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Број: 404-35-6-1/2019  
Датум: 18.04.2019. године 

 

 

 

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

 
 

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:  

 
 

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Д ОП 04/19 

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 33 

 

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ  

(18.04.2019. године) 

 

 

 

Рок за достављање понуда 

 

21.05.2019. до 13:00 часова 

 

Јавно отварање понуда 

 

21.05.2019. у 13:30 часова 

 

 

 

 

 

 

 

Бајина Башта, април 2019. 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број 404-35-2/2019 од 16.04.2019. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку брoj 404-35-3/2019 од 16.04.2019. године 

припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку добара 

Д ОП 04/19 

ПРЕДМЕТ: 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- 

 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 5 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке  9 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VI Образац понуде 20 

VII Модел уговора 24 

VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 29 

IX Образац трошкова припреме понуде 31 

X Образац изјаве о независној понуди 32 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 33 

 

Укупан број страна Конкурсне документације: 33 страна 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
1. Подаци о наручиоцу 
Општинска управа општине Бајина Башта  

Aдреса: Душана Вишића бр. 28, Бајина Башта, javnenabavkebb@gmail.com 

ПИБ: 101960656 

Матични број: 07355866 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. Д ОП 04/19 су добра – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ. 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

6. Контакт (лице или служба)  
Особе за контакт: Урош Нешковић и Милан Злопорубовић  

Е - mail адреса: javnenabavkebb@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:javnenabavkebb@gmail.com
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. Д ОП 04/19 су добра – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија;  

 

2. Партије  

Предметна јавна набавка није обликована по партија
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС 
 

3.1. Врста и количина добара 

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).  

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.  

Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка, по месецима. 

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје наручиоцу. 

3.2 Врста продаје 

Стална и гарантована, према важећим прописима. 

3.3. Техничке карактеристике (спецификације) 

У складу са документом Правила о раду тржишта (''Сл. гласник РС'', бр. 120/2012). 

3.4. Квалитет 

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

дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије. 

3.5. Период испоруке 

Уговор се закључује на период од годину дана, који почиње да тече од дана закључења 

уговора, од 00:00 до 24:00, а у случају промене снабдевача испорука почиње даном 

завршетка законске процедуре промене снабдевача и траје годину дана. 

3.6. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета  

У складу са одредбама докумената из тачке 3.4 овог поглавља конкурсне 

документације. 

3.7. Капацитет испоруке:  

Планирана потрошња електричне енергије за јавну расвету у општини Бајина Башта 

и пословнe објекте наручиоца у ул. К.М. Обреновића бр. 34/2 и Душана Вишића 

бр. 28. Укупна количина: 2.020.000,00 кWh. 

3.8. Места извршења: 

Мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње 

на ниском напону. 

 

Преглед мерних места 

јавна расвета 

 

Редни 

број 
Категорија Назив мерног места Шифра 

1. Јавно осветљење Јавна расвета у Вишесави 2424663713 

2. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Вишесава“ 2424663729 

3. Јавно осветљење Јавна расвета ТС 35КВ ”Дрина“ 2424663734 
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4. Јавно осветљење Јавна расвета у ул. Рајка Тадића 2424663740 

5. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Расадник“ 2424663755 

6. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Кесеровача“ 2424663760 

7. Јавно осветљење Јавна расвета моста на Дрини 2424663776 

8. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Б. Гај“ 2424663781 

9. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Трикотажа“ 2424663797 

10. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Колонија II“ 2424663802 

11. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Колонија I“ 2424663818 

12. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Комитет“ 2424663823 

13. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Црквине“ 2424663839 

14. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Болница“ 2424663844 

15. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Луг II“ 2424663850 

16. Јавно осветљење Jавна расвета ТС ”Насеље“ 2424663865 

17. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Монопол“ 2424663870 

18. Јавно осветљење Јавна расвета у ул. Хаџи Мелентија 2424663886 

19. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Огледна станица“ 2424663891 

20. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Општина“ 2424663907 

21. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Дрина“ 2424663912 

22. Јавно осветљење Јавна расвета у Тешићима 2424663928 

23. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Глишино брдо“ 2424665155 

24. Јавно осветљење Јавна расвета Робне куће 2424665160 

25. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Луг I“ 2424665176 

26. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Рогићи“ 2424665181 

27. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Страњак“ 2424665197 

28. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Вишесава“ 2424665202 

29. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Катино брдо“ 2424665218 

30. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Пилица 1“ 2424665223 

31. Јавно осветљење Јавна расвета школе ”Свети Сава“ 2424665239 

32. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Касарна“ 2424665244 

33. Јавно осветљење Јавна расвета Бушинско поље II 2424665354 

34. Јавно осветљење Јавна расвета Бесеровина - поље 2424668177 

35. Јавно осветљење Јавна расвета - Палучак 2424669736 

36. Јавно осветљење Јавна расвета Заовине – Вежања 2424671159 

37. Јавно осветљење Јавна расвета у Рогачици 2424671295 

38. Јавно осветљење Јавна расвета у Костојевићима 2424671500 

39. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Заглавак“ 2424673004 

40. Јавно осветљење Јавна расвета Пашина раван 2424673109 

41. Јавно осветљење Јавна расвета ”Колонија“ 2424674778 

42. Јавно осветљење Јавна расвета ”Луг – Плана“ 2424739750 

43. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Лекићи“ 2424774508 

44. Јавно осветљење Јавна расвета ”К. Баре“ 2424774513 

45. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Веизовићи 2“ 2424791702 

46. Јавно осветљење Јавна расвета ТС ”Стајићи“ 2424791718 

47. Јавно осветљење Јавна расвета М.З. Растиште 2424802150 

48. Јавно осветљење Јавна расвета ”Овчиња поље“ 2424806636 

49. Јавно осветљење Јавна расвета ”Меовача“ 2424846980 

50. Јавно осветљење Јавна расвета Цркве у Солотуши 2424851581 

51. Јавно осветљење Јавна расвета – Кал. Баре 2424852810 
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52. Јавно осветљење Јавна расвета – Рогачица Раскршће 2424869222 

53. Јавно осветљење Јавна расвета – Доња Црвица 2424869861 

54. Јавно осветљење Јавна расвета Оклетац 2424875949 

55. Јавно осветљење ”Бајина Башта“ ЈП - Базен 2424666651 

56. Јавно осветљење Улична расвета – ТС ”Бачевци – центар“ 0825345662 

57. Јавно осветљење Семафор 2424640564 

58. Јавно осветљење Јавна расвета Дуб 2425582063 

59. Јавно осветљење Црква у Црвици 2424665621 

60. Јавно осветљење Зауглине 2425861185 

61. Јавно осветљење Малишевац 2425861193 

62. Јавно осветљење Радава 2425861150 

 

 

 
Потрошач Место мерења 

Општински одбор СПС 1843731   Светосавска 22. Бајина Башта 

Приземље општински одбор СПС 1843732   Светосавска 22. Бајина Башта 

Општински одбор СРС 1843733   Светосавска 22. Бајина Башта 

Скупштина Општине 1844184   Душана Вишића 28. Бајина Башта 

Скупштина Општине 1844185   Душана Вишића 28. Бајина Башта 

Месна канцеларија у Пилици 1843363   Пилица 0, Бајина Башта 

Месна канцеларија у Рогачици 1843178   Бајина Башта 0, Бајина Башта 

Месна заједница у Костојевићима 1843574   Бајина Башта 0, Бајина Башта 

Месна канцеларија у Оклетцу 1843599   Оклетац 0, Бајина Башта 

Месна канцеларија у Злодолу 1843765   Бајина Башта 0, Бајина Башта 

Месна канцеларија Голићи 1843789   Голићи 0, Зарожје 

Месна канцеларија у Растишту 1843934   Растиште 0, Бајина Башта 

Месна канцеларија у Перућцу 1843950   Николе Тесле 7. Бајина Башта 

Котларница 1844243   Душана Вишића 0, Бајина Башта 

Пословни простор општинске управе 18494637Душана Вишића 0, Бајина Башта 

Пословни простор општинске управе 
18494638 Кнеза Милана Обреновића  

24/2, Бајина Башта 
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Пословни простор ЈП Дирекција за изградњу 242460669 Светосавска 28 

