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С А Д Р Ж А Ј 

 

          У складу са чланом  61. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012- даље 

ЗЈН) и члана 2. ст. 1 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“, бр. 29/2013), конкурсна 

документација за јавну набавку добара у отвореном поступку садржи: 

 

Прилог бр. 1 - Опште податке о јавној набавци 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца, 

(2) напомена да се спроводи отворени поступак, 

(3) предмет јавне набавке (добра), назнака да се поступак спроводи ради доделе 

уговора о јавној набавци ,  

(4)  информације у вези са јавном набавком  

Прилог бр. 2 - Податке о предмету јавне набавке 

(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Прилог бр. 3 - Врсту, квалитет, количину и опис добара, начин спровођења контроле и 

обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара,  
Прилог бр. 4 - услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова; 

Прилог  бр. 5 - Упутство понуђачима како да сачине понуду; 

Прилог  бр. 6 - Образац понуде; 

Прилог  бр. 7 - Модел уговора; 

Прилог бр. 8 - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни; 

Прилог бр. 9 - Образац трошкова припреме понуде; 

Прилог бр. 10 - Образац изјаве о независној понуди; 

Прилог бр.10а- Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине; 

Прилог бр.11- Изјава; 

Прилог бр.11а и 11б-Модел меничног овлашћења. 

Прилог: Табела бр. 1. (Meста испоруке са ЕД бројем) 

 

 

Укупан број страна конкурсне документације: 38 
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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“  

Петроварадин 

Прерадовићева 2. 

www.vojvodinasume.rs  

Врста наручиоца: Јавно предузеће  

 

 

  

ПРИЛОГ БР.1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

 Назив: Јавно предузеће „Војводинашуме“ Петроварадин 

 

 Адреса: 21131 Петроварадин, Прерадовићева 2. 

 

 Интернет страница наручиоца: www.vojvodinasume.rs   

 

 Електронска адреса: djstevan@sgsombor.co.rs 

 

 Матични број: 087621198 

 

 ПИБ:101636567 

 

 Текући рачун: 205-601-31 Комерцијална банка ад Београд 

 

1.2 ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Јавна набавка број 1/15 - Снабдевање електричном енергијом за 2015. год. спроводи се у 

отвореном поступку. 

 

1.3 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке су добра.  

Поступак се спроводи ради доделе уговора о јавној набавци.  

Није резервисана јавна набавка.  

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

1.4 ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ 
Информације у вези са јавном набавком могу се добити сваког радног дана у периоду од 07-

14 часова на телефон: 062/800 53 16, контакт особа је: 

Стеван Ђуришић, дипл.инж.електротехнике – председник комисије. 

електронска адреса: djstevan@sgsombor.co.rs 

 

Остали подаци о јавној набавци: 

 

1. Датум објављивања јавног позива и конкурсне документације на Порталу Управе за јавне набавке и 

интернет страници наручиоца: 10.02.2015. године. 

2. Датум достављања текста јавног позива на објављивање на Портал Службеног Гласника РС:  

10.02.2015. године. 
3. Рок за подношење понуда: 04.03.2015. године до 10,00 часова; 

4. Јавно отварање понуда ће се обавити 04.03.2015. године у 10.30 часова, у просторијама Наручиоца  

ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева 2. 
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ПРИЛОГ бр. 2 - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

2.1. Опис предмета набавке: 

Предмет јавне набавке су добра- Снабдевање електричном енергијом за 2015.г. 

 

 Ознака и назив из општег речника набавке: 

Електрична енерија-09310000 

 

 

         2.2. Партије: 

      Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 

 

 

2.3 Поступак се спроводи ради доделе уговора о јавној набавци. 
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ПРИЛОГ бр. 3 - ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Захтеви наручиоца: 

 

1. ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА 

Врста добра: Електична енергија.  

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) 

на местима примопредаје током периода снабдевања. 

Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период јануар - децембар 

2015. године из Табеле 1 која је саставни део конкурсне документације. 

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (Наручиоцу). 

 

2. ВРСТА ПРОДАЈЕ 

Стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на месту 

примопредаје током испоруке. 

 

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

У складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“, 

бр. 120/2012, 12/14). 

 

4. КВАЛИТЕТ ДОБАРА 

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

дистрибутивног система, Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. 

гласник РС“, бр. 63/2013), Правилима о раду преносног система ЈП „Eлектромрежа Србије“ Београд  

(„Сл. гласник РС“, бр. 79/2014), и уредбе о начинуи условима одређивања уједначених цена приступа 

дистрибуривном систему   („Сл. гласник РС“, бр. 113/13, 65/2014), 

 

5. КАПАЦИТЕТ ИСПОРУКЕ 

 Количина електричне енергије одређиваће се на основу стварно остварене потрошње Наручиоца 

на местима примопредаје током периода снабдевања. 

 Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу. 

 

6. ПЕРИОД ИСПРУКЕ 

Годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 часова. 

 

7. МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији  ниског 

напона и широке потрошње, у свему према Табели бр. 1 која је саставни део конкурсне документације. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране 

одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор 

у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 188 ст 3 Закона о енергетици, 

(„Сл.гласник РС“ бр. 57/11,80/11... 145/14) односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

1.Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје крајњег купца и  

2.Уговор  о приступу систему са оператором система на који су прикључени  објекти крајњег 

купца. 

 

8. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА: У 

складу са одредбама Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке 

електричне енергије. 
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ПРИЛОГ бр. 4 - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА. 75. И 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Чланом 14 Закона о енергетици одређено је да енергетску делатност може да обавља јавно 

предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник који је уписан у 

одговарајући регистар и који има лиценцу за обављање енергетске делатности. Како из закона проистиче 

да физичка лица не могу да обављају ову делатност, Наручилац је, у конкурсној документацији одредио 

обавезне услове за правна лица и предузетнике.  

А. Обавезни услови из члана 75. Закона о јавним набавкама и доказивање испуњености услова за   

ПРАВНА ЛИЦА  као понуђаче: 

Услови за учешће у поступку јавне набавке 

(чл. 75. став 1. ЗЈН) Понуђач у поступку 

јавне набавке мора доказати: 

Доказивање испуњености услова 

За правна лица као понуђаче 

1) да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар;  

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда         

2) да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела :  

2.1. као члан организоване криминалне 

групе; 

2.2. да није осуђиван за кривична дела 

против привреде 

2.3. кривична дела против животне средине  

2.4. кривично дело примања или давања 

мита  

2.5. кривично дело преваре; 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да оно и 

његов законски заступник није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: 

1. Докази из ове тачке не могу бити старији од 

два месеца пре отварања понуда.  

2. Уколико правно лице има више законских 

заступника  без ограничења, дужан је да за 

сваког појединачно достави захтеване  доказе 

из ове тачке.   

3) да му није изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за 

подношење понуда; 

Потврде Привредног и Прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања делатности,  

или потврде Агенције за привредне регистре да 

код овог органа није регистровано да му је као 

привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности. 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ : 

1. Докази из ове тачке не могу бити старији од 

два месеца пре отварања понуда. 

2.Докази из ове тачке морају бити издати након 

објављивања позива за подношење понуда. 

4)      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; 

Уверење Пореске управе Министарства финансија 

и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; а уколико је у 

поступку приватизације и потврду Агенције за 

приватизацију о свом статусу. 
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ВАЖНА НАПОМЕНА : Докази из ове тачке не 

могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

5)  да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом. 

Важећу лиценцу за обављање енергетске 

делатности, издата од стране Aгенције за  

eнергетику Републике Србије као надлежног 

органа, јер је таква потврда предвиђена посебним 

прописом. 

