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На основу члана 39. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
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II                                                                                      ООППШШТТИИ  ППООДДААЦЦИИ  ОО  ЈЈААВВННООЈЈ  ННААББААВВЦЦИИ 

1. Наручилац 
ЈП Комуналац Бечеј, Ловачка 5, Бечеј позива све заинтересоване понуђаче да припреме и 
поднесу понуде у складу са Законом о јавним набавкама, конкурсном документацијом и 
позивом. 

2. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је Набавка електричне енергије за потребе Јавног предузећа Комуналац  
Бечеј за период од годину дана.  

ШШииффрраа  иизз  ооппшшттеегг  ррееччннииккаа  ннааббааввккее::        0099331100000000.. 

 Процењена вредност јавне набавке : 
1.000.000,00   динара без ПДВ-а. 
1.200.000,00   динара са  ПДВ-ом 
 
3. Подаци о наручиоцу  и врста поступка јавне набавке 

ЈП Комуналац Бечеј, ул. Ловачка бр. 5, Бечеј (у даљем тексту Наручилац), спроводи јавну 
Набавку   ееллееккттррииччннее  ееннееррггиијјее  ззаа  ппооттррееббее  ЈЈПП  ККооммууннааллаацц  ББееччеејј..    Предметна јавна набавка је 
набавка мале вредности и спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама („Сл гласник РС“ 
број 124/12, 14/15 и 68/2015, у даљем тексту.ЗЈН) . 

Интернет адреса наручиоца: www.komunalacbecej.com 
        
4. Рок и начин подношења понуде 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.03.2017. до 
14:00 часова на адресу: ЈП Комуналац Бечеј, ул. Ловачка бр. 5, 21220 Бечеј. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу 
ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. 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. 
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
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. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим 
да ће понуђач на коверти назначити следеће: 

“Понуда за јавну набавку-ННааббааввккаа  ееллееккттррииччннее  ееннееррггиијјее  ззаа  ппооттррббее  ЈЈПП  ККооммууннааллаацц  
ББееччеејј,,    ббрроојј  22//1177- НЕ ОТВАРАТИ“. 

 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи 
свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за 
контакт. Било би пожељно да понуда буде повезана траком у целину и запечаћена, тако да се 
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани, чланом 87. став 4. 
ЗЈН. 



5. Време и место отварања понуда 
Јавно отварање понуда одржаће се 06.03.2014. у 14:10 часова, на адреси наручиоца. Пре 
почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, 
на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

6. Критеријум за оцењивање понуда 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  
 
 Уколико се деси да две или више понуда имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
У случају истог понуђеног рока важења понуде најповољнија понуда биће изабрана жребом 
(извлачењем из шешира) уз присуство овлашћених представника понуђача. Наручилац ће 
писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
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 кутију одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. Понуђачима 
који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од 8 дана од 
дана  отварања понуда, и биће објављена у року од 3 дана од дана њеног доношења. 
 
8. Лице за контакт: У периоду одређеном за припрему и достављање понуда , за све додатне 
информације заинтересована лица  се могу обратити Оливери Ђурић, 
е маил olivera.djuric@komunalacbecej.rs 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II       УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда мора бити састављена  на српском језику. 
Документација, уколико је достављена на страном језику, мора бити преведена на српски језик 
од стране овлашћеног преводиоца или судског тумача. Наручилац који у поступку прегледа и 
оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће 
понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. 