Месна канцеларија Бачевци 0825437873 Бачевци0 

Продавница Беко Вука Караџића 15/1 

Канцеларије - ”Б.Башта“ ЈП 2424656208 Пословни објекат 

Канцеларије - ”Б. Башта“ ЈП 2424656213 Пословни објекат 

Дневни боравак за децу и омладину 

са сметњама у развоју 
5071270884 Војводе Мишића без броја 

 

 

Укупна потрошња 

 
Редни 

број 
Категорија 

Укупно 

kWh 

1. Јавно осветљење 1.800.000,00 

2. Пословни објекат – виша тарифа 190.000,00 

3. Пословни објекат – нижа тарифа 30.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

САГЛАСАН ПОНУЂАЧ 

потпис овлашћеног лица понуђача 

 

______________________________ 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 
Ред. 

број 
Услови: Докази: 

1. 

- да jе регистрован 

код надлежног 

органа, односно 

уписан у 

одговарајући 

регистар 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре,  

Напомена:  

1) У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког члана групе понуђача 

2) У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 

доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

2. 

- да он и његов 

законски заступник 

нису осуђивани за 

неко од кривичних 

дела као члан 

организоване 

криминалне групе, да 

нису осуђивани за 

кривична дела 

против привреде, 

кривична дела 

против животне 

средине, кривично 

дело примања или 

давања мита, 

кривично дело 

преваре 

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је 

пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је 

седиште правног лица да није осуђивано за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко 

од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је 

уверење потребно доставити, су:  

1) Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, 

2) Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, 

3) Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе. 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси правно лице потребно је 

доставити овај доказ и за правно лице и за законског 

заступника. 

 У случају да правно лице има више законских заступника, ове 

доказе доставити за сваког од њих. 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког члана групе. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих). 

 Ови докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 
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3. 

- да је измирио 

доспеле порезе, 

доприносе и друге 

јавне дажбине у 

складу са прописима 

Републике Србије 

или стране државе 

када има седиште на 

њеној територији 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  

   1. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 

да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

   2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

Напомена:  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе 

наведена доказа треба доставити уверење Агенције за 

приватизацију да се налази у поступку приватизације 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког члана из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

 Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања 

понуда 

4. 

- да има важећу 

дозволу надлежног 

органа за обављање 

делатности која је 

предмет јавне 

набавке 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: лиценцу за 

снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за 

енергетику или адекватан документ предвиђен прописима 

државе у којој страни понуђач има седиште 

...................[навести дозволу за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање 

дозволе],а коју понуђач доставља у виду оверене копије. 

Дозвола мора бити важећа.                                                                                   

 

5. 

      -  да располаже 

неопходним 

пословним 

капацитетом 

Испуњеност 

пословног 

капацитета понуђач 

доказује потврдом – 

уверењем Оператора 

преносног система да 

је понуђач активан 

учесник на тржишту 

електричне енергије, 

односно да је у било 

којем периоду из 

претходне две 

године, до дана 

објављивања позива 

за подношење 

понуде на Порталу 

јавних набавки 

обавио минимално 

једну трансакцију.  

 

 

 

 

 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  
Потврда – Уверење Оператора преносног система, потписана и 

оверена печатом. 

 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 5. 

група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити 

тражени доказ за члана/ове групе који заједно испуњавају 

тражени услов (довољно је да један члан групе испуњава овај 

услова)  

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 

доказ не треба доставити за подизвођача.Услов испуњава 

понуђач самостално. 
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6. 

УСЛОВИ из члана 

75. став 2 

ДОКАЗИ: Потписан 

и оверен Образац 

изјаве (Образац 

изјаве – Образац XI у 

Конкурсној 

документацији).  

