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 На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15, у даљем тексту Правилник), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке бр.2/16, деловодни број Су.VIII-41-2/16-1 од 
03.03.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.2/16, деловодни 
број Су.VIII-41-2/16-2 од 03.03.2016. године, припремљена је: 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности добра –  
електрична енергија  ЈН бр.2/16 

 
 
 Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Стр. 

 Садржај конкурсне документације 2 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 
III Врста, техничке карактеристике, количина и опис добра  5 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 7 

Изјава о испуњењу услова утврђрних у чл.75. и 75. Закона када 
понуђач наступа самостално или у групи (Образац 1) 11 IV 

Изјава о испуњењу услова утврђених у чл. 75. и 76. Закона када 
понуђач наступа са подизвођачем (Образац 2) 12 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 
VI Образац понуде са структуром цене (Образац 3) 24 
VII Модел уговора (Образац 4) 28 

VIII  Образац трошкова припреме понуде (Образац 5) 35 
IX  Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) 36 
X  Овлашћење представника понуђача (Образац 7) 37 
   

 
 

Конкурсна документација има укупно 37 страна. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу: 
      Апелациони суд,  
       18106 Ниш, Улица Војводе Путника бб, 
       ПИБ 106400812, 
       Матични број 17773739, 
       Регистарски број 6162799514, 
       Шифра делатности 8423, 
       Интернет страница www.ni.ap.sud.rs 
 Адреса електронске поште (e-mail) uprava@ni.ap.sud.rs 
 Телефон управе суда 018/506-714 
 Факс 018/282-250 

 
1.2. Врста поступка 
 

 Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 

1.3.  Предмет јавне набавке 
 
 Предмет поступка јавне набавке мале вредности 2/16 је добро-електрична 
енергија и детаљно је дефинисан у Табели 1, приказаној на стр. 6, у делу 3.9.  Мерно 
место у категорији потрошње на средњем напону, и у Табели 2, приказаној на стр. 7, у 
делу 3.10.  Пројектована потрошња електричне енергије за 2016. годину. 
 

1.4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
1.5. Јавна набавка није резервисана 

   
1.6. Не спроводи се електронска лицитација 

  
           1.7.  Контакт  

 
 Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана 
од 10:00-12:00 часова на телефон 018/506-714, факс:018/282-250 и е-mail адреси 
uprava@ni.ap.sud.rs. Лице за контакт je Јелена Јанчетовић, секретар суда. 
 

1.8. Начин преузимања конкурсне документације 
 
 Документација се може преузети на: 

 порталу Управе за јавне набавке (portal.ujn.gov.rs) 
 интернет презентацији суда (www.ni.ap.sud.rs) 
 непосредним преузимањем на адреси наручиоца ул. Војводе Путника бб, у 

управи суда, у канцелирији бр. 14, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 
часова. 

 
1.9. Начин и рок за достављање понуде 

 
Понуда, са припадајућом документацијом, доставља се у затвореној коверти или 

кутији на адресу наручиоца: Апелациони суд у Нишу, Улица Војводе Путника бб, 18106 
Ниш, са обавезном назнаком на лицу коверте:''ПОНУДА за јавну набавку добра -  
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електрична енергија бр. 2/16, конкурсна документација деловодни бр. Су. VIII-41-
2/16-3–НЕ ОТВАРАТИ'', препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца. 
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона Понуђача и лице 
за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти назначити да се 
ради о групи понуђача и навести назив, адресу, број телефона и лице за контакт свих 
учесника у заједничкој понуди. 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 28.03.2016. године до 12:00 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно на 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 којој ће навести датум, сат и минут пријема понуде.  
 
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременим и по окончању поступка отварања понуда  биће враћене 
неотворене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене. 

 
1.10. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и о времену и 

начину подношења пуномоћја: 
 

Место отварања понуда: 
 
 Јавно отварање понуда обавиће се у згради суда у Улици Војвода Путник бб, у 
приземљу, у канцеларији број 8. 
 
Дан и сат отварања понуда:  28.03.2016. год. са почетком у 13:00 часова. 
 
Време и начин подношења пуномоћја: Јавном отварању могу да присуствују 
овлашћени представници понуђача који морају имати овлашћење тј. пуномоћје које је 
саставни део конкурсне документације. Писмено овлашћење се предаје Комисији пре 
отварања понуда. Уколико овлашћени представници не поднесу овлашћење у поступку 
учествују као обична јавност. 
 
 1.11. Обавештење о року у којем ће наручилац донети одлуку о додели 
уговора: 
 
 Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће су у року од 5 
дана од дана јавног отварања понуда. 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 2.1.     Предмет јавне набавке  
 
 Предмет јавне набавке 2/16 је добро-електрична енергија, у свему према 
техничким спецификацијама које су дефинисане на стр. 6 у делу 3.9. Мерно место у 
категорији потрошње на средњем напону -Табела 1. 
 
 Шифра предмета набавке из општег речника набавки: 09310000 
 Назив из општег речника набавки: електрична енергија 
  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.2/16 
 

ЈНМВ 2/16                                                                                                               Стр.5 од 37 

2.2. Партије 
 

 Предметна набавка није обликована у више партија-целина. Након спроведеног 
поступка јавне набавке закључиће се један уговор о јавној набавци. 
 
 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБРА 

 
3.1.Врста и количина добра: 
 

            Електрична енергија – закључење уговора о потпуном снабдевању. 
 
 Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 
купца (наручиоца) на местима примопредаје током снабдевања. 
 
 Оквирни обим динамике испоруке: аналогно пројектованом распореду утрошка 
за 2016. годину, који представља процењену потрошњу на основу остварене потрошње 
у 2015. години. 
 