2. Обавезна садржина понуде 
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

Образац 
бр. О б а в е з н и    д о к у м е н т и 

1 Попуњен образац понуде са техничким спецификацијама и изјавом 
о прихватању услова из конкурсне документације,  Образац 1 

2 Попуњени, потписани  и оверени општи подаци (за понуђача, 
подизвођача и/или члана групе), Образац 1 

3 
Потписан и оверен Образац за оцену испуњености услова из чл. 75. 
Закона о јавним набавкама и докази испуњености тих услова, 
Образац 3 

4 Потписана и оверена Изјава о испуњености законских услова, 
Образац 3 

5 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора, Образац 4 
6 Попуњен образац о независној понуди, Образац 5 
7 Попуњен образац трошкова припреме понуде, Образац 6 

8 Попуњена Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона, 
Образац 7 

9. Менично овлашћење за добро извршење посла 

10. Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту 
електричне енергије 

11. Изјаву на свом меморандуму да ће закључити уговоре  у складу са 
чланом 141.став 5. Закона о енергетици 

  

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни 
део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте 
потписује и печатом оверава. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији. 
4. Понуда са варијантама 
Забрањено је подношење понуде са варијантама. 

5.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси 



понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 

6. Подизвођач 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у 
конкурсној документацији) означи да наступа са подизвођачем. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним 
набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 
извршење тог дела набавке. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити 
подизвођачу не може бити већи од 50%. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа 
предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део 
набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих 
потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од 
дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Понуђач у 
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, 
на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених 
услова. 

7. Заједничка понуда 
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (Образац 1. у конкурсној 
документацији) представник понуђача ће означити да се ради о  заједничкој понуди. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 
оправданих разлога не одреди другачије. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

8. Рок важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека 
рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражи од понуђача продужење рока 
важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
Цене у понуди, укупна и јединична, морају бити исказане у динарима. Јединична цена наведена 
у понуди је  коначна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова 
које сматра меродавним. 



10. Начин означавања поверљивих података у понуди 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци 
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац 
ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим 
понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Понуђач може, у складу са одредбом члана 63. став 2. ЗЈН, тражити у писаном облику од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде или указати на 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније пет дана пре истека рока 
за достављање понуде. Питања упутити на адресу: ЈП Комуналац Бечеј, Ловачка 5, 21220 
Бечеј или електронским путем на olivera.djuric@komunalacbecej.rs уз напомену "Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈНМВ број 
2/17“, у периоду од 7,00 до 15,00 часова". Уколико захтев за додатним појашњењима 
конкурсне документације буде достављен наручиоцу након истека радног времена назначеног у 
конкурсној документацији, сматраће се да је исти примљен код наручиоца првог наредног 
радног дана, у складу са начелним ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки са 3. Опште седнице од 14.04.2014. године - 13. став (члан 20. ЗЈН/2012). 
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу 
јавних набавки. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 
начин одређен чл. 20. ЗЈН. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 

12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача  после 
отварања понуда и вршити контрола код понуђача 
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења 
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши 
и контролу (увид) код понуђача пре доношења одлуке о додели уговора. 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. 

13. Критеријум за избор најповољније понуде 
У предметном поступку јавне набавке критеријум за оцењивање понуде је критеријум 
најниже понуђене цене у складу са чл. 85 ЗЈН. 

14. Рок за закључење уговора 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави  понуђачу којем је додељен уговор у 



року од  осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Уговор 
Наручилац може закључити и пре истека рока за заштиту права уколико је у поступку јавне 
набавке поднета само једна понуда у складу са чланом 112. ЗЈН. Ако понуђач којем је додељен 
уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. Ако је због методологије доделе пондера потребно 
утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну 
оцену понуда и донети одлуку о додели уговора. 

15. Закључење уговора 
Потписивање уговора ће се обавити након доношења одлуке о додели уговора  и истека рока за 
достављање Захтева за заштиту права понуђача. 
У случају пријема Захтева за заштиту права понуђача од неког учесника у поступку јавне 
набавке, потписивање уговора ће се обавити након добијања правоснажног решења по захтеву.               
 
16. Захтев за заштиту права 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који 
има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у 
даљем тексту: подносилац захтева). 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил   
olivera.djuric@komunalacbecej.rs или препорученом пошиљком са повратницом. 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама 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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 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 4. овог одељка (рок 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 пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. 
члана 149. ЗЈН), 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 
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складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама. 
  