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

Изјава о поштовању обавеза 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.  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. У колико понуду подноси група 

понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 
 
Напомена: Наведени Образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. У 

случају да понуђач не достави неки од тражених докумената, понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

 

        Датум:                                              М.П.                                          Понуђач:        

                                                                                                

_______________                 _____________________ 

               (овлашћени представник) 

 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 

а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача.   

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 

доставља у изворном електронском облику. 

 

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

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

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику.  

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

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

се први пут отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Бајина Башта, Душана 

Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара 

– „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“ бр. Д ОП 04/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

21.05.2019. године до 13:00 часова.  

Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда у ул. 

Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, дана 21.05.2019. године са почетком у 

13.30 часова. Отварање понуда је јавно у присуству чланова комисије за предметну 

јавну набавку. 

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

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

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

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

сат пријема понуде.  

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

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

неблаговременом. Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка 

отварања понуда, вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, 

са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима који су 

саставни део конкурсне документације. Понуда се попуњава и подноси на обрасцу из 

конкурсне документације. Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне 

документације и не садрже све тражене елементе неће бити узете у разматрање. 

 Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању 

обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од 

стране свагог 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 изјава 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. 
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3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

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

општине Бајина Башта, Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ“ бр. Д ОП 04/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ“ бр. Д ОП 04/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ“ бр. Д ОП 04/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ“ бр. Д ОП 04/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

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

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

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

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

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

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 

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

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

набавци.  

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

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

доказује испуњеност услова. 
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

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

Закона и то податке о:  

 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 од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

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

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

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

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

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

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

Рок плаћања је минимум до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему 

фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља 

понуђач на основу документа којим наручилац и понуђач (односно Корисник и 

Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (Снабдевача).  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке електричне енергије. 

Место испоруке су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону. 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис - планирана потрошња 

електричне енергије за јавну расвету у општини Бајина Башта и пословни 

објекти наручиоца у ул. К.М. Обреновића бр. 34/2 и Душана Вишића бр. 28. 

Период испоруке: Уговор се закључује на период од годину дана, који почиње да тече 

од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00, а у случају промене снабдевача 

испорука почиње даном завршетка законске процедуре промене снабдевача и траје 

годину дана. 

 

9.3. 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. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде. 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са 

Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. 

Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати 

наручиоцу сваког месеца, Према важећој Одлуци о утврђивању цена за приступ 

систему за дистрибуцију електричне енергије  на коју је прибављена сагласност 

Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у „Сл.Гласнику РС“. 

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора. 

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

чланом 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које 

сматра меродавним. 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
I Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави:  

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:  

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на 

име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 

меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, 

са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и 

картон депонованих потписа.  

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 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.  

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока 

за коначно извршење свих уговорених обавеза.  

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 

платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, 

бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).  

 

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. 
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Општинска 

управа општине Бајина Башта, Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта,  

електронске поште на e-mail: javnenabavkebb@gmail.com тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде.  

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. Д ОП 04/19 

„НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“. 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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“ без ПДВ-а.  
 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

mailto:javnenabavkebb@gmail.com
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ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико ни 

након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 

датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само 

оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 

жреба. 
 

17. 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, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

  

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.  

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

Републичкој комисији.  

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

сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио.  

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Члана 149 ЗЈН, сматраће се 

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

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 

предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
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познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. 

овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема 

захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ  

Захтев за заштиту права обавезно мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;  

7) потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће 

такав захтев одбацити закључком.  
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу од 120.000,00 динара. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара бр.         

Д ОП 04/19 - „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“.  

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

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

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

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

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

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

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

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

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 
 

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

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

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

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

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добра бр. Д ОП 04/19 - „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ“ 

 
Табеларни део понуде 

 

Ред. 

бр. 

 

Врста  

Оквирна 

планирана 

количина 

(у kWh) 

Јединична цена 

(без ПДВ) у РСД 

Укупна цена 

(без ПДВ-а) у РСД 

1. 

Електрична 

енергија 

јединствена 

тарифа (јавна 

расвета) 

1.800.000,00   

2. 

Електрична 

енергија виша 

тарифа 

(пословни 

објекат) 

190.000,00   

3. 