 Снабдевач (изабрани понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје 
купцу (наручиоцу). 

 
3.2. Врста продаје: стална и гарантована. 

 
3.3. Техничке карактеристике 

 
 У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије (''Сл. 

гласник РС'', бр. 120/12), а за мерно место прикључено на дистрибутивни систем које се 
налази у згради суда, чије су карактеристике: 
 
Категорија: Потрошња на средњем напону 
Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање 
Место мерења: 3089202458434 
Број места мерења: 4011238055 
Број бројила: 70973 
Процењена просечна месечна потрошња: 20 000 kWh 
Одобрена снага: 60 Kw 
 

3.4. Квалитет добра 
 
Врста и ново квалитета испоруке електричне енергије у складу су са Правилима 

о раду преносног система и изменама и допунама Правилима о раду преносног система 
и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС', бр.3/12), 
Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевању 
електричном енергијом (''Сл. гласник РС, бр.63/13) 

 
3.5. Период испоруке  
 
Испоруке добра вршиће се од дана обостраног потписивања уговора о потпуном 

снабдевању почев од 01.04.2016. год. у 00:00 часова до 31.03.2017. године у 24:00 часа. 
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3.6. Место испоруке добра  
 
Место испоруке добра је мерно место купца у ул. Војводе Путника бб које је 

прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем напону. 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану 

од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, 
уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у 
складу са чл. 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању 
уговора са купцем (наручиоцем) закључити: 

 
1)  Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат 

крајњег купца прикључена 
 

2)  Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 
крајњег купца. 

 
3.7. Врста и количина добра:  
 
Врста добра: електрична енергија 
 
Количина добра: стварно испоручена количина електричне енергије на месту 

примопредаје, за обрачунски период од 01.04.2016. у 00:00 часова до 31.03.2017. године 
до 24:00 часа. 

 
Продавац (изабрани понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје 

купцу (наручиоцу). 
 
Продавац на начин дефинисан Законом о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр.57/11, 

80/11 – исправка, 93/12, 124/12) и Уредбе о условима испоруке и снабдевања 
електричном енергијом (''Сл. гласник РС'', бр.63/13) издаје купцу рачун у складу са 
условима дефинисаним у уговору. 

 
3.8. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета: 
 
Начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета вршиће се у 

складу са одредбама тачке 3.4. Конкурсне документације тј. према Правилима о раду 
преносног система и изменама и допунама правила о раду преносног система (''Сл. 
гласник РС'', бр. 3/12), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима 
испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'', бр. 63/13).  

 
3.9. Мерно место у категорији потрошње на Средњем напону  

 
Табела 1 

Потрошач: Апелациони суд у Нишу Адреса: Војводе Путника бб 

Категорија 
потрошње 

Врста 
снабдевања 

Место 
 мерења 

Број места 
мерења 

Бр. 
бројила 

Одобрена 
снага 

Потрошња на 
Средњем 
напону  

Комерцијално 
снабдевање 3089202458434 4011238055 70973 60 Kw 
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3.10. Пројектована потрошња електричне енергије за 2016. годину   
  

Табела2 

Период: 2016 Укупно 
(kWh) 

Виша тарифа 
(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 
   (kWh)kWh) 

Одобрена  снага 
(.....(kW )Wh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 
Јануар 18.456 15.366 3.090 60 
Фебруар 16.800 14.100 2.700 60 
Март 18.000 15.000 3.000 60 
Април 16.116 13.083 3.033 60 
Мај 12.384 9.717 2.667 60 
Јун 13.890 11.127 2.763 60 
Јул 15.438 12.933 2.505 60 
Август 13.746 11.112 2.634 60 
Септембар 14.826 12.228 2.598 60 
Октобар 16.635 13.860 2.775 60 
Новембар 16.593 13.665 2.928 60 
Децембар 20.595 17.232 3.363 60 

Просечно: 16.123 13.285 2.836 60 

Укупно: 193.479 159.423 34.056 60 
 

  Пројектована потрошња одређена је на основу потрошње у 2015. години по 
месецима, па се може применити период јануар-март 2016. године на период јануар-
март 2017. године. 
 
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

органа за издавање дозволе]. Дозвола мора бити важећа.  
4.1.Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75. ЗЈН 

 
 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: 
 

4.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговорајући 
регистар (чл.75 ст.1. тач.1.) Закона); 

 
4.1.2. 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 и 
давања мита, кривично дело преваре (чл.75. ст.1. тач.2) Закона); 
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4.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима РС или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75. ст.1 
тач.4) Закона); 
 

4.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл.75. ст.1, тач.5) Закона) – Лиценцу за трговину електричном 
енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику и потврду 
агенције да је та лиценца још увек важећа. 

 
4.1.5. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је 

поштовао 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. (чл.75. ст.2) Закона) 

 
4.2. Додатни услови за понуђача прописани чл.76. ЗЈН 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона, и то: 
 
4.2.1. Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, 

односно, да је у било ком периоду из претходне три године до дана објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке обавио минимално девет 
трансакција (у просеку три трансакције годишње), што се доказује Потврдом 
(уверењем) Оператора дистрибутивног система о броју трансакција; 

 
4.2.2. Да поседује доказ о пореклу добра (за добра домаћег порекла доставити 

уверење Привредне коморе Србије); 
 
4.3. Услови које мора да испуни подизвођач 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл.75 став 1. тач.1) до 4) Закона и 
услов из чл.75. став 2. Закона, за део набавке које понуђач извршити преко подизвођача, 
док додатне услове за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава. 