 

Б. Обавезни услови из члана 75. Закона о јавним набавкама и доказивање испуњености услова за  

ПРЕДУЗЕТНИКЕ  као понуђаче 

 

Услови за учешће у поступку јавне набавке 

(чл.75.став 1. ЗЈН) 

Понуђач у поступку јавне набавке мора 

доказати : 

Доказивање испуњености услова 

За правна лица као понуђаче 

1.)  да  је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар;  

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из одговарајућег 

регистра;         

2.)  да оснивач није осуђиван за неко од 

кривичних дела   

2.1. као члан организоване криминалне 

групе; 

2.2. да није осуђиван за кривична дела 

против привреде 

2.3. кривична дела против животне средине  

2.4. кривично дело примања или давања 

мита  

2.5. кривично дело преваре; 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није 

осуђиван за неко од кривичних деле као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за неко од кривичних дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: 

Докази из ове тачке не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда.  

3) да му није изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за 

подношење понуда; 

Потврда  прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности, или потврде 

Агенције за привредне регистре да код овог органа 

није регистровано да му је као привредном 

друштву изречена мера забране обављања 

делатности. 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ : 

1. Докази из ове тачке не могу бити старији од 

два месеца пре отварања понуда. 

2. Докази из ове тачке морају бити издати 

након објављивања позива за подношење 

понуда. 

4)  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; 

Уверење Пореске управе Министарства финансија 

и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

ВАЖНА НАПОМЕНА : 

Докази из ове тачке не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 
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5)  да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. 

Важећу лиценцу за обављање енергетске 

делатности, издата од стране Aгенције за  

eнергетику Републике Србије као надлежног 

органа, јер је таква потврда предвиђена посебним 

прописом. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

1.   да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар доказује 

се  подношењем извода из регистра који према члану 8. Закона о регистрацији привредних субјеката  

издаје Агенција за привредне регистре. 

• Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати 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.  

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

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

неприхватљиву.  

• Понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да доказује да испуњава обавезне услове 

из чл. 75 ст. 1 тачка 1 до 4 Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да наручиоцу достави 

копију решења о упису у регистар понуђача. 

• Извод може бити и из ранијих година у односу на годину спровођења поступка конкретне јавне 

набавке и као такав представља валидан доказ.  

• Старост  наведеног документа није битна за исправност понуде.  

• Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе  

понуђача.  

2.   да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре доказује 

се подношењем доказа наведених у претходној табели  

  

• Уверење да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе 

издаје Посебно одељење (за организовани криминал) Вишег суда у Београду (на интерне станици 

овог суда  http://wwwbg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html , 

објављено је обавештење у вези са траженим доказом). 

• Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица. 

• Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 

за законског заступника. Захтев за издавање овог уверења подноси се према месту рођења или 

месту пребивалишта. 

• Предузетник као понуђач доставља уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих. Захтев за издавање овог уверења подноси се према месту рођења 

или месту пребивалишта. 

• Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе  

понуђача.  

• Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3.  да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно 

слања позива за подношење понуда, понуђач доказује подношењем потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за 

привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена 

мера забране обављања делатности. 

 

• Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе  понуђача  

• Докази из ове тачке морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда. 

• Докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

http://wwwbg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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4. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине доказује се достављањем ДВЕ 

ПОТВРДЕ, од којих једну издаје Пореска управа, а другу надлежни орган локалне самоуправе о 

измиреним јавним дажбинама које се наплаћују на локалном нивоу (нпр. порез на имовину). Уколико се 

Понуђач налази у поступку приватизације потребно је да достави и потврду Агенције за 

приватизацију да се налази у поступку приватизације. 

• Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача 

• Докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

5. да има важећу лиценцу за обављање енергетске делатности Агенције за енергетику  Републике 

Србије, што доказује достављањем копије исте.   

• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача за део набавке који ће се извршити преко       

подизвођача  

• Овај доказ дужан је да поднесе понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за коју је неопходна испуњеност тог услова.  

За обављање делатности која је предмет јавне набавке у овом поступку, јесте/није посебним  прописом 

предвиђена дозвола надлежног органа. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац  одређује  додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76. ЗЈН које 

понуђач мора да испуни, и то: 

 

 Услов 1: Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије односно да је у 

било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу обавио минимално једну трансакцију, што доказује потврдом (уверењем) оператера преносног 

система. 

  

Услов 2: Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од 

стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен 

уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141 Закона о енергетици, 

односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

 

1.Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје крајњег купца и  

2.Уговор  о приступу систему са оператором система на који су прикључени  објекти крајњег 

купца. 

 

Напомена:  

 Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама; 

 Наручилац задржава право провере оригиналне документације за тражене доказе. 

 Уколико понуђач не испуни тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за 

њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

 

 

                         Председник комисије 

Стеван Ђуришић, дипл. инж. електротехнике 

 

       _______________________________ 
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ПРИЛОГ бр.  5 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду припремљено је на основу члана 61 Закона о 

јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012) и на основу члана 2 Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки  и начину доказивања испуњености 

услова («Службени гласник РС» број 29/2013). 

 

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима 

НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној 

набавци.   

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и 

спецификације које су садржане у конкурсној документацији.  

 

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и информација које су 

наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговора условима предвиђеним у 

конкурсној документацији представља у сваком погледу, ризик за ПОНУЂАЧА а последица  може 

имати одбијање понуде. 

 

1. Подаци о језику на којем мора бити састављена: 

1.1.  Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.   

1.2.   Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити 

написана на српском језику.  

1.3.  Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу 

бити на енглеском језику, под условом да их прати тачан превод овлашћеног судског тумача на 

српски језик. 

 

2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: 

 

2.1 Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском             

оловком читко, јасно и недвосмислено. 

2.2.  Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од стране 

одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача; 

2.3.   Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити 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 попунити, потписати и 

печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији;  

2.4.  Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда 

ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања 

у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту 

избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;   

 

2.5.   Захтеви наручиоца у погледу рока и начина подношења  и јавног отварања понуда: 

 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају да 

испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу јавног позива за 

подношење понуда. 

 

Благовременом понудом сматра се она понуда која Наручиоцу стигне најкасније до 

04.03.2015. године до 10.00 часова, односно двадесетдругог дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке.  

 

Понуђач понуду може поднети лично или поштом. Уколико понуђач подноси понуду поштом, 

мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до назначеног датума и часа. 

Уколико се  понуда подноси поштом мора бити поднета у затвореној коверти или кутији, на начин 

да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверти 

се, на лицу, поред адресе примаоца тј. Наручиоца, уписује: 

 

 

. 
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''НЕ ОТВАРАЈ'' – Понуда за јавну набавку по позиву за подношење понуда бр. 1/15: 

Снабдевање електричном енергијом за 2015. годину, на адресу: ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин, Прерадовићева 2, а на наличју коверте навести назив и седиште односно, 

адресу понуђача и број телефона/факса. 

 

Понуда која не буде поднета до назначеног датума и часа сматраће се  неблаговременом.  

 

Све неблаговремено поднете понуде, Комисија за јавне набавке Наручиоца, ће, по окончању 

поступка отварања понуда, понуђачима вратити неотворене,,са назнаком да су неблаговремено 

поднете . 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Набавка није обликована по партијама. 

 

Благовремено достављене понуде Комисија за јавне набавке ће јавно отворити, 22 

(двадесетидругог) дана  од дана објављивања јавног позива на порталу Управе за јавне набавке, 

одмах по истеку рока за подношење понуда,  односно  04.03.2015. године  у 10:30  часова, у 

просторијама ЈП ''Војводинашиме'' Петроварадин, Прерадовићева 2. 

Ако рок за подношење понуда истиче у нерадни дан (дани викенда или државни празник), рок за 

подношење и отварање понуда се помера за први наредни радни дан. 

 

3)    Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама 

3.1.  Понуде са варијантама нису прихватљиве за наручиоца. 

