе из члана 156. ЗЈН  
7)      потпис подносиоца. 
  
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев 
одбацити закључком. 
  
      Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 
120.000,00 динара;  

 

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
1) Уговор ће се  закључити са  Понуђачем у року од 8 (oсам) дана од истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона, под условом да неко од заинтересованих лица није 
поднео захтев за заштиту права. 
2) Обавештење о закљученом уговору , наручилац ће се објавити на Порталу јавних набавки УЈН. 

 
20. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

Измене и допуне уговора о јавној набавци могу се извршити у складу са чл.115. Закона о 
јавним набавкама, који каже да  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. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области 
водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та 
могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној 
набавци. 
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и 
других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно 
одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени 
посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно 
дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији. 
Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени. 
Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет 
набавке. 
 
У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора 
која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења 
исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и 
Државној ревизорској институцији. 
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21.  ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
1) Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се 
неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
2) Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, 
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је достави понуђачима у року од три дана од 
дана доношења одлуке. 
3) Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне 
набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К 
. 
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Прилог                                                                                                                        
П/1 
 
 

Залепити на предњој страни коверте 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
ГРАД   ВРШАЦ 

Трг Победе 1. Вршац 26300 
Писарница 

 
 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 
Набавка електричне енергије 
 за потребе јавног осветљења 

града и насељених места града Вршца 
 

бр. 404-67/2018-IV-09 
 
       

НЕ ОТВАРАТИ! 
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Прилог                                                     П/2 
 
Залепити на полеђини коверте: 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

(Назив и адреса понуђача) 

 
 

Телефон:_____________________________________ 

 

Fax: _________________________________________ 

 

Е-маил:______________________________________ 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица за контакт: 
___________________________________ 
 
Контакт тел.овлашћеног лица за контакт: ________________________________ 
 
 