 
4.4.    Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групe понуђача 
              
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тачке од 1) до 4) и став 2. Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно. 

 
Услов из чл.75.ст.1.тач.5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
4.5.     Упутство како се доказује испуњеност услова 
 
4.5.1. Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, у складу са чл.77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача дат је у конкурсној документацији) којом 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
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документацијом, и то: 
 
               (1) Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када 
наступа самостално или у заједничкој понуди (Образац 1) или 
 

(2) Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када 
наступа са подизвођачем ( Образац 1 и Образац 2) 

 
4.5.2. Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора од 

понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија да достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) прописане 
ЗЈН за доказивање испуњености обавезних и додатних услова. Рок за достављање је 5 
(пет) дана од достављања захтева. 

    
4.5.3. Понуђач чија је понуда цењена као најповољнија није дужан да доставља 

на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 
 
4.5.4. Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране 

овлашћеног лица и оверени печатом. Уколико су обрасци потписани од стране лица које 
није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити 
овлашћење за потписивање уз понуду. 

  
4.5.5. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за 

подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити 
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 

 
Допунска напомена 1: Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести 

Апелациони суд у Нишу о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи по доношењу одлуке, односно закључења уговора, 
односно током важења уговора и да је документује на прописан начин, са назнаком 
''Поступак ЈНМВ – добра: електричне енергије за 2016. годину, јавна набавка број 2/16''. 

 
Допунска напомена 2: Изабрани понуђач приликом потписивања уговора дужан 

је да Наручиоцу достави оверене фотокопије докумената којима се доказује испуњеност 
обавезних услова и то: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 

 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
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кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

министарства финасија 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 или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ:...................[навести дозволу за 

обављање делатности која је предмет јавне набвке и назив надлежног 
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(Образац 1)  
4.6. Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. 

ЗЈН када понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди 
као носилац групе  

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

 Понуђач ______________________________________ из ____________________,                                       
ул.__________________________ бр.____, матични број________________, шифра 
делатности________________, ПИБ_______________, рачун број___________________, 
код________________________, лице за контакт__________________________________,  
контакт телефон_______________, у поступку јавне набавке електричне енергије број 
2/16, испуњава све услове из чл.75. и 76. Закона, односно услове утврђене конкурсном 
документацијом, деловодни број Су. VIII-41-2/16-3, за предметну јавну набавку и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2) Понуђач и његов законити 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, кривична дела примања и давања 
мита, кривично дело преваре; 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС или стране државе када има седиште на њеној територији; 
4) Понуђач има важећу дозволу надлежног органа - Лиценцу за трговину електричном 
енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику и потврду 
агенције да је та лиценца још увек важећа; 
5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине; 
6) Понуђач испуњава додатне услове и то: 

- Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно, да 
је у било ком периоду из претходне три године до дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке обавио минимално девет 
трансакција (у просеку три годишње), што се доказује Потврдом (уверењем) 
Оператора дистрибутивног система о броју трансакција; 

- Да поседује доказ о пореклу добра (за добра домаћег порекла доставити уверење 
Привредне коморе Србије); 

 

Напомена: У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у 
заједничкој понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац 
може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује 
испуњеност услова. 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом. 
 

Место:_______________       Понуђач 
Дтум __.__.2016. године                          М.П.                           ________________________ 

                                                                                                     (потпис овлашћеног лица)  
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(Образац 2) 
 
 

4.7. Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник пoдизвођача дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

 Подизвођач ______________________________________ из _________________,                                       
ул.__________________________ бр.____, матични број________________, шифра 
делатности________________, ПИБ_______________, рачун број___________________, 
код банке __________________________, лице за контакт _________________________,  
контакт телефон_______________, у поступку јавне набавке електричне енергије број 
2/16, испуњава све услове из чл.75. Закона, односно услове утврђене конкурсном 
документацијом, деловодни број Су. VIII-41-2/16-3, за предметну јавну набавку и то: 
 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2) Подизвођач и његов законити 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, кривична дела примања и давања 
мита, кривично дело преваре; 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима РС или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 
 

Напомена: У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа са подизвођачем 
или подизвођач испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може 
да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност 
услова. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
 
Место:_______________                Подизвођач 
Дтум __.__.2016. године                          М.П.                           ________________________ 

 

                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 
ПОНУДУ 

 
  Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 
Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 
додела уговора о јавној набавци мале вредности. 
 
  Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке 
одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини подносе у складу са 
конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија. 
 

 5.1. Језик на којем понуда мора бити састављена  
 
 Наручилац је припремио конкурсну документацију и вођење поступка јавне 
набавке на српском језику. 
 
 Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико се достављају докази 
на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик, Технички део 
документације може бити достављен и само на енглеском језику, при чему Наручилац 
задржава право да затражи превод делова или целе техничке документације. 
 
           5.2.  Начин на који понуда мора да буде сачињена  

 
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 

 
Сва документа у понуди треба да буде повезана јемствеником у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

 
Понуда мора бити на обрасцима из конкурсне документације и саставља се 

тако што понуђач читко уписује тражене податке. Све изјаве, обрасци и прилози 
који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом 
од стране одговорног лица понуђача. Свака страна обрасца понуде мора бити 
парафирана од стране понуђача и оверена печатом. 

 
Уколико понуђач наступа самостално, документација из понуде, да би била 

исправна, мора да садржи следеће попуњене, потписане и оверене обрасце: 
 

  Табела 3 
Ред. бр. Назив обрасца Страна 

1. Образац изјаве о испуњењу услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 1) 11 

2. Образац понуде са структуром цене (Образац 3) 24-27 
3. Образац Модел уговора (Образац 4) 28-34 

4. Образац изјаве о трошковима припремања понуде (Образац 5) 
(Напомена: ова изјава није обавезна) 35 

5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) 36 
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6. 