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 
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 уз ЗЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 60.000 динара. 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту права мора да 
садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац захтева за 
заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број 840-30678845-06 уплати 
таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у складу са Упутством о уплати таксе, издатом од 
стране Републичке комисије за заштиту права у постпцима јавних набавки. (Упутство је јавно 
доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки - http://www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе"). 
 
Детаљно упутство о Потвуди из члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН (преузето са званичног сајта 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки). 
 
УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
а) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
б) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преднос средстава реализован, као и 
датум извршења налога. 
в) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
г) број рачуна: 840-30678845-06; 
д) шифру плаћања: 153 или 253; 
ђ) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набаке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права; 
е) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права; 
ж) корисник: буџет Републике Србије 
з) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе; 
и) потпис овлашћеног лица банке. 
2.  Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене 
под тачком 1. 
3.  Потврда издата од стране Републике Србије; Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
из тачке 1., осим оних наведених под тачкама: а) и и), за подносиоце захтева за заштиту права 
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 



у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), 
4.  Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 
УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки - http://www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе" - 
у делу: уплата таксе из иностранства). ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА. 

 
17. РАЗМАТРАЊЕ ПОНУДА 
Наручилац ће узети у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се сматрати 
благовременом ако је наручиоцу достављена у року предвиђеном у позиву за достављање 
понуда, лично, електронским путем или препорученом поштом. Понуде које нису достављене 
наручиоцу до наведеног крајњег рока за достављање понуда сматраће се неблаговременим и 
наручилац ће их по окончању  поступка јавног отварања понуда неотворене вратити 
понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Понуда ће бити одбијена: 

•      Ако је неблаговремена или неприхватљива; 
• Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
• Уколико прелази процењену вредност јавне набавке; 
• Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Преглед мерних места наручиоца прикључених на електроенергетски дистрибутивни 
систем у категорији широке потрошње - са процењеном потрошњом за један мeсец 
на основу утрошка из 2016. године: 
 

 ЕД БРОЈ НАЗИВ ПОТРОШАЧА 
АДРЕСА МЕСТА ПОТРОШЊЕ ПЛАНИРАЊА 

ПОТРОШЊА У kWh МЕСТО УЛИЦА И БРОЈ 

1 108141093 МРТВАЧНИЦА НА 
ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ БЕЧЕЈ СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЋА 117 1.870 

2 108144807 
 „КОМУНАЛАЦ“ 

МРТВАЧНИЦА НА 
КАТОЛИЧКОМ ГРОБЉУ 

БЕЧЕЈ СИНЂЕЛИЋЕВА 138 3.586 

3 108142880 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БЕЧЕЈ УРОША ПРЕДИЋА 3 2.192 

4 108140976 „КОМУНАЛАЦ“ БЕЧЕЈ БАГРЕМОВА 63 6.146 

5 108141921 СТРВОДЕРНИЦА БЕЧЕЈ ИЂОШКИ ПУТ ББ 18.596 

6 108143380 ПРОДАВНИЦА ЦВЕЋА И 
ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ БЕЧЕЈ ГЛАВНА 52 8.157 

7 108138904 ЗАЛОГАЈНИЦА 'GROFFI' 
ВАРГА ВАЛЕРИЈА БЕЧЕЈ ЗЕЛЕНА 65 2.136 

8 108281707 ЈП „КОМУНАЛАЦ“ СТАН БЕЧЕЈ СВЕТОЗАРА 
МАРКОВИЋА 60 3.626 

9 108367997 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БЕЧЕЈ СВЕТОЗАРА 
МАРКОВИЋА 60 138 

10 108141301 САНИТАРНИ ОБЈЕКАТ БЕЧЕЈ ТРГ БРАТСТВА И 
ЈЕДИНСТВА ББ 480 

11 108138882 ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БЕЧЕЈ БЕЧЕЈ ЗЕЛЕНА 65 276 