 

5)   Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона; 

5.1. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин 

који је одређен у конкурсној документацији. 

5.2. Понуђач може да измени или повуче своју понуду пре истека рока за подношење понуда, а измена 

или повлачење понуда је пуноважно ако наручилац прими измењену понуду или обавештење о 

повлачењу понуде пре истека рока за достављање понуда на начин на који је одређен за 

подношење понуда.    

5.3. Понуда се  не може мењати  након истека рока за подношење  понуда. 

 

6)    Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда 

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

понуди или као подизвођач; 

6.2.  У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као 

заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем; 

6.3.  Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, 

као неприхватљиве. 

7)   Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела 

потраживања преносе директно подизвођачу; 

7.1.  Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе  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. 

7.2.   Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 

да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 

подизвођач ће бити наведен у уговору. 

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

утврђивања испуњености услова. 

7.4.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 

став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог 

закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

7.5.  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) овог закона понуђач може 

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
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7.6  Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове 

подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да 

ограниче подношење понуде са подизвођачем. 

7.7.   Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

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

7.8.  Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 

наручилац претрпео знатну штету.  

7.8   У случају из тачке 7.7. наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

7.9   Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

7.10.  Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из 

конкурсне документације. 

8)   Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 

8.1.   Понуду може поднети група понуђача.  

8.2.   Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не 

одреди другачије. 

8.3.   Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 

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

8.4.   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: 

8.4.1. члану групе који ће бити носилац набавке, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

8.4.2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

8.4.3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

8.4.4. понуђачу који ће издати рачун; 

8.4.5. рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

8.4.6. обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

8.5.    Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

8.6.    Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду 

у име задругара. 

8.7.    Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

8.8     Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

8.9.    Одредбе овог члана сходно се примењују на подносиоце пријава у рестриктивном поступку, 

квалификационом поступку и конкурентном дијалогу.  

8.10.  За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац 

„Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ , који садржи , поред осталог, имена и 

одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 

 

9)  Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних 

других околности од којих зависи прихватљивост понуде; 

9.1. Рок плаћања је до 25-тог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре односно 

рачуна за испоручене количине електричене енергије који испоставља добављач на основу 

документа којим наручилац и добављач (односно Купца и Снабдевач) потврђују испручене  

количине електричне енергије. 

Снабдевач је дужан да рачуне за свако мерно место доставља појединачно. 

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача). 

По пријему одлуке о додели уговора,  уколико је понуђач коме је уговор додељен страно правно 

лице, исти има обавезу да, пре закључења уговора, отвори нерезидентни рачун. 

9.2. Наручилац не дозвољава аванс. Уколико понуђач у понуди наведе да тражи аванс таква понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива. 

 

10)    Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди; 

10.1.  Валута понуде је динар (РСД);  
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10.2.  Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир јединична цена без ПДВ-а. 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о 

енергетици, за набавку и испоруку електричен енергије. Обавеза понуђача је да искаже јединичне 

цене за активну енергију за периоде више, средње и ниже тарифе, са и без ПДВ-а. 

 Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос ел. Енергије, ни трошкове 

приступа и коришћења система за дистрибуцију ел. енергије као ни накнаду за подстицај 

повлашћених произвођача ел. енергије. Наведене трошкове понуђач ће у оквиру рачуна 

фактурисати наручиоцу сваког месеца на основу обрачунских величина за места примопредаје 

наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос ел. енергије и ценовника за 

приступ систему за дистрибуцију ел.енергије, а у складу са важећом одлуком о цени приступа 

систему за дистрибуцију ел.енеригије објављеном у „Сл.гласнику РС“, односно у складу са 

методолигијама за одређивање цена објављених у „Сл.гласнику РС“.  

 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да тај део одвојено 

искаже у динарима. 

10.3   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 Закона о јавним 

набавкама. 

 

11)  Захтев у погледу места и рока испоруке добара: 

11.1. Места испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији ниског 

напона и широке потрошње, у свему према Табели 1 која је саставни део конкурсне 

документације. 

 Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 часова. 

 

12) Захтев у погледу рока важења понуде: 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда у складу са чланом 90 

Закона о јавним набавкама. 

 

13) Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу чл. 188 ст. 3 Закона о 

енергетици: Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану 

од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде 

додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 188 ст.3 

Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

 1.Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места примопредаје 

крајњег купца и  

 2.Уговор  о приступу систему са оператором система на који су прикључени  објекти крајњег 

купца. 

 

14)  Податке о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне 

аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о 

пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада 

и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код 

којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику 

 

14.1.  Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

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

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

15)  Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења 

обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева; 

15.1. Захтеви наручиоца у погледу гаранције за озбиљност понуде и у погледу гаранције за  добро  

            извршење посла   

 

             На основу Закона о јавним набавкама, наручилац захтева да се приложи и финансијска гаранција  

            којом понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према следећем: 
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За озбиљност понуде, уз понуду прилаже се регистрована Бланко-соло меница, оверена печатом 

и потписом понуђача, и са меничним писмом чији је образац у прилогу, при чему менично писмо 

мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од вредности понуде, без 

ПДВ-а. 

 

За извршење уговора, понуђач је сагласан да ће уколико буде одабран као најприхватљивији, 

пре закључења уговора, доставити наручиоцу регистровану Бланко-соло меницу, оверену само 

печатом и потписом понуђача, са меничним писмом чији је образац у прилогу, при чему менично 

писмо мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од вредности 

уговора, без ПДВ-а. 

Уз меницу и менично писмо обавезно се у оригиналу или овереној фотокопији прилаже:  

1. потврда пословне банке да је меница регистрована у регистру меница код пословне банке 

понуђача, 

2. ОП образац 

3. Картон депонованих потписа оверен од стране банке на дан издавања менице ( из којих је 

видљиво да је меницу и менично писмо потписало овлашћено лице понуђача). 

 

Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање 

привредног субјекта (није уписано у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је 

менице, неопходно је доставити и специјалну пуномоћ сходно члану 91. Став 4. Закона о 

облигационим односима.  

 

У прилогу: 

 -образац меничног писма за озбиљност понуде; 

 -образац меничног писма за извршење уговора. 

 

Напомена: У циљу појашњења се прецизира да понуђач уз понуду мора да приложи: 

-регистровану  бланко соло меницу на којој се налази потпис и печат понуђача, 

-менично писмо за озбиљмост понуде, које је попуњено, оверено печатом понудјача, у коме је 

уписана вредност од 10% од вредности понуде. 

- ОП образац у оригиналу или овереној фотокопији и  

-картон депонованих потписа у оригиналу или овереној фотокопији од стране банке. 

Важно: приликом достављања меница потребно је да исте буду у евиденцији меница, у складу са 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. 

Гласник РС бр. 56/11), а на основу члана 47а. став 6. Закона о платном промету (Сл.гласник 

бр.3/2002 и 5/2003 и Сл. Гласник РС бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011). 

У случају да било који од наведених докумената није приложен или није приложен у захтеваном 

облику, понуда ће бити оцењена као неисправна. 

 

16)   Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости 

података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове 

подизвођаче; 

 

16.1.   Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и 

препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној 

другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног 

понуђача. 

16.2.  Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној 

документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви. 

16.3.   Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на 

државну, војну, службену или пословну тајну. 

16.4.   Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека 

рока предвиђеног за отварање понуда. 

16.5.  Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у 

складу са степеном поверљивости.  

16.6.  Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде.  
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17)  Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку 

јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона; 

 

17.1.  Комуникација између наручиоца и понуђача, у предметном поступку јавне набавке  се, у складу 

са чл. 20 ЗЈН, одвија у писаној форми, (поштом, електронском поштом или факсом). 

17.2. Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или 

објашњења у вези са припремањем понуде, најкасније  5  дана пре истека рока за подношење 

понуда.  