Изјава на меморандуму понуђача, потписана од стране 
одговорног лица понуђача и оверена печатом, којом се обавезује 
да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку 
јавне набавке, поступити у складу са чл. 141. став 5. Закона о 
енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора са 
купцем (наручиоцем) закључити: 

1) Уговор о приступу систему са оператером система на који 
је објекат крајњег купца прикључена 

2)  Уговор којим преузима балансну одговорност за места 
примопредаје крајњег купца. 

 

  
Овлашћени представник Групе понуђача је понуђач који је у споразуму из чл. 

81. Закона о јавним набавкама, којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно 
као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 
пред наручиоцем. 

 
Уколико понуђач наступа са групом понуђача, обрасце из конкурсне 

документације попуњава, потписује и оверава печатом сам понуђач или овлашћени 
представник групе понуђача. Документација из понуде, да би била исправна, мора да 
садржи следеће обрасце : 

 
  Табела 4 
Ред. бр. Назив обрасца Страна 

1. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 1)  11 

2. Образац понуде са структуром цене (Образац 3) 24-27 
3. Модел уговора (Образац 4) 28-34 

4. Образац изјаве о трошковима припремања понуде (Образац 5)  
(Напомена: ова изјава није обавезна)  35 

5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) 36 

6. 

Изјава на меморандуму понуђача-овлашћени представник групе 
понуђача, потписана од стране одговорног лица 
понуђача/овлашћеног представника групе понуђача и оверена 
печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен 
уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу 
са чл. 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по 
потписивању уговора са купцем (наручиоцем) закључити: 

1)   Уговор о приступу систему са оператером система на који 
је објекат крајњег купца прикључена 
2)  Уговор којим преузима балансну одговорност за места 
примопредаје крајњег купца. 

 

7. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке  

 
  
 Сваки понуђач из групе понуђача, потписује и печатом оверава следеће обрасце: 
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 Табела 5 
Ред. бр. Назив обрасца Страна 

8. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 1)  11 

9. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) 36 
  
   
 Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и 
оверава печатом следеће обрасце: 
 
 Табела 6 
 Ред. бр. Назив обрасца Страна 

1. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке (Образац 1)  11 

2. Образац понуде са структуром цене (Образац 3) 24-27 

3. Модел уговора (Образац 4) 28-34 

4. Образац изјаве о трошковима припремања понуде (Образац 5)  
(Напомена: ова изјава није обавезна)  35 

5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) 36 

6. Споразум којим се понуђач и подизвођач међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке  

7. 

Изјава на меморандуму понуђача, потписана од стране 
одговорног лица понуђача и оверена печатом, којом се обавезује 
да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку 
јавне набавке, поступити у складу са чл. 141. став 5. Закона о 
енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора са 
купцем (наручиоцем) закључити: 

1) Уговор о приступу систему са оператером система на који 
је објекат крајњег купца прикључена 

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места 
примопредаје крајњег купца. 

 

 
 
Подизвођач доставља попуњен, потписан и оверен следећи образац: 
 

 Табела 7 
 Ред. бр. Назив обрасца Страна 

8. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке (Образац 2)  12 

9. Образац изјаве о независној понуди (Образац 6) 34 

 
5.3. Јавна набавка није обликована по партијама. 
    
5.4. Понуда са варијантама није дозвољена. 
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5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде    
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно 
назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. 

 
Измену, допуну, опозив или измену и допуну понуде треба доставити на адресу 

наручиоца са обавезном назнаком, у зависности да ли се врши измена, допуна, опозива 
или измена и допуна понуде, ''Измена ( или допуна, или опозив, или измена и 
допуна) за јавну набавку добра-електричне енергије, ЈНМВ 2/16, број  Су. VIII-41-
2/16, - НЕ ОТВАРАТИ''. 

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

понуду подноси група понуђача, на коверти назначити да се ради о групи понуђача и 
навести назив и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 
По истеку рока за достављање понуда понуђач не може да повуче нити да 

мења своју понуду. 
 
5.6. 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или понуду подноси са 
подизвођачем.  

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

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 предметне набавке 
који ће извршити преко подизвођача. 

 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача. Уколико уговор 

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

 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка без 

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

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.  
 
5.8. Заједничка понуда  
 
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. став 4. тач.1) до 6) 
Закона и то податке о: 
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 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђача који ће у име групе потписати уговор, 
 понуђача који ће у име групе дати средство обезбеђења, 
 понуђачу који ће издати рачун, 
 рачун на који ће бити извршено плаћање, 
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
5.9. Начин и услови плаћања, као и друге околности од којих зависи  

прихватљивост понуде   
 
5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања - Рок плаћања је 

најмање 30 дана од дана пријема фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне 
енергије, за обрачунски период, коју испоставља добављач (снабдевач) на основу 
документа којим наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) потврђују 
испоручене количине електричне енергије. Плаћање се врши уплатом на рачун 
добављача (Снабдевача). Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
5.9.2. Захтев у погледу места испоруке добра – Место испоруке добра је 

мерно место купца, на адреси наручиоца: АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ, УЛ. 
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА ББ, које је прикључено на дистрибутивни систем у категорији 
потрошње на средњем напону, у свему према Табели 1 из конкурсне документације. 
 

5.9.3. Захтев у погледу рока испоруке добра – Период испоруке добра почиње 
од  01.04.2016. године у 00:00 часова и траје до 31.03.2017. године до 24:00 часова. 
 