12 108138866 РИБАРНИЦА БЕЧЕЈ ЗЕЛЕНА 65 3.726 

13 108138858 ПИЈАЧНА УПРАВА 
КАНЦЕЛАРИЈЕ БЕЧЕЈ ЗЕЛЕНА 65 6.751 

14 108138840 ПИЈАЧНА УПРАВА 
КАНЦЕЛАРИЈЕ БЕЧЕЈ ЗЕЛЕНА 49 124 

15 108139390 
 „КОМУНАЛАЦ“ 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ПРОСТОРИЈЕ 

БЕЧЕЈ ЛОВАЧКА 5 24.482 

16 108139382 
 „КОМУНАЛАЦ“ 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ПРОСТОРИЈЕ 

БЕЧЕЈ ЛОВАЧКА 5 7.833 

17 105147457 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ПИЈАЦА 

БАЧКО 
ПЕТРОВО 

СЕЛО 
ЈОЖЕФ АТИЛЕ ББ 15.340 

18 105147422 КИОСК НА ПИЈАЦИ 
БАЧКО 

ПЕТРОВО 
СЕЛО 

ЈОЖЕФ АТИЛЕ ББ 4.560 

19 105147600 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ПИЈАЦА 

БАЧКО 
ПЕТРОВО 

СЕЛО 
ЈОЖЕФ АТИЛЕ ББ 780 

У   К   У   П   Н   О     kWh 110.799 



 
 

Образац бр. 1 

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА 
Набавка електричне енергије за потребе JП Комуналац Бечеј 

 
ЈНМВ 2/2017 

 
Понуда бр. ________________ од ____________________ 
 
Назив понуђача: ____________________________________________________ 
 
Седиште и адреса: __________________________________________________ 
 
     Понуду дајем (означити): 
 
     самостално                           са подизвођачем                    као заједничку понуду 
 

 
Набавка електричне енергије са 
балансирањем 
 

 
Уговор о потпуном 

снабдевању 
 

 
Понуђена јединична цена по Kwh без ПДВ-а 

 
 

 
Понуђена јединична цена по Kwh са ПДВ-ом 
 

 

Укупна цена за 110.799 Kwh без ПДВ-а 
 

 

Укупна цена за  110.799 Kwh са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је до 20 у 
текућем месецу за 

предходни месец а по 
пријему фактуре (рачуна) за 

испоручену електричну 
енергију. 

Период испоруке 
 

Период испоруке: годину 
дана од дана закључења 

уговора од 00 : 00 часова до 
24: 00 часова 

 
Место и начин испоруке 
 

Место испоруке : Мерно место 
наручиоца прикљученог на 

дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње,  
напону ТГ5/6 одобрене снаге 

17,25 KW, 5,75 KW 
 
Рок важења понуде 
 

30 дана од дана отварања 
понуде 



 
ИЗЈАВА:    
Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне документације. Сагласан сам 
да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима. 
 

 
 
 
 
 
 

Датум и место:                                           МП                                   Потпис овлашћеног лица: 
     
 
 
 
 
 
 
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
Табела I 
 

Редн
и 

број 

Електрична енергија за објекте ЈП 
Комуналац Бечеј 

Јединична цена  без 
ПДВ-а за један 
KWh (укупно из 

претходне табеле) 

Укупна цена за 
110.799,00 Kwh без 
ПДВ-а (укупно из 
претходне табеле) 

1. Електрична енергија са 
балансирањем 

  
 
 

 
Табела II 

Редни 
број Врста трошкова Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-

ом 
Учешће у укупној 

цени (%) 

1 

Електрична енергија 
са балансирањем 
(Укупна цена за 
110.799,00 Kwh) 

   

2 
Трошкови приступа и 
коришћења система 
електричне енергије 

   

3 

Трошкови накнаде за 
подстицај 
повлашћених 
потрошача 

   

4 Остало 
   

 УКУПНО:   100 
 

 
 
Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као  СТРУКТУРУ 
ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације. 
 