17.3. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од  3 дана од дана пријема захтева, пошаље 

одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

 

18)  Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 

отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача 

18.1.   Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења 

која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда, у складу са чл.  

 

19)  Врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се 

додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за 

доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну 

проверу оцењивања понуда; 

19.1.  Наручилац ће изабрати најповољнију понуду применом критеријума најнижа понуђена цена. 

      19.2. У случају да два или више понуђача имају исту цену, Наручилац ће путем жреба у присуству 

Понуђача одлучити о најповољнијој понуди.  

  

20)  Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде 

наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине 

20.1. Понуђач је дужан да у кон.документацији попуни изјаву, под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао прописе који произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико је то случај). 

 

21)  Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач; 

21.1. Понуђач је дужан да у понуди попуни изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

да ће сносити  накнаду за коришћење патената као и одговорност  за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица. 

 

22)  Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење 

броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати 

таксу одређену Законом; 

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је уручен наручиоцу 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда.  

22.2 После доношења одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.   

22.3 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.  

22.4 Поднети захтев за заштиту права треба да буде сачињен у складу са чланом 151. Закона о јавним 

набавкама.  

 Уплату таксе у износу од 80.000,00 динара, из члана 156. став 1. Закона о јавним набавкама, 

извршити на жиро рачун бр.840-742221843-57 буџета Републике Србије  са позивом на број 

јавне набавке. 

 

23)  Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење 

захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. 

Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци. 
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 Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева  

за заштиту права из члана 149. ЗЈН, односно у случају из члана 112. Став 2. ЗЈН уговор  

ће бити закључен у року од пет дана. 

 

Напомене:   

Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ, И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 29/2013)  

 

Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном 

поступку, али се сходно може  применити и  за набавку услуга и радова и у другим врстама поступака 

јавне набавке из чл. Закона о ЈН.  

 

Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима 

наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке. 

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у 

конкурсној документацији.  

 

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену 

исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.  

 

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и 

јавни позив. 
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ПРИЛОГ бр. 6 -  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

ПОНУДА бр. ________________________ од ____________________ 2015. године;   

за јавну набавку  ДОБАРА:   

СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ЗА 2015. ГОДИНУ, број ЈН-1/15,   

у отвореном  поступку јавне набаваке, по позиву за подношење понуде бр. 1, објављеном  дана 

10.02.2015. године на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца ЈП 

''Војводинашуме'' Петроварадин, као на Порталу службених гласила РС и базе прописа. 

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ  

(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника ) 

 

(а)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

(б)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

(в)   КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Проценат укупне вредности набавке која је поверена подизвођачу: ______________________ 

Део предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача: ______________________ 

 

 

- 

 

Рок важења понуде износи __________ дана (минимално 30 дана) од дана јавног отварања 

понуда. 

- Рок плаћања је до 25-тог у текућем месецу за претходни месец,  а по пријему фактуре односно 

рачуна за испоручене количине електричене енергије, који испоставља добављач на основу 

документа којим наручилац и добављач (односно Купца и Снабдевач) потврђују испручене  

количине електричне енергије. 

-  Место и начин испоруке: Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији  ниског напона и широке потрошње, у свему према Табели бр. 1 која је саставни део 

конкурсне документације. 

-         Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 часова 

 

 

              Место и датум 

__________________________ 

               

                      

                         ПОНУЂАЧ 

           ________________________ 

                                                                      М.П.  

 

 

 

 

 

Предмет набавке 
Јед. 

мере 

Процењене 

количине 

Јед. цена 

дин/KWh 

 без ПДВ-а 

Јед. цена 

дин/KWh 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена  дин, 

без ПДВ-а 

Укупна цена  

дин, са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3*4) 7 (3*5) 

Електрична 

енергија ВТ 
KWh 1.540.473,70 

        

Електрична 

енергија НТ 
KWh 396.116,44 

        

Електрична 

енергија  

јединствена тарифа 
KWh 549755,70 

        

УКУПНО: 
 

2.486.345,84 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив Понуђача 
 

Седиште и адреса  Понуђача 
 

Облик организовања 

(АД, ДОО, СЗР итд.)     

Овлашћено лице (потписник уговора) 
 

Особа за контакт 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

Е-маил 
 

Рачун понуђача 
 

Назив банке 
 

Матични број понуђача 
 

ПИБ 
 

ПДВ број 
 

 

Датум:                                  Потпис одговорног лица: 

                                                                      Печат: 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  КОЈИ ЈЕ 

УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Назив Понуђача 
  

Седиште и адреса  Понуђача 
  

Општина 
 

Облик организовања 

(АД,ДОО,СЗР итд.)     

Одговорно лице (потписник уговора) 
  

Особа за контакт 
  

Телефон 
  

Телефакс 
  

Е-маил 
  

Број текућег рачуна 
  

Назив банке  
 

Матични број понуђача 
  

ПИБ 
  

ПДВ број 
 

 

У _________________              Овлашћено лице  

 

 

Дана_______________     _________________________ 

 

      М.П. 

 

 

 

Напомена: У случају када има више учесника у заједничкој понуди,  потребно је за сваког од   

учеснике овај образац копирати, попунити, оверити и доставити уз понуду.  
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив подизвођача  
  

Седиште и адреса  подизвођача  
  

Облик организовања 

(АД, ДОО, СЗР  итд.)     

Овлашћено лице (потписник уговора) 
  

Особа за контакт 
  

Телефон 
  

Телефакс 
  

Е-маил 
  

Рачун понуђача 
  

Матични број понуђача 
  

Назив банке  
 

ПИБ 
  

ПДВ број 
 

 

 

 

У _________________              Овлашћено лице  

 

 

Дана_______________     _________________________ 

 

      М.П. 

 

 

 

 

 

 

Напомена: У случају када  понуђач има више подизвођача,  потребно је за сваког од  подизвођаче  

овај образац копирати,  попунити, оверити и доставити уз понуду.  
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ПРИЛОГ бр. 7 - МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да прихвата елементе модела уговора. Уколико понуђач наведе да ће делимично  извршење набавке 

поверити подизвођачу, дужан је да у моделу уговора,  наведе назив подизвођача и део испоруке добара 

који му поверава. У случају заједничке понуде, сваки члан групе понуђача је у обавези да попуњени 

модел уговора овери и потпише. 

 

 

ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин, 

Прерадовићева 2 

Број: 

Датум: 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

 

 

Закључен у Петроварадину, дана _________________ 2015. године између 

 

 

 УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

1. ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2., МБ:08762198, ПИБ: 

101636567, бр.рачуна: 205-601-31 Комерцијална банка ад Београд, које заступа директора 

Марта Такач, дипл.инж.шум. (у даљем тексту: КУПАЦ) с једне стране  

 

и 

 

2.__________________________________________________,  МБ ____________________, ПИБ 

____________________, бр. рачуна ______________ ________________  банка, које заступа 

__________________________________________ (у даљем тексту: СНАБДЕВАЧ) с друге 

стране, о следећем: 

 

 

 

 ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА 

 

Члан 1. 

 

 Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу достављене понуде 

Продавца, која је прихваћена од стране наручиоца – овде Купца, у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012) и отвореног поступка за јавну набавку добара: 

Снабдевање електричном енергијом за 2015. годину, покренута одлуком директора бр. 354 од 

28.01.2015. год. по позиву за подношење понуда бр. 1, објављеном на Порталу УЈН и интернет страници 

наручиоца дана 10.02.2015. годину, као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа.  
. 

Понуда снабдевача бр. ___________ од ___________ чини саставни део овог уговора.   

 

 

Члан 2. 

 

 Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за потребе 

Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин и то: 
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Предмет набавке 
Јед.  

мере 

Процењене 

количине 

Јед. цена 

дин/KWh 

(без ПДВ-а) 

Јед. цена  

дин/KWh  

(са ПДВ-ом) 

Укупна 

цена дин 

(без ПДВ-а) 

Укупна цена 

дин. 