5.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде – Рок важења понуде не може 
бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним 
набавкама. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење важења рока понуде. Понуђач који прихвати 
захтев за продужење важења понуде не може мењати понуду. 
 

5.9.5. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 
141. став 5. Закона о енергетици:  
 

Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано :  
 

''Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања 
снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:  
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 
прикључен;  

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.''  
 
Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, 

потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се 
обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне 
набавке поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да 
ће одмах по потписивању уговора закључити:  
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1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 
купца прикључен;  

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
купца.''  
 

5.10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у 
понуди  

 
Цена мора бити изражена у динарима, заокружена на две децимале, без пореза 

на додату вредност, уколико није другачије назначено, исказана по јединици мере 
назначеној у Обрасцу понуде, са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач 
има у реализацији предмета јавне набавке (увозна царина, испорука и сл.), с тим да ће 
се за оцену понуде узимати цена без ПДВ-а. Ако понуђена цена укључује увозну царину 
и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Обрасцу 
понуде у пољу „зависни трошкови“. Уколико понуђач у понуди наведе попусте и/или 
посебне погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом 
избора најповољније понуде. 

 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
 
Обавеза понуђача и наручиоца је да изврше рачунску проверу цена из понуде. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 

складу са чл. 92. Закона. 
 
Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на 

тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у 
складу са понуђеним условима. 

 
5.11. 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 и привреде. 
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
  
5.12. Средство финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
 
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави бланко 

сопствену меницу као средство обезбеђена за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 
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мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулом 
„без протеста“, наплативо на први позив „по виђењу“, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Менично овлашћење мора бити у корист Купца. Рок 
важења менице је 30 дана након истека важења уговора. 

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

важност менице мора да се продужи. 
 
Наручилац ће уновчити меницу дату за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.  

 
5.13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима 

на располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 
5.14. Додатне информације или појашњена у вези са припремањем понуде 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 

наручиоца ул. Војводе Путника бб, електронском поштом на e-mail uprava@ni.ap.sud.rs 
или факсом на број 018/282-250) 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 напоменом ''Захтев за 

додатним информацијама или појашњење конкурсне документације Су. VIII-41-2/16-3'' 
 
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. 
 
5.15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола 

код понуђача односно његовог подизвођача  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.2/16 
 

ЈНМВ 2/16                                                                                                               Стр.20 од 37 

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 примерен 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. 
 
5.16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се 

налази на списку негативних референци  
 
Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач 

није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за 
исти предмет набавке, и то: 
 

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 
року; 

5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи; 

6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

7. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима 
јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду у складу са чланом 82. Закона о јавним 
набавкама ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који је спровео или 
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 
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5.17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на 
основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за 
сваки елемент критеријума   

 
Избор најповиљније понуде извршиће се применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 
 

5.18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
истом понуђеном ценом    

 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, у смислу 

чл.126. ст.2. Закона, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има 
више спроведених трансакција за категорију потрошача-купаца из предмета ове набавке 
– средњи напон.  

 
5.19. 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, заштите животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац 1) на страни 8 
конкурсне документације). 

 
5.20. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица    
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
5.21.  Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  
 
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 или препорученом 
пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца. 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 7 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.  
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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 пријема 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.  

 
Уз поднети захтев обавезно доставити доказ о извршеној уплати таксе на рачун 

буџета Републике Србије, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун бр.840-
30678845-06, шифра плаћања 253 или 153, са назнаком сврха уплате: Републичка 
административна такса за јавну набавку број 2/16. 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-171 Закона 

о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Линк са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права је 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm 
 

5.22. Рок у којем ће уговор бити закључен  
 
Уговор о јавној набавци биће 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. ЗЈН. 

 
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) ЗЈН. 

 
5.23. Одбијање понуда и обустављање поступка набавке 

 
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, 

ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из 
конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива. 

 
Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном 

у јавном позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка 
отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 
неблаговремено.  

 
Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после 

отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из 
Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.  
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Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је 
утврђено да потпуно испуњава све услове и захтеве из спецификације.  

 
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, 

која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не 
прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке. 

 
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за 

избор најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама.  
 
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који 

се нису могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће 
понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).  

 
Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе 

поступка. 
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 VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
(Образац 3)  

6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
   
 

 На основу позива за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН број 2/16, 
деловодни број Су. VIII-41-2/16-4 од 18.03.2016. године, дајем понуду како следи:  
 
Назив понуђача/носиоца групе: ________________________________________________  
Адреса понуђача/носиоца групе (седиште):______________________________________  
Име особе за контакт:________________________________________________________ 
Овлашћено лице за потписивање уговора________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ______________________________________________________________  
Број рачуна понуђача и назив банке:____________________________________________ 
Матични број понуђача : ___________________________  ПИБ: ____________________  
Шифра делатности: _______________Понуда број: ______________ Датум:___________  
 
У поступку јавне набавке мале вредности, наступам (у зависности од наступа, 
заокружити истакнуто слово праћено малом заградом на почетку реда и попунити 
једну од понуђених опција): 
 
А) самостално 
 
Б)  подносим заједничку понуду као носилац групе са следећим члановима групе:  
 
Напомена: Податке у делу Б) попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од предвиђених места у 
обрасцу, потребно је да се наведени образац копира у потребан број примерака, да се 
попуни за сваког учесника у заједничкој понуди и да се достави уз понуду. 
 