У одељку "Остало" наводе се трошкови који нису приказани у претходним ставкама, сваки 
посебно, као и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да 
износи 100%. 
 
 
У __________________ дана ___________2017.год. 
       
 
                                                                                    Структуру цене дао: 
 
 
           М.П.                 ____________________________ 
                                                                                       потпис овлашћеног лица понуђач 
 



Образац 2.                                     ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
                                                           Понуђача 

                                                        Подизвођача 

                                                   Члана групе понуђач 

                                                         (означити) 

 

Назив  

Седиште  и адреса  

Матични број понуђача  

ПИБ  

ПДВ број  

Текући  рачун и назив банке  

Е-маил  

Телефон  

Телефакс  

Одоговорно лице  

Особа за контакт  

Датум:                                                                                      Потпис овлашћеног лица 
 
 
Место:                                                        М.П. 

(име, презиме и функција) 
 
 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју копија 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе 
понуђача која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
 
НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача. 
 
 
 



 
 
 
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

1.1. Обавезни услови 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то: 
 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) Закона); 
 
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) Закона); 
 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) то: 
 
Лиценцу за трговину електричном енергијом  на тржишту електричне енергије издате од 
Агенције за енергетику и потврду агенције да је та лиценца још увек важећа. 
 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
 
          1.2. Додатни услови 
 
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 
Да  располаже финансијским капацитетом и да је понуђач у претходној 2016. години остварио 
укупне пословне приходе у вредности од 1.000.000,00 динара што се доказује: извештајем о 
бонитету за јавне набавке - Образац БОН-ЈН а за привредне субјекте који воде пословне књиге 
по систему простог књиговодства биланс успеха, порески биланс и пореска пријава, потврда 
пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну. Привредни 
субјект који није у обавези да утврђује финасијски резултат пословања (паушалац) доставља 
потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну. 
 
Да располаже пословним капацитетом и да је  понуђач у претходне три године (2016, 2015. и 
2014.) реализовао минимум један уговор минималне вредности 500.000,00 динара за исте услуге 
што се доказује: са минимум 1 (једним) уговором у вредности од 500.000,00 дин.  и  фактуре са 
пратећом документацијом 
 



 
    Осим давања Изјаве  о испуњавању услова прописаних чл. 75. и 76. ЗЈН  Понуђач је дужан да 
у понуди достави следећу лиценцу: 
 

1) Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије 
издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа 
или адекватан докуменат предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има 
седиште (чл.75.ст.1. тач 5. Закона). 

 
Наручилац задржава право да након отварања понуда, а пре доношења Одлуке о додели 
уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавне набавке 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова, у складу са чланом 79.став 2. Закона о ЈН. 

 
Такође, У понуди понуђач је дужан да приложи: 
 
1. Бланко соло меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да на дан 
потписивања уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, која 
ће 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 (користити менично 
овлашћење – писмо које је дато у конкурсној документацији), са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а (10 % од износа процењене вредности на који се 
закључује уговор, тј. од 1.000.000,00 динара). Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за 
заступање понуђача). Рок важења менице је најмање 10 дана дужи од истека рока на који је 
уговор закључен. Средство обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако 
је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. Средство обезбеђења наручилац ће 
активирати уколико добављач не испоручи добра уговореног квалитета, уколико не испоручи у 
уговореном року и уколико не испоштује цене уговорене у обрасцу понуде после првог враћања 
рачуна на усаглашавање.   
 

 
Осим наведеног у оквиру понуде потребно је доставити: 
 

2) изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и 
оверену печатом на основу следећег: 

Чланом 141. став 5. Закона о енергетици прописано је; 
"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 на који је објекат крајњег купца прикључен, 
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца  " 
Понуђач је дужан 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 поступати у складу са чланом 141.став 5. 
Закона о енергетици,односно да ће одмах по потписивању уговора закључити; 
 
1. Уговор о приступу систему са оператором на који је објекат крајњег купца прикључен, 
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца  " 

 



Упутство о начину доказивања  испуњености услова 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 3.) 
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона- 
Лиценца за трговину електричном енергијом  на тржишту електричне енергије издата 
од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та лиценца још увек важећа. 
 
Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН понуђач доказује: 
1. Извештајем о бонитету за јавне набавке - Образац БОН-ЈН а за привредне субјекте 
који воде пословне књиге по систему простог књиговодства биланс успеха, порески 
биланс и пореска пријава, потврда пословне банке о оствареном укупном промету на 
пословном – текућем рачуну. Привредни субјект који није у обавези да утврђује 
финасијси резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о 
стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну. 
 

      2.  Минимум 1 (једним) уговором у вредности од 500.000,00 дин.  и  фактуре са    
      пратећом документацијом 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
Напомена: 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Ако 
понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. (Напомена: Наручилац може, али није дужан да поступи на наведени начин у 
случају поступка јавне набавке мале вредности - погледати чл. 79. ЗЈН). 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
 
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. 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.  



 
 

 
Образац 3.  ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О                   
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 

1.                           ПОНУЂАЧА  

2.                           ПОДИЗВОЂАЧА  

3.                           ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

                                                   (означити) 

 
 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 
испуњавамо све потребне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама  за 
учешће у јавној набавци- Набавка електричне енергије за потребе ЈП Комуналац Бечеј 
за период од годину дана., ЈН 2/17 
 
 
 
 
 
Место и датум:                                 М.П.                   Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 
 
 

(име, презиме и функција) 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Образац 4.                                МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује 
да је сагласан са садржином модела уговора. 
  

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 

ЈНМВ 2/17 

 
Закључен у Бечеју, дана  између: 
 

1. ЈП Комуналац Бечеј, Ловачка бр.5, Бечеј, ПИБ 102077315, матични број 08069565, које 
заступа в.д. директор Жељко Плавшић, у даљем тексту Купац 

 
      2.__________________________________________________________________, 
ПИБ______________, матични број __________________, текући рачун  ____________________, 
које заступа _____________________________, у даљем тексту Продавац,  који наступа са 
_________________________________________________________________________________ 
као чланом групе/ подизвођачем. 

 
Уговорне стране констатују да је Наручилац на основу Одлуке о покретању поступка, број 22-
02-01 од 10.02.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности, Набавка 
електричне енергије, као и да је Понуђач доставио најповољнију понуду, која у потпуности 
одговара захтевима конкурсне документације, која чини саставни део овог уговора, те је 
Наручилац на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора изабрао Понуђача за набавку 
добара, која су предмет цитиране набавке, а на основу које се овај уговор закључује. 
 
 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Продавац се обавезује да Купцу изврши испоруку електричне енергије са потпуним 
снабдевањем и балансирањем, а Купац да преузме и плати електричну енергију испоручену у 
количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и 
понудом Продавца бр. ____ од _______2017. године, у свему у складу са свим важећим 
законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 
 

Количине и квалитет електричне енергије 
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 е/кwh 
- Период испоруке : годину дана од дана закључења уговора, од 00, 00 часова до 24,00 часова 
- Количина енергије : на основу процењене  вредности за ову јавну набавку у вредности од  
1.000.0000,00 динара 
- Место испоруке: на обрачунско место Купца прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији  широке потрошње  напону ТГ5/6 одобрене снаге 17,250 KW и  5,75 KW. 
Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу 
са Правилма  о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног 



система ("Сл.гласник РС",бр.3/12 од 18.01.2012 године). 
Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта 
електричне енергије  ("Сл.гласник РС,"бр. 120 од 21.12.2012.године), Правилима о раду 
преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система ("Сл.гласник 
РС,"бр. 3/12 од 18.01.2012.године), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о 
условима испоруке електричне енергије, односно у складу са важећим законским и 
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 
 

Цена електричне енергије 
Члан 3. 