(са ПДВ-ом) 

1 2 3 4 5 6 (3*4) 7 (3*5) 

Електрична 

енергија ВТ 
KWh 1.540.473,70 

        

Електрична 

енергија НТ 
KWh 396.116,44 

        

Електрична 

енергија  

јединствена тарифа 
KWh 549.755,70 

        

УКУПНО: 
 

2.486.345,84 
    

 

ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧЕН ЕНЕРГИЈЕ  

Члан 3. 

 Купц се обавезује да плати Снабдевачу за један kWh електричен енергије цену без ПДВ-а, на 

начин исказан у табели датој у чл. 2 овог уговора. 

 Цена је фиксна за уговорени период испоруке. 

 У цену из ст. 1 овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за 

дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије. 

 Трошкови из став 3 овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу 

сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Куца, уз примену ценовника за 

приступ систему за дистрибуцију електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију 

електричне енергије, а у складу са важећом одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију ел. 

енеригије објављеном у „Сл.гласнику РС“, односно у складу са методологијама за одређивање цене 

објављених у „Сл. Гласнику РС“.  

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧЕН ЕНЕРГИЈЕ 

 

 Члан 4. 

 Уговорне страна обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне 

енергије извршиће према следећем: 

 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу. 

            Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 часова. 

Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца. 

Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у 

ктатегорији ниског напона и широке потрошње, у складу са постојећим ознакама ЕД из Табеле бр. 1 

конкурсне документације. 

 Снабдевач се обавезује да врста и ниво кавлитета испоручене електричне енергије буде у скаладу 

са важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричнe енергије. 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 5. 

 

 Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 

систем у ктатегорији ниског напона и широке потрошње, у складу са постојећим ознакама ЕД из Табеле 

бр. 1 конкурсне документације. 

Промене мерних места на којима се врши испорука електричне енергије за потребе купца биће 

евидентиране ажурирањем списка мерних места која су наведена у прилогу конкурсне документације, 

који је саставни  део уговора у периоду његовог важења.  

Ажурирани списак мерних места из ст. 2. овог члана, дужни су да потпишу овлашћени 

представници уговорних страна. 

 Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и 

испоруком електричне енергије до места испоруке. 
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 Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи: 

-Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен и  

-Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 

 

ОБРАЧУН УТОРШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 6. 

 Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна 

места) извршити очитавање количине остварене потрошене електричне енергије за претходни месец. 

 У случају да уговорене стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне 

енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система. 

 На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену 

електричу 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 Закона о енергетици. 

Снабдевач рачун доставља поштом. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

 

Члан 7. 

 Купац је дужан да извши  плаћање до 25-тог у текућем месецу за претходни месец,  а по пријему 

фактуре односно рачуна за испоручене количине електричене енергије, који испоставља добављач на 

основу документа којим наручилац и добављач (односно Купца и Снабдевач) потврђују испручене  

количине електричне енергије. 

 У случају да Купац не плати рачун у року из става 1 дужан је да Снабдевачу, за период доцње 

плати и затезну камату прописану законом. 

 Купац ће изршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама 

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

 Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдеачу уплати на рачун укупан износ цене за 

преузету електричну енергију. 

 Рачуни се испотављају за свако мерно место, а плаћања врши сваки огранак предузећа за мерна 

места која му организацијски припадају.  

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 11. 

 Снабдевач обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средством финансијског 

обезбеђења: 

регистрована бланко сопствена меница по виђењу, са меничним овлашћењем, овереним и 

попуњеним у износу од 10% вредности добара из члана 2. овог уговора. 

 

НЕИЗВРШЕЊЕ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА 

 

Члан 12. 

Купац ће наплатити меницу у случају да Снабдевач не испоручи електричну енергију под 

условима и на начин утврђен чланом 2 овог Уговора. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора 

уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, складу са 

Законом.  

 

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ 

Члан 15. 

 Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са Законом. 
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ВИША СИЛА 

Члан 16. 

  Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла 

избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви који 

ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово потпуно или 

делимично извршење (виша сила). 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су 

обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 8 дана. 

 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила. 

 

 РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 17. 

 Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и случајевима 

предвиђеним Законом о облигационим односима. 

 Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено 

извршила. 

 Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 90 дана. Уговорна страна која 

се не буде придржавала одредаба овог уговора током трајања раскидног рока, дужна је да другој 

уговорној страни надокнади штету насталу тим поводом. 

 

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

 

Члан 18. 

 Измене и допуне овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у 

писаном облику. 

  

ПРИМЕНА ЗОО 

Члан 19. 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

СПОРОВИ 

Члан 20. 

 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а 

у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Новом Саду. 

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

 

Члан 21. 

 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

XIX  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

 

 Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих  свакој уговорној страни 

припада по 3 (три) примерка. 

 

 

        ЗА СНАБДЕВАЧА 

                Директор 

 

___________________________ 

 

                        ЗА КУПЦА 

                         Директор 

       Марта Такач, дипл.инж.шум. 
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ПРИЛОГ бр. 8  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

    

        

        

Предмет набавке 
Јед. 

мере 

Процењене 

количине 

Јед. цена 

дин/KWh 

без ПДВ-а 

Јед. цена 

дин/KWh 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3*4) 7 (3*5) 

 Електрична енергија 

ВТ 
KWh 1.540.473,70 

        

 Електрична енергија 

НТ 
KWh 396.116,44 

        

 Електрична енергија  

јединствена тарифа 
KWh 549.755,70 

        

 Остали трошкови 
  

     
УКУПНО: 

 
 

    

 

        Укупна цена мора да садржи све основне елементе: 

    1.        У колону  4 - уписати јединичну цену без ПДВ-а 

  2.        У колону  5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом 

  3.        У колону  6 - уписати укупну цену без ПДВ-а 

  4.        У колону  7 - уписати укупну цену са ПДВ-ом 

   

 Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос ел. енергије  ни трошкове 

приступа и коришћења система за дистрибуцију ел. енергије као ни накнаду за подстицај повлашћених 

произвођача ел. енергије.  

 Наведене трошкове понуђач ће у оквиру рачуна фактурисати наручиоцу сваког месеца на 

основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ 

систему за пренос ел. енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију ел.енергије, а у складу 

са важећом одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију ел.енеригије објављеном у „Сл.гласнику 

РС“, односно у складу са методолигијама за одређивање цена објављених у „Сл.гласнику РС“.  

 

Напомена: 

 

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

тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

 

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

структуре цене 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 обрразац структуре 

цене. 

 

 

Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица: 

 

___________________ 
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ПРИЛОГ број 9  -   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Редни 

број 
Спецификација трошкова Износ (динара са пдв-ом) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Износ укупних трошкова са ПДВ-ом  

 

 

Упутство за попуњавање: 

У табелу је потребно, уколико понуђач жели, да у складу са чланом 88. став 1. и 2. Закона о јавним 

набавкама  („Сл. гл. РС“ бр. 124/2012), унесе трошкове које је понуђач имао приликом припремања 

понуде који се односе на трошкове прибављања средстава обезбеђења, а уколико не жели да исте 

искаже, свакако је дужан да образац поптпише и овери.  

 

 

 

У _________________     Овлашћено лице понуђача 

 

Дана_______________   М.П.  _________________________ 
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ПРИЛОГ бр. 10 -    ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

Изјављујемо, под оуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да смо понуду за јавну 

набавку: Снабдевање електричном енергијом за 2015. годину, по позиву за подношење понуда бр. 1, 

поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима 

 

 

 

 

 

Датум:________________         Овлашћено лице понуђача 

 

                                          _________________________ 

 

      М.П. 