 
Назив члана групе: __________________________________________________________  
Седиште члана групе:________________________________________________________  
Лице за контакт:_____________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: _____________________________________________________________  
Текући рачун члана групе и назив банке:________________________________________ 
Матични број члана групе : ___________________________  
ПИБ члана групе: ___________________________________  
Заступник члана групе наведен у Агенцији за привредне 
регистре који може потписати уговор___________________________________________ 
 
Назив члана групе: __________________________________________________________  
Седиште члана групе:________________________________________________________  
Лице за контакт:_____________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: _____________________________________________________________  
Текући рачун члана групе и назив банке:________________________________________ 
Матични број члана групе : ___________________________  
ПИБ члана групе: ___________________________________  
Заступник члана групе наведен у Агенцији за привредне 
регистре који може потписати уговор___________________________________________  
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Назив члана групе: __________________________________________________________  
Седиште члана групе:________________________________________________________  
Лице за контакт:_____________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: _____________________________________________________________  
Текући рачун члана групе и назив банке:________________________________________ 
Матични број члана групе : ___________________________  
ПИБ члана групе: ___________________________________  
Заступник члана групе наведен у Агенцији за привредне 
регистре који може потписати уговор___________________________________________ 
 
B) са подизвођачем:   
 
Напомена: Податке о подизвођачу у делу В) попуњавају само они понуђачи који 
подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у обрасцу, потребно је да се образац копира у потребан број примерака, да 
се попуни за сваког подизвођача и достави уз понуду. 
 
Назив подизвођача: __________________________________________________________  
Адреса подизвођача (седиште):________________________________________________  
Лице за контакт:_____________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ______________________________________________________________  
Матични број подизвођача: ________________________ ПИБ:______________________  
Процентуално учешће подизвођача: _____%  
Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач __________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Назив подизвођача: __________________________________________________________  
Адреса подизвођача (седиште):________________________________________________  
Лице за контакт:_____________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ______________________________________________________________  
Матични број подизвођача: ________________________ ПИБ:______________________  
Процентуално учешће подизвођача: _____%  
Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач __________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
Назив подизвођача: __________________________________________________________  
Адреса подизвођача (седиште):________________________________________________  
Лице за контакт:_____________________________________________________________ 
Тел/фах/e-mail: ______________________________________________________________  
Матични број подизвођача: ________________________ ПИБ:______________________  
Процентуално учешће подизвођача: _____%  
Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач __________________________ 
___________________________________________________________________________  
 

Г) рок важења понуде је: _____ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања 
понуде 
Д) Рок и начин плаћања (најмање 30 дана од дана пријема фактуре-рачуна за 
испоручене количине електричне енергије, за обрачунски период, коју испоставља 
добављач на основу документа којим наручилац и добављач (односно Купац и 
Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије) је: _______ дана. 
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СТУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 Табела 8 

Р.б. Предмет набавке Јед. 
мере Количина Јед. цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

1. 
Електрична енергија (потрошња 
у високој тарифи), са урачунатим 
трошковима балансирања 

159 423   

2. 
Електрична енергија (потрошња 
у ниској тарифи), са урачунатим 
трошковима балансирања 

kWh 

34 056  
 

3. 
Укупна цена са урачунатим трошковима балансирања за 
пројектовану потрошњу у високој и ниској тарифи без ПДВ-а за 
193 479 kWh (159 423 kWh +34 056 kWh) из Табеле 2 

 

4. 
Укупна цена са урачунатим трошковима балансирања за 
пројектовану потрошњу у високој и ниској тарифи са ПДВ-ом за 
193 479 kWh (159 423 kWh +34 056 kWh) из Табеле 2 

 

5. 

Трошкови приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система 
(мрежарина) Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца на 
основу обрачунатих величина за места примопредаје Купца, у складу са важећом 
методологијом за одређивање цена. 

6. 
Трошкове накнаде за подстицај овлашћених произвођача електричне енергије у 
складу са Уредбом о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне 
енергије. 

 
 

Дана, __.__.2016. године   ПОНУЂАЧ/ члан групе-
носилац посла 

   
 

 М.П.  
   

 
  - одговорно лице - 

 
 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ 

   

   

   

- одговорно лице члана групе- - одговорно лице члана групе- - одговорно лице члана групе- 

М.П. М.П. М.П. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену 

јединичну цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере (kWh) за вишу и нижу 
тарифу, Укупну цену за нижиу и вишу тарифу, Укупну цену са урачунатим трошковима 
балансирања за пројектовану потрошњу у високој и ниској тарифи без ПДВ-а за 193 479 
kWh (159 423 kWh +34 056 kWh) из Табеле 2 и Укупну цену са урачунатим трошковима 
балансирања за пројектовану потрошњу у високој и ниској тарифи са ПДВ-ом за 193 
479 kWh (159 423 kWh +34 056 kWh) из Табеле 2. 

 
 За оцену понуде уз примену критеријума Најнижа цена користеће се податак из 

Табеле 8 под 3. ''Укупна цена са урачунатим трошковима балансирања за пројектовану 
потрошњу у високој и ниској тарифи без ПДВ-а за 193 479 kWh (159 423 kWh +34 056 
kWh) из Табеле 2'' из поља ''Укупна цена без ПДВ-а''. 
 