 
Купац се обавезује да плати Продавцу _______ динара без пдв-а за један kwh електричне 
енергије, а што представља цену једног kwh на дан закључења уговора. 
Уговор се закључује на износ од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а (износ процењене вредности 
предметне јавне навбавке), а према јединичној цени исказаној у понуди. 
 

Место испоруке 
Члан 4. 

Место испоруке је постојеће обрачунско место Купца прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији  широке потрошње  напону ТГ11/5 одобрене снаге 17,250 KW и  5,75 KW 
Снабдевач сноси све ризике , као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и 
испоруком електричне енергије до места испоруке; 
Продавац је дужан да пре испоруке закључи: 
 - Уговор о приступу систему са оператором система за конзумно подручја Купца 
наведено у конкурсној документацији. 
 - Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје Купца. 
 

Обрачун утрошене електричне енергије 
Члан 5. 

Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца , на местима примопредаје (мерно 
место) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за предходни 
месец. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 
електричне енергије, као валидни податак користиће се податак оператора преносног система. 
На основу докумената о очитавању утрошка, Продавац 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 члан 144. Закона о енергетици. 
Продавац рачун доставља поштом. 
 

Услови и начин плаћања преузете електричне енергије 
Члан 6. 

Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 20-тог у текућем месецу за 
предходни месец. 
У случају да Купац не плати рачун из става 1.овог члана уговора, дужан је да Продавацу ,за 
период доцње плати затезну камату прописану законом. 
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца ,са позивом на број рачуна који се 
плаћа. 
Сматарће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ цене за 
преузету електричну енергију. 



 
Гаранције 
Члан 7. 

Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора, а најкасније у року од 5 дана од 
потписивања уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, која ће 
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 уговора 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, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица 
овлашћених за заступање понуђача).  
Рок важења менице је најмање 10 дана дужи од истека рока на који је уговор закључен.  
Средство обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у 
целости испунио своју обезбеђену обавезу.  
Средство обезбеђења наручилац ће активирати уколико добављач не испоручи добра 
уговореног квалитета, уколико не испуњава или неуредно испуњава уговорене обавезе и ако не 
поштује рокове предвиђене у члану 2.  
 

Неизвршење уговорне обавезе 
Члан 8. 

Уговорне стране  су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, 
уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штеу, у складу 
са законом. 

Резервно снабдевање 
Члан 9. 

Продавац је дужан да купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом  145. и 146. 
Закона о енергетици ("Сл.глансик РС",бр.57/2011). 
 

Виша сила 
Члан 10. 

Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца  да преузме количине електричне 
енергије,утврђене уговором за време његовог трајања. 
Као виша сила за, Продавца и Купца ,сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају 
значај елементарних непогода (поплаве,земљотреса,пожари и сл), као и догађаји и околности 
који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних 
обавеза, а које уговорна страна није могла спречити,отклонити  или избећи.Под таквим 
догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система 
донети у складу са правилима о раду преносног система , а у циљу обезбеђивања сигурности 
електроенергетског система. 
Уговорна страна која је погођења 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 силе не сматра се наступање околности код Продавца да понуђени и прихваћени 
пословни и технички капацитет из понуде Продавца буде редуковани, изван одредби 
предходних ставова овог члана уговора. 

Раскид уговора 
Члан 11. 

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима  Републике Србије. 

 



Решавање спорова 
Члан 12. 

Уговорне стране  су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором , настојати 
да  реше мирним путем  у  духу добре пословне сарадње. 
 
У случају да настали спор не могу решити  мирним путем, спорове из овог уговора решаваће 
надлежан суд по седишту Купца. 
 

Завршне одредбе 
Члан 13. 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима републике Србије и одредбе закона и подзаконских аката из области 
која је предмет овог уговораа. 
 