Електрична 

енергија нижа 

тарифа 

(пословни 

објекат) 

30.000,00   

Укупна цена без ПДВ-а (1.+2.+3.):  

ПДВ:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Цена је јединствена и обухвата цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у 

складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. 

Остали елементи понуде 

Рок плаћања: 

(минимум до 20-ог у текућем месецу за 

претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) 

за испоручене количине електричне енергије) 

 

 

Рок важења понуде: 
___________ дана од дана отварања понуда. 

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

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

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

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 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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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Закључен између: 

 

Наручилац: Општинска управа општине Бајина Башта са седиштем у Бајиној Башти, 

улица Душана Вишића бр. 28, ПИБ: 101960656, Матични број: 07355866, Број рачуна: 

840-42640-54, Назив банке: Управа за Трезор, коју заступа начелница Јелена 

Филиповић (у даљем тексту: Корисник) 

 

и 

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

улица .................................., ПИБ: .........................., Матични број: ......................................, 

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

.................................. које заступа ............................................................... (у даљем тексту: 

Снабдевач). 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: Д ОП 04/19 

Број и датум одлуке о додели уговора: ________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од _____________________ 

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду 

са подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет уговора је набавка добара – „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“ која 

је предмет јавне набавке број Д ОП 04/19. 

Снабдевач се обавезује да Кориснику изврши испоруку електричне енергије у 

складу са понудом Снабдевача бр. _______________ од __________ и према планираној 

потрошњи електричне енергије за јавну расвету у општини Бајина Башта и пословне 

објекте Корисника у ул. К.М. Обреновића бр. 34/2 и Душана Вишића бр. 28, а која се 

налазе у прилогу овог уговора и његов су саставни део, а у свему према свим важећим 

законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

 

Члан 2. 

 

Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и 

плаћања електричне енергије према следећем:  

- Врста снабдевања: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 

одговорношћу,  

- Капацитет испоруке: јединична цена по кwh, 

- Период испоруке: Уговор се закључује на период од годину дана који почиње да 
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тече од дана закључења уговора од 00:00 до 24:00, а у случају промене снабдевача 

испорука почиње даном завршетка законске процедуре промене снабдевача и траје 

годину дана. 

- Количина енергије: на основу остварене потрошње Корисника. 

 

Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Корисника прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону у складу са 

постојећим ознакама ЕД за јавну расвету у општини Бајина Башта и пословне објекте 

Корисника у ул. К.М. Обреновића бр. 34/2 и Душана Вишића бр. 28. 

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о 

усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'', бр. 

120/12), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке 

електричне енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку 

електричне енергије.  

 

ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

Члан 3. 

 

      Укупна вредност овог уговора износи највише 16.583.333,00 динара без укљученог 

ПДВ-а, колико износи процењена вредност предметне јавне набавке. 

      У вредност из става 1. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања, 

трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као и 

накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије. 

      Трошкове из става 2. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, 

фактурисати Кориснику сваког месеца Према важећој Одлуци о утврђивању цена за 

приступ систему за дистрибуцију електричне енергије на коју је прибављена 

сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у 

„Сл.Гласнику РС“.  

      Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши 

се по наведеним јединичним ценама у Обрасцу структуре цена, а према стварно 

испорученој количини електричне енергије, за обрачунски период на местима 

примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором. 

      Цене из понуде не могу се мењати за све време трајања уговора, осим у случају 

потребе снабдевача добара за усклађивањем са растом индекса потрошачких цена 

према последњем званичном податку Републичког завода за статистику, а највише до 

5% на годишњем нивоу по поднетом захтеву снабдевача добара и уз писану сагласност 

Корисника и то изменом уговора као саставног дела овога уговора или Одлуком 

надлежног државног органа. 

      Уколико захтев буде прихваћен у целини или делимично промена уговорених цена 

регулисаће се посебним Анексом Уговора у складу са чланом 115. ЗЈН. 