 Укупна цена са урачунатим трошковима балансирања за пројектовану 
потрошњу у високој и ниској тарифи са ПДВ-ом за 193 479 kWh (159 423 kWh +34 
056 kWh) из Табеле 8, дата под 4. не сме бити већа од 1.500.000,00 динара (то је 
максимална вредност цене коју може да да понуђач у својој понуди). Уколико је 
цена већа понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у обрасцу. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.2/16 
 

ЈНМВ 2/16                                                                                                               Стр.28 од 37 

 
VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

ПОПУНИТИ У ОБРАСЦУ СВЕ ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОНУЂАЧА, 
ПОДИЗВОЂАЧА, ЧЛАНА ГРУПЕ,  ЕЛЕМЕНТЕ ПОНУДЕ КОЈЕ ПОДНОСИ ПОНУЂАЧ, 
СВАКУ СТРАНУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНУ ОВЕРИТИ 
ПЕЧАТОМ И ПОДПИСАТИ. 

(Образац 4) 

Закључен дана __.__. 2016. године између: 
 
 

1. РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – АПЕЛАЦИОНИ СУД, са седиштем у Нишу, 
улица Војводе Путника бб, ПИБ 106400812, Матични број 17773739, 
Регистарски број 6162799514, Шифра делатности 8423, кога 
заступа председник суда Драган Јоцић, (у даљем тексту: Купац)  и  
 
2. Понуђач______________________________________________________, 
са седиштем у ______________________, ул. _____________________ бр. 
______, ПИБ ________________, матични број _______________, кога 
заступа директор _______________________________________  (у даљем 
тексту:  Снабдевач) 
 
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, 
у уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи) 
 

Предмет уговора Снабдевач ће извршити (заокружити) 

а) самостално 

б) са подизвођачем___________________________________из___________________________ 

 правни акт о ангажовању подизвођача бр.   _________________________ 

 _____________________________________из__________________________  

 правни акт о ангажовању подизвођача бр.  _________________________ 

в) заједнички са _____________________________________из__________________________ 

  _____________________________________из__________________________ 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке и којим је одређен носилац групе понуђача 
бр._____________________________ 
 

 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12,14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, спровео поступак за јавну набавку мале 
вредности добара – електрична енергија број 2/16 за потребе Апелационог суда у Нишу 
по позиву број Су. VIII-41-2/16-4  од 18.03.2016. године; 

- да је Снабдевач доставио понуду број ___________________ од __.__.2016. 
године, на Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 3), која у потпуности одговара 
условима из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и саставни је део 
Уговора; 

- да је Купац након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. Су. 
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VIII-41-2/16, Одлуком о додели уговора бр.____________________, од __.__.2016. 
године изабрао као најповољнију понуду понуђача, сада Снабдевача, за набавку 
електричне енергије за потребе Апелационог суда; 

- да Купац овај уговор закључује на основу чл.112. Закона у границама 
процењене вредности јавне набавке. 

 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1.  
 
 Предмет овог уговора је набавка електричне енергије за потребе Купца. Овим 
уговором се сагласно утврђују права, обавезе и одговорност, као и друга питања везана 
за реализацију овог уговора, као и услове под којима се Снабдевач обавезује да у 
периоду важења уговора испоручи, а Купац преузме и плати добра која су предмет овог 
уговора, по јединичним ценама из усвојене понуде Снабдевача, која је саставни део овог 
уговора, а у свему према техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне 
документације Снабдевача. 
 

 
КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНРГИЈЕ  

 
Члан 2.  

 
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије извршиће према следећем: 
- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 

одговорношћу 
- Капацитет испоруке: јединична цена/kWh 
- Период испоруке: од 01.04.2016. године од 00:00 часова до 31.03.2017. године до 

24:00 часа 
- Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца 

 

Потрошач: Апелациони суд у Нишу Адреса: Војводе Путника бб 

Категорија 
потрошње 

Врста 
снабдевања 

Место 
 мерења 

Број места 
мерења 

Бр. 
бројила 

Одобрена 
снага 

Потрошња на 
Средњем 
напону  

Комерцијално 
снабдевање 3089202458434 4011238055 70973 60 Kw 

 
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије 

буде 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 
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у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу 
испоруку електричне енергије. 
 

МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члана 3. 

Место испоруке: обрачунско место Купца прикључено на дистрибутивни систем 
у категорији потрошње на средњем напону у складу са постојећим ознакама ЕД из 
Табеле 1, која је саставни део овог Уговора. 

 
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 
наведена у конкурсној документацији. 

 Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.  

ЦЕНА 

 
Члан 4. 

 
 Цена добара, које је предмет овог Уговора, дата је у понуди Снабдевача 

бр._________________ од __.__.2016. године, саставни је део Уговора и износи за један 
kWh више тарифе ___________ динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са 
ПДВ-ом, и за један kWh ниже тарифе ___________ динара без ПДВ-а, односно 
____________ динара са ПДВ-ом.  
 
 Цена је фиксна за уговорени период испоруке.  
 

У цену из става 1. овог члана уговора 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 електричне енергије.  

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

фактурисати Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за место 
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''. 
 
  

ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 5. 
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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, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. 
Закона о енергетици.                                                                                                                                                         
 
Снабдевач рачун доставља поштом. 

 
 

УСЛОВИ И НАЧИН НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 ПРЕУЗЕТЕ ЕЛКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 6. 

 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање врши тако што Купац уплаћује 

динарска средства на текући рачун Снабдевача бр. ________________________________ 
код_________________________________, у року од _______ (као у обрасцу понуде) 
дана од дана пријема оригиналног рачуна за обрачунски период. 

 
У случају да Купац не плати рачун у року из става 1. овог члана, дужан је 

Снабдевачу, за период доцње плати и затезну камату прописану законом, коју је 
Снабдевач дужан да образложи и изда каматни лист, као посебан документ. 

 
Купац ће извршити плаћање на рачун Снабдевача по писменим инструкцијама 

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

 
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 
Члан 7. 

 
 Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату 
вредност (''Службени гласник РС'', бр.93/12). 
 