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима. 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено 

лице члана групе. 
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ПРИЛОГ бр. 10а   

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

 

 Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при састављању понуде 

у поступку јавне набавке добара – Снабдевање електричном енергијом за 2015. годину 

спроведене по позиву за подношење понуда бр. 1, поштовали обавезе који произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и 

гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.Такође изјављујемо, да сносимо накнаду за 

коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:_____________________          М.П.               Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 _____________________________ 
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ПРИЛОГ бр. 11 

 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

 

 

 У свему сам сагласан и обавезујем се да уз понуду приложим средство финансијског обезбеђења, 

на начин и са свим потребним прилозима, а према напред наведеним захтевима наручиоца 

 

 

 

 

 

_______________ 

(Место и датум) 
 

ПОНУЂАЧ 

 

______________ 

(Потпис и печат) 
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ПРИЛОГ бр. 11а    Модел  меничног овлашћења:  

 

 

На основу закона о меници („СЛ. лист ФНРЈ“ Бр. 104/46 и 18/58 „СЛ. лист СФРЈ“ Бр. 16/65, 54/70, 57/89 

и „СЛ. лист СРЈ“ бр. 46/96) 

 

 

Менично писмо – овлашћење за корисника бланко, соло менице 

 

 

 

Корисник : ЈП“Војводинашуме“Петроварадин,Прерадовићева 2 

Текући рачун : 205-601-31 Комерцијална банка 

Матични број: 08762198     Пиб : 101636567  

 

Предајемо Вам_______ бланко, соло меницу број ______________ и овлашћујемо ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин, Прерадовићева број 2, као повериоца, да је може попунити на износ до ______________ 

динара (словима _________________________________________ динара), као средство обезбеђења 

озбиљности понуде у поступку јавне набавке и овлашћујемо  ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, 

Повериоца, да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим 

прописима, изврши наплату са свих рачуна дужника – издаваоца менице_____________________ из 

његових новчаних средстава,односно друге имовине. 

 

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана примљеног обавештења од стране 

понуђача да одустаје од учешћа у поступку јавне набавке. 

 

 

 

Датум издавања Овлашћења 

 

_______________________ 

 ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 Адреса: __________________________________ 

__________________________________ 

 

 Мат.бр. __________________________________ 

 ПИБ __________________________________ 

 

 

 

Директор 

 

_______________________________ 

 

 
                                                                                

                                                             

 

                                                           М.П. 
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ПРИЛОГ бр. 11б-   Модел  меничног овлашћења:  

 

 

 

На основу закона о меници („СЛ. лист ФНРЈ БР.104/46 и 18/58 „СЛ. лист СФРЈ“ БР. 16/65, 54/70, 57/89 и 

„СЛ. лист СРЈ“ бр. 46/96) 

 

      

 

Менично писмо – овлашћење за корисника бланко, Соло менице 

 

 

Корисник : ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева 2 

Текући рачун : 205-601-31 Комерцијална банка 

Матични број: 08762198     Пиб : 101636567  

 

 Предајемо Вам_______бланко, соло меницу број__________ и овлашћујемо ЈП 

„Војводинашуме“Петроварадин, Прерадовићева број 2, као повериоца, да је може попунити на износ до 

______________ динара (словима________________________________________ динара), за  износ дуга 

са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу купопродајног уговора број _________ од 

_______________  или последњег анекса проистеклог из овог уговора. Овлашћујем ЈП „Војводинашуме“ 

Петроварадин,Прерадовићева број 2,као Повериоца, да безусловно и неопозиво без протеста и 

трошкова,вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника – 

издаваоца менице_________________________ 

Из његових новчаних средстава, односно друге имовине. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног купопродајног 

уговора или последњег Анеxа проистеклог  из њега, дође до промена лица овлашћених за располагање 

средствима на текућем рачуну дужника,статусних промена код дужника или оснивања нових правних 

субјеката од стране дужника и др. 

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа из напред наведеног 

купопродајног уговора бр:_________од __________   или трећег дана од доспећа његовог последњег 

анеxа. 

 

 

Датум издавања Овлашћења 

 

_______________________ 

 ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 Адреса: __________________________________ 

__________________________________ 

 

 Мат.бр. __________________________________ 

 ПИБ __________________________________ 

 

 

 

Директор 

 

_______________________________ 

 

                                                              

 

 

                       

                                                             М.П. 
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PRILOG: TABELA BR. 1 (MERNA MESTA i ED BROJEVI) 

 
 

  

A B C D 

E F Ukupno po 
mernom mestu 
na godišnjem 

nivou 
Dvotarifno brojilo Jednotarifno 

Br. 

ED broj Lokacija Kategorija 
Odobrena 

snaga 
(kw) 

Viša 
tarifa(kwh) 

Niža 
tarifa(kwh) 

Tarifa(kwh) TOTAL  (KWh) 

  ŠG Sombor               

1 2180075333 Marka Oreškovića10-Tavankut Široka potrošnja 17,25 6.257,90 0,00 0 6.257,90 

2 2750051068 Majšanski put 103-Subotica Široka potrošnja 17,25   0,00 6.365,70 6.365,70 

3 2750032543 
Š.U(stara)Vladimira Nazora 1-
Subotica 

Široka potrošnja 
5,75 0,00 0,00 0 0,00 

4 2310080111 Novokneževački put 2-Kanjiža Široka potrošnja 5,75   0,00 5.110,00 5.110,00 

5 6130101594 
Lugarnica,Donja Branjevina1/A-
Deronje 

Široka potrošnja 
17,25 0,00 0,00 0 0,00 

6 6170056280 
Prazna kuća,Kamarište bb-
Karavukovo 

Široka potrošnja 
5,75   0,00 899,80 899,80 

7 6250050414 Š.U.Svetozara Markovića 20-Odžaci Široka potrošnja 17,25   0,00 7.491,00 7.491,00 

8 6140058123 Sonćanski Put bb-Doroslovo Široka potrošnja 5,75 0,00 0,00 0 0,00 

9 6100065458 (Hladnjača)Bogojevo Široka potrošnja 17,25 0,00 0,00 0 0,00 

10 6010198452 Lug.Kanlija Pesak-Apatin Široka potrošnja 17,25 618,20 0,00 0 618,20 

11 6010109190 Stan-Mesarske livade-Apatin Široka potrošnja 17,25 1.300,00 0,00 0 1.300,00 

12 6010191091 Stan domara-M. livade-Apatin Široka potrošnja 17,25 3.300,00 0,00 0 3.300,00 

13 6010040928 Lovačka kuća-M. livade-Apatin Široka potrošnja 17,25 20.100,00 0,00 0 20.100,00 

14 6010100207 Stan-Partizanska 7/A-Apatin Široka potrošnja 17,25 4.216,30 0,00 0 4.216,30 

15 6340082706 Avrama Mrazovića 11-Sombor Široka potrošnja 17,25     5.810,20 5.810,20 

16 634005336 Apatinski put 11-Sombor Široka potrošnja 17,25     19.648,20 19.648,20 

17 6060036249 Š.U.Oslobođenja 64-B.Monoštor Široka potrošnja 17,25     10.066,10 10.066,10 

18 6060180403 Lugarnica,Kanal 16-B.Monoštor Široka potrošnja 5,75 0,00 0,00 0 0,00 

19 6060036400 Vila Štrbac,B.put-B.Monoštor Široka potrošnja 17,25     37.231,70 37.231,70 
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20 6060036419 Vila  Štrbac,B.put-B.Monoštor Široka potrošnja 17,25     14.280,00 14.280,00 

21 6060196440 I.G.Kovačića 11/A-B.Monoštor Široka potrošnja 17,25 0,00 0,00 0 0,00 

22 6060036427 Hla. Štrbac,B.put-B.Monoštor Široka potrošnja 17,25 5.228,30 0,00 0 5.228,30 