 

МЕСТА ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 

 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Корисника прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону. Снабдевач сноси све 

ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са испоруком електричне 

енергије до места испоруке. 
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У случају да за време трајања овог уговора Корисник буде имао потребу за 

отварањем новог мерног места Добављач ће спровести све мере у вези са отварањем 

новог мерног места и трошкове прикључка и потрошње фактурисати по важећем 

ценовнику. 

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи:  

- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја 

Корисника.  

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 

Корисника.  

 

  ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

 

Члан 5. 

 

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Кориснику 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 ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

 

Члан 6. 

 

       Наручилац се обавезују да плати месечни рачун након извршене испоруке 

електричне енергије у року од ____ дана од дана пријема рачуна. 

Рачун за потрошњу електричне енергије у претходном месецу испоставља се 

најкасније до 20-тог у текућем месецу. 

Корисник 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 Корисник измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун 

укупан износ цене за преузету електричну енергију.  

 

ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 7. 

 

Снабдевач се обавезује да истовремено са закључењем уговора достави 

Кориснику сопствену бланко соло меницу, без жираната у корист Корисника, са 

меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, 

са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
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менично овлашћење – писмо, 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.  

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана 

истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.  

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно 

Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени 

гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).  

 

ВИША СИЛА  

Члан 8. 

 

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи а Корисника да преузме 

количине електричне енергије утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Снабдевача и за Корисника, 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. 

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.  

 

КОМУНИКАЦИЈА 

Члан 10. 

 

Корисник и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће 

бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за 

извршавање овог уговора.  

 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

  Члан 11. 

 

       Уговор важи од момента закључења до утрошка расположивих средстава 

Корисника, а најдуже годину дана од дана закључења уговора, о чему ће Корисник 

обавестити Снабдевача.  

       Обавезе по овом уговору које доспевају у наредној 2020. буџетској години биће 

реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2020. 

години, у складу са чл. 7. став 2. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе 

расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених 
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уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, 

бр. 21/14). 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

 

Снабдевач је дужан да без одлагања писмено обавести Корисника 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. 

 

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

облигационим односима, Закона о енергетици, и одредбе свих закона и подзаконских 

аката из области која је предмет овог уговора.  

 

       Све евентуалне спорове, настале из овог уговора, уговорне стране су сагласне да 

решавају споразумно, а уколико то није могуће, уговарају надлежност стварно 

надлежног суда у Ужицу. 

 

       Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, по 3 за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

              Снабдевач             Корисник 

           Општинска управа општине Бајина Башта 

               Директор                        Начелник 

 

____________________М.П.                 М.П. _____________________    
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене 

потрошње корисника електричне енергије.  

 

Јединица мере је kWh.  

 

Понуђена јединична цена (јавна расвета) је ....................... РСД / kWh без ПДВ-а 

Понуђена јединична цена (јавна расвета) је ....................... РСД / kWh са ПДВ-ом 

 

 

Понуђена јединична цена виша тарифа (пословни објекти) је ....................... РСД / kWh 

без ПДВ-а 

Понуђена јединична цена виша тарифа (пословни објекти) је ....................... РСД / kWh 

са ПДВ-ом 

 

Понуђена јединична цена нижа тарифа (пословни објекти) је ....................... РСД / kWh 

без ПДВ-а 

Понуђена јединична цена нижа тарифа (пословни објекти) је ....................... РСД / kWh 

са ПДВ-ом 

 

2. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 
 

Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за 

дистрибуцију електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за 

енергетику Републике Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике 

Србије“.  

 

3. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије  
 

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне 

енергије.  

 

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. и  3. овог 

обрасца, верификује понуђач. 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:  
Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и 

оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача, уколико Споразумом није другачије 

предвиђено. 

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

јединичну цену, изражену у динарима по јединици мере (kWh).  

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. и 3. обрасца структуре цене. 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара бр. Д ОП 04/19 „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ“, 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 закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

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

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

Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА  
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем  

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ  

 

Понуђач ______________________________ [навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке добара бр. Д ОП 04/19 „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“, 

поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                     __________________ 

 
 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