 

ОБАВЕЗЕ СНАБДЕВАЧА 
  

Члан 8. 
 

Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, Снабдевач дужан да: 
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 не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због 
коришћења права на промену снабдевача, нити се може наметати додатне 
финансијске обавезе по том основу. 

 купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у 
складу са Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача. 

 пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне 
енергије због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, 
купца претходно упозори да у року прописаним Законом измири доспеле 
обавезе, односно постигне споразум о извршавању обавезе. 

 се придржава чланова 37. и 38. Уредбе о условима испоруке и снабдевања 
електричном енергијом (''Службени гасник РС'', број 63/13), због специфичности 
објеката купца.  

 купцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, 
даје одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње 
електричне енергије. 
 

НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О ПРОМЕНИ ЦЕНА И ДРУГИХ 
 УСЛОВА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 
Члан 9. 

 
О промени цена и других услова продаје, снабдевач је обавезан да непосредно 

обавести купца, најкасније петнаест дана пре примене измењених цена или услова 
продаје, изузев у случај снижења цена и давања купцу повољнијих услова продаје. 

У случају из става 1. овог члана, купац има право на раскид, односно отказ 
уговора о продаји ако не прихвата измењене услове продаје или измењене цене. 

    
 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 10. 
 

Снабдевач је дужан да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана 
од дана закључења уговора, достави Купцу меницу као средство обезбеђења за добро 
извршење посла, на износ од  ________________ дин, (10% укупне вредности уговора 
са ПДВ-ом) која мора бити безусловна и платива на први позив, са роком важења 30 
дана дуже од дана када истиче рок за извршење уговорне обавезе (30.04.2017. године).  

 
Достављена меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 

од оних које одреди Купац, мањи износ од оног који одреди Купац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. 
 

Купац ће наплатити меницу у случају да Снабдевач не испоручи електричну 
енергију под условима и на начин утврђен Чланом 2. овог уговора. 

 
 

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ 
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Члан 11. 
 

 Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 
145. и 146. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011) 
 

 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 
Члан 12. 

 
 Овај уговор се закључује на време трајања од 01.04.2016. године у 00:00 часа до 
31.03.2017. године до 24:00 часа. 

 
ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 13. 

 
Уговор се може изменити, допунити или раскинути споразумно, само када се 

дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна и у случајевима 
предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 

 
Након закључења уговора о јавној набавци, Наручилац може без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора 
може повећати максимално до 5% укупне вредности првобитно закљученог уговора на 
основу члана 115. Закона. 

 
МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 14. 

 
Уговорне стране су сагласне да наручилац добара може реализовати достављену 

меницу у случају да Снабдевач не испоручи електричну енергију под условима и на 
начин утврђен Чланом 2. овог уговора. 

 
 

ВИША СИЛА 
 

Члан 15. 
 

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме 
количине електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

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.  
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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.  

 
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и 

прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, 
изван одредби претходних ставова овог члана уговора. 
 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 16. 

 
  На сва питања која нису уређена овим уговором, примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона подзаконских аката из области 
која је предмет овога уговора. 
 
 Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити 
овлашћена за размену информација и предузимање потребних активности за извршење овог 
уговора. 
 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном, 
спорове ће решавати Привредни суд у Нишу. 

 
 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 
 
 

НАРУЧИЛАЦ  ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА 
   

Драган Јоцић,  
 

Председник суда 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

(Образац 5) 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________, 
                                                                                              навести назив понуђача  

доставља укупан износ и структура трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 
Табела 10 

ВРСТА ТРОШКА  ИЗНОС 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 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
             Датум:                                               М.П.                            Попис понуђача  
_____________                                       _________________  
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

(Образац 6) 
 

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________,  
                                                                      (Назив понуђача / подизвођача) 

даје: 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у 
поступку јавне набавке електричне енергије број 2/16, деловодни број  Су. VIII-41-2/16, 
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, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација 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. став1. тачка2) Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву 
ископирати у потребан број примерака. 
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XI ПУНОМОЋЈЕ 
 

 
(Образац 7) 

 
Назив и седиште понуђач: ____________________________________________________ 
Жиро рачун и назив банке: ___________________________________________________ 
Матични број предузећа : __________________________  ПИБ: ____________________  
Особа за контакт: ___________________________ Тел/фах/e-mail: __________________  
Понуда број: __________________  Датум:_____________________ 
 
 

На основу  позива  Апелационог  суда у Нишу за достављање понуде за 
испоруку канцеларијског материјала, прилажем  следеће:  
 
 

П У Н О М О Ћ Ј Е  
за учешће у поступку јавног отварања понуда 

 
..................................................................................., из ............................................................. 
( име и презиме лица које представља понуђача)             (адреса пребивалишта) 
власника личне карте број .................................... издате од ...................................................  
ЈМБГ ...................................... , који се овлашћује да  у  име  
............................................................................из ..............................................................
 ( назив понуђача )                                                 
присуствује јавном отварању понуда за испоруку канцеларијског материјала, по  позиву 
бр Су. VIII-41-2/16-4 од 18.03.2016. године.  
 

Овлашћени представник има право заступања понуђача у свим елементима 
који су предвиђени у поступку јавног отварања понуда, као што су увид у податке који 
се уносе у записник за све понуђаче и упућивање примедби на садржај записника и 
примедбе на процедуру отварања понуда.  

 
Представник је овлашћен за потписивање записника и преузимање копије 

записника.  
 
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге 

сврхе се не може користити. 
 

 
 
Дана: __.__.2016. године     М. П.       Потпис одговорног лица 
  
 

        ______________________  

 