23 6080203052 Stan Rodina 1-Bezdan Široka potrošnja 17,25 0,00 0,00 0 0,00 

24 2750024699 Lovačka Vila,Čavolj 274/A-Subotica Široka potrošnja 125 61.100,00 18.400,00 0 79.500,00 

25 6010202921 Š.U.Kružni nasip 13-Apatin Niski napon 67 45.254,00 28.820,00 0 74.074,00 

26 6060088966 Mašinska,Kanal 12-B.Monoštor Niski napon 35 19.107,00 10.791,00 0 29.898,00 

27 2750032535 
Š.U.(stara zgrada)V.Nazora  1 
Subotica 

Široka potrošnja 
5,75 0,00 0,00 0 0,00 

28 2751005051 Š.U.Vladimira Nazora 1 Subotica Široka potrošnja 5,75 0,00 0,00 0 0,00 

  Lovoturs               

29 2231600017066 Hajduk Veljkova br. 26, Zaječar Široka potrošnja 17,25 4.500,00 500,00 0,00 5.000,00 

30 3029500290272 Cara Dušana br. 54, Mediana, Niš Široka potrošnja 3,68 4.500,00 500,00 0,00 5.000,00 

31 
6170061160 

Kamarište b.b., Karavukovo (Lovačka 
kuća-ekonomski deo) 

Široka potrošnja 
17,25 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

32 
6170052102 

Kamarište b.b., Karavukovo (Lovačka 
kuća) 

Široka potrošnja 
17,25 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

33 
61700212641 

Kamarište b.b., Karavukovo (Lovačka 
kuća-mala) 

Široka potrošnja 
17,25 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

34 1410288709 Bul. Kralja Petra I, br. 26, Novi Sad Široka potrošnja 17,25 8.000,00 5.000,00 0,00 13.000,00 

35 
1480378517 

Preradovićeva br. 2, Petrovaradin 
(restoran u parku) 

Široka potrošnja 
17,25 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 

36 1410043548 Bul. Kralja Petra I, br. 26, Novi Sad Široka potrošnja 17,25 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

37 1410288350 Bul. Kralja Petra I, br. 26, Novi Sad Niski napon 34,50 120.000,00 10.000,00 0,00 130.000,00 

38 
1270087197 

Kaćka šuma b.b., Kać (poslovni 
prostor) 

Široka potrošnja 
17,25 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

39 1270394989 Kaćka šuma b.b., Kać (hladnjača) Niski napon 60,00 105.000,00 11.000,00 0,00 116.000,00 

40 
1480000539 

Preradovićeva br. 2, Petrovaradin 
(centralni magacin) 

Široka potrošnja 
17,25 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

41 6020092000 Ristovača b.b., Bač (fazanerija) Niski napon 161,00 105.000,00 60.000,00 0,00 165.000,00 

  Direkcija               

42 1480234370 Petrovaradin,Preradovićeva 2 Niski napon 76 6954 1500  

 
8454 
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  ŠG N.Sad               

43 
4011422930 Bul.oslobođenja 127/XI spr.N.sad Široka potrošnja 17,25     

           
8.250,00    

                    
8.250,00    

44 
4010544845 Bul.oslobođenja 127/XII spr.N.sad Široka potrošnja 17,25     

           
8.250,00    

                    
8.250,00    

45 
1413122895 Miše Dimitrijevića N. Sad Široka potrošnja 17,25     

           
4.400,00    

                    
4.400,00    

46 
1413121600 Miše Dimitrijevića N. Sad Široka potrošnja 17,25     

           
4.400,00    

                    
4.400,00    

47 
6260067915 M.Tita 41, Plavna Široka potrošnja 17,25     

           
5.291,00    

                    
5.291,00    

48 
6260067885 M.Tita 41, Plavna Široka potrošnja 5,75     

           
4.093,00    

                    
4.093,00    

49 
1010117839 Šumska 4 B. Palanka Široka potrošnja 17,25     

         
14.297,00    

                  
14.297,00    

50 
1010117820 Šumska 3 B. Palanka Široka potrošnja 17,25     

           
8.076,00    

                    
8.076,00    

51 
1010123170 Dunavska obala bb, B. Palanka Široka potrošnja 17,25         10.375,00        5.900,00      

                  
16.275,00    

52 
   1013639465 Dunavska obala bb, B. Palanka Široka potrošnja 13,8     

           
2.000,00                2.000,00    

53 
1090091641 Obalska 1, Begeč Široka potrošnja 17,25     

         
22.210,00    

                  
22.210,00    

54 
1200093080 Cara Lazara 46, Futog Široka potrošnja 17,25     

           
2.100,00    

                    
2.100,00    

55 
3530049626 Žarka zrenjanina bb,Titel Široka potrošnja 17,25     

           
35.560,00    

                    
35.560,00    

56 
3530049634 Žarka zrenjanina bb,Titel Široka potrošnja 5,75     

         
10.373,00    

                  
10.373,00    

57 
1270087189 Kaćka šuma, Kać Široka potrošnja 17,25     

         
44.126,00    

                  
44.126,00    

58 1300256228 Dušana Vickova 41, Kovilj Niski napon 17,25         18.825,00        7.330,00      
                  

26.155,00    

59 1410073684 Vojvode Putnika 3, N.Sad Široka potrošnja 17,25     
           

4.200,00    
                    

4.200,00    

60   VP Dunav, Lovište Plavna             

61 
3146819 Lovište Plavna         

           
6.052,00    

                    
6.052,00    
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62 
2721064 Lovište Plavna         

         
23.067,00    

                  
23.067,00    

63 
316217 Lovište Plavna         

         
32.768,00    

                  
32.768,00    

64 
1068696 Lovište Plavna         

           
7.445,00    

                
7.445,00    

  ŠG Mitrovica             

65 7280055035 Bosutska bb Morović Niski napon 30,00 90.000,00 7.000,00   97.000,00 

66 7280068650 Mitrovačka 6 Morović Niski napon 40,00 47.000,00 1.500,00   48.500,00 

67 7280018644 Bosutska bb Morović Široka potrošnja 5,75     3.700,00 3.700,00 

68 7280014002 Svetog Save 7 Morović Široka potrošnja 17,25     75,00 75,00 

69 7450014618 Radnička 2 Višnjićevo Široka potrošnja 17,25     17.000,00 17.000,00 

70 7450014626 Željeznička stanica Višnjićevo Široka potrošnja 5,75     2.300,00 2.300,00 

71 7450063422 Željeznička 15 Višnjićevo Široka potrošnja 5,75     2.900,00 2.900,00 

72 7450063414 Željeznička 15 Višnjićevo Široka potrošnja 5,75     1.600,00 1.600,00 

73 7010041159 Auto put Adaševci Široka potrošnja 17,25     4.200,00 4.200,00 

74 7450039890 Željeznička 15 Višnjićevo Široka potrošnja 11,04 9.300,00     9.300,00 

75 7451337666 Radničkabb Višnjićevo Široka potrošnja 17,25       0,00 

76 7451337640 Radničkabb Višnjićevo Široka potrošnja 17,25       0,00 

77 5260011555 Savska 86 Klenak Široka potrošnja 17,25     35.500,00 35.500,00 

78 5500001385 Šabački put bb Platičevo Niski napon 65,00 110.000,00 50.500,00   160.500,00 

79 5261199043 M.Titan 4 Klenak Široka potrošnja 5,75       0,00 

80 5430002120 Boška Novakovića bb Obrež Niski napon 100,00 12.900,00 4.750,00   17.650,00 

81 5320033023 B.Madžarevića 34 Kupinovo Široka potrošnja 17,25     18.000,00 18.000,00 