Период важења уговора 
Члан 14. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере 
печатом. 
Уговор се закључује на одређено време,  на годину дана од дана закључења, или до утрошка 
износа процењене вредности на који је закључен. 
 

Члан 15. 
Купац и Продавац ће, након потписивања овог уговора ,именовати лица која ће бити 
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог 
уговора. 
 

Члан 16. 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, по 2  (два) примерка за сваку 
уговорну страну. 
 
 
 
 
               ЗА КУПЦА                                                            ЗА ПРОДАВЦА 
 
         ЈП Комуналац Бечеј 
 
 *****************************    __________________________ 
      
   в.д. директор Жељко Плавшић                                                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Образац 5.                        ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ                
 
 
 
 

назив и седиште предузећа: 
 
........................................................ 
 

жиро рачун и назив банке: 
 
............................................... 

матични број предузећа: 
 
................................................... 

ПИБ : 
 

Особа за контакт: 
 

Телефон, фаx, е –маил: 
 

 
 
 

 
ИЗЈАВА 

 
 
 
У складу са чланом 26. Закона ,под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу 
потврђујем  да сам понуду  поднео независно, без договора са другим понуђачима  или са 
заинтересованим  лицима. 
 
 
 
 
Датум                                                М.П.             Понућач 
          

              _______________________ 
              Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образац 6 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 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Образац 8. 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...........................[навести предмет јавне набавке] бр. ......................[навести редни 
број јавне набавкe], поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац 
права интелектуалне својине. 
 
 
 
          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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС” бр. 57/2004, 82/2004) 

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ: 
Назив предузећа: __________________________________________________________________, 
Седиште/адреса:  __________________________________________________________________, 
Матични број:      ____________________________, ПИБ: ________________________________, 
Текући рачун:      ______________________, Пословна банка:____________________________. 
 

Издаје Менично овлашћење - писмо за корисника сопствене менице,  
 

КОРИСНИК (Поверилац): 
 

 Јавно предузеће за комуналне услуге  Комуналац Бечеј, Бечеј Ловачка 5. 
 ПИБ: , 102077315, 
 Текући рачун: 325-9500700006496-10 код  ОТП банка Србија а.д. Нови Сад  

 
Дужник – издаваоц менице _____________________ из _______________________, Вам предаје једну 
бланко, оверену и потписану соло меницу број __________________, као гаранцију за: за добро 
извршење посла 
 
Бланко соло меница за обезбеђење  доброг извршење посла је издата за износ од 10 % укупне 
вредности предметне набавке са ПДВ-а, за набавку број 2/17 – електрична енергија, што износи 
________________ динара са  ПДВ.  
 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да безусловно и неопозиво, без протеста и 
трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника 
_____________________ из __________________, ул. __________________ бр._______ и представништво 
у __________________, ул. ________________________ бр.______, ___________________________, а у 
корист Повериоца ЈП Комуналац Бечеј, ПИБ: 102077315, Текући рачун: 325-9500700006496-10 . 
 
Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет 
Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и да поднети налог за наплату заведу у евиденцију 
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања 
редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог 
Закона. Истовремено изјављујемо (Дужник) да се одричемо права на повлачење овог овлашћења или 
стављања било каквог приговора, односно приговора повлачења и отказивања налога за наплату и 
сторнирања задужења по овом основу за наплату и обавеза из предметног Уговора. 
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорених обавеза дође до промене лица овлашћеног за 
заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, 
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена 
од значаја за правни промет.  
 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, ___________________________, 
ЈМБГ:                                                     , функција у привредном субјекту: _________________________. 
 
Ово менично овлашћење - писмо је сачињено у два истоветна примерка од којих је један примерак за 
Повериоца, а један задржава Дужник. 
 
У  ____________________, ___________. год. 
 

                                            ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ – ДУЖНИК 
                                          _____________________________________ 

      
                                                                                             (печат и потпис овлашћеног лица) 
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