82 5320033074 M.Tita 2 Kupinovo Široka potrošnja 5,75     70,00 70,00 

83 5321259334 B.Madžarevića 34 Kupinovo Široka potrošnja 5,75 110,00     110,00 

84 7280016706 Mitrovačka 6 Morović Niski napon 31,14 23.450,00 14.700,00   38.150,00 

85 7280065090 Šidska bb Morović Široka potrošnja 17,25     14.000,00 14.000,00 

86 5320002138 Ž.Maričića 114 Kupinovo Niski napon 40,00 16.700,00 12.700,00   29.400,00 

87 5260011571 Pilanska 55 Klenak Široka potrošnja 17,25 28.000,00     28.000,00 

88 7350016501 Parobrodska 4 Srem.Mitrovica Široka potrošnja 17,25 1.500,00     1.500,00 

89 7350015483 Svetog Save 19 Sremska Mitrovica Široka potrošnja 17,25 85,00     85,00 

90 7350020878 Svetog Save 19 Sremska Mitrovica Široka potrošnja 5,75     8.000,00 8.000,00 



36 

 

   
91 7350028194 Svetog Save 19 Sremska Mitrovica Široka potrošnja 17,25     550,00 550,00 

92 7350002816 Parobrodska 2 Srem.Mitrovica Široka potrošnja 17,25     29.500,00 29.500,00 

93 7350004568 Parobrodska 2 Srem.Mitrovica Široka potrošnja 17,25     27.500,00 27.500,00 

94 7350004592 Parobrodska 2 Srem.Mitrovica Široka potrošnja 17,25     10.000,00 10.000,00 

95 7280069583 Šidska bb Morović Niski napon 69,50 46.500,00 20.000,00   66.500,00 

96 5261208522 Pilanska 55 Klenak Široka potrošnja 17,25       0,00 

97 7451397790 Željeznička 2 Višnjićevo Široka potrošnja 17,25       0,00 

  ŠG Banat Pančevo             

98 4411786604 Dragićev hat-lovač.kuća široka potrošnja 17,25 871,2 0 0 871,2 

99 3570051483 Uzdin-lugarnica široka potrošnja 5,75 0 0 0 0 

100 3610019764 Zranjanin-stovarišteMiletić.103 široka potrošnja 17,25 0 0 0 0 

101 4830130740 Korn-bunar široka potrošnja 17,25 12595 0 0 12595 

102 4830012560 Korn-lugarnica široka potrošnja 17,25 12408 0 0 12408 

103 4110032108 B.Crkva -uprav.zgrada,Svetos.1 široka potrošnja 17,25 7590 0 0 7590 

104 4290016765 Grebenac-Š U    M.Tita 52 široka potrošnja 5,75 243,1 0 0 243,1 

105 4290198682 Grebenac-lugarnica,M.Tita 52 široka potrošnja 5,75 33 0 0 33 

106 4290016811 Grebenac-pogon,ivica šume široka potrošnja 17,25 922,9 0 0 922,9 

107 4410015905 Kajtasovo-lugarnica široka potrošnja 17,25 48,4 0 0 48,4 

108 4930072922 Vršac-Šum.uprava široka potrošnja 17,25 9372 0 0 9372 

109 4180022163 Dolina -lovački dom široka potrošnja 17,25 3867,6 0 0 3867,6 

110 4180023631 Dolina -lov.dom,hidrof. široka potrošnja 5,75 26,4 0 0 26,4 

111 4450018562 Kovin-rasadnik,Krečanska bb široka potrošnja 5,75 924 0 0 924 

112 4450128309 Kovin-rasadnik,posl.pro. široka potrošnja 17,25 2941,4 0 0 2941,4 

113 4450018589 Kovin-stovarište široka potrošnja 17,25 390,5 0 0 390,5 

114 4770077593 Skorenovački rit-lugarn. široka potrošnja 5,75 2,2 0 0 2,2 

115 4180027009 
Deliblato-Šumska,garaže,kanc. u 

M.Tita 89. 
široka potrošnja 

5,75 5126 0 0 5126 

116 4180027106 Deliblato-stan M.Tita 95 široka potrošnja 5,75 0 0 0 0 

117 4050006035 B.Karlovac-šumar.kuća široka potrošnja 5,75 1164,9 0 0 1164,9 

118 4640033394 Opovo-stovarište drvara široka potrošnja 17,25 9912,1 0 0 9912,1 

119 4050005683 B.Karlovac-Šumska upr. široka potrošnja 17,25 4162,4 0 0 4162,4 
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120 4450020087 Kovin-Šumska uprava široka potrošnja 17,25 3891,8 0 0 3891,8 

121 4200083593 Devojački bunar-lugarn. široka potrošnja 5,75 7332,6 0 0 7332,6 

122 4670122673 Pančevo-lokal Cerska 15 široka potrošnja 17,25 0 0 0 0 

123 4670122665 Pančevo-lokal Cerska 17 široka potrošnja 17,25 9,9 0 0 9,9 

124 4330053144 Ivanovo-lugarnica široka potrošnja 17,25 0 0 0 0 

125 4280054727 Glogonj-lugarnica široka potrošnja 17,25 173,8 0 0 173,8 

126 4640069054 Opovo-Šumska uprava široka potrošnja 17,25 5245,9 0 0 5245,9 

127 4670039485 Direkcija -Ž.Fogaraša30/a široka potrošnja 17,25 15676,1 0 0 15676,1 

128 4670039558 Direkcija-M.Gorkog 24 široka potrošnja 17,25 8577,8 0 0 8577,8 

129 4670039574 Direkcija-M.Gorkog  26 široka potrošnja 17,25 12379,4 2860 0 15239,4 

130 4670039590 Direkcija-M.Gorkog 26-restoran široka potrošnja 17,25 819,5 66 0 885,5 

131 4670040475 Pančevo -stovarište široka potrošnja 17,25 7480 0 0 7480 

132 4670035218 Pančevo-ŠU B.Jovanov.29 široka potrošnja 17,25 7668,1 0 0 7668,1 

133 4180027076 Deliblato-stovarište,M.Tita 89 široka potrošnja 17,25 0 0 0 0 

134 4180192801 Čardak-edukativni centar niski napon 34,5 3641,759 2332 0 5973,759 

135 4180141115 Čardak niski napon 130 151122,4 52104,8 0 203227,2 

136 4670119303 Pančevo-mehanizacija niski napon 147,49 47458,84 24532,42 0 71991,26 

137 4240151963 Dubovac-fabrika niski napon 75 68752,2 30114,92 0 98867,12 

138 4930019770 Vršac-lugarnica na bregu široka potrošnja 5,75 0 0 0 0 

139 3450051898 Sakule-poslov.zgrada široka potrošnja 17,25 2205,5 0 0 2205,5 

140 4672324195 Pančevo-lug.Veslački klub Gr.š. široka potrošnja 5,75 5538,5 0 0 5538,5 

141 3140059990 Ečka-rasadnik široka potrošnja 17,25 8044,3 0 0 8044,3 

142 3610006983 Zrenjanin Šumska uprava široka potrošnja 17,25 11106,7 0 0 11106,7 

143 3611589599 Zrenjanin-Miletićeva 103 široka potrošnja 17,25 0 0 0 0 

144 9140225981 Padej-Braće Simića 40 široka potrošnja 17,25 506 0 0 506 

145 3611735080 Zrenjanin -stan R.Končara 19 široka potrošnja 17,25 504,9 159,5 0 664,4 

146 3617505 Zrenjanin-prodav.Šljuka široka potrošnja 17,25 5940 0 0 5940 

147 4822322137 Šumarak-Velika vrela široka potrošnja 17,25 404,8 0 0 404,8 

148 4181886450 Deliblato-lug.Dolina, D Peščara bb široka potrošnja 5,75 1404,7 0 0 1404,7 

149 4181904866 Česta šuma-lugarnica široka potrošnja 5,75 0 0 0 0 

150 4152323064 Čenta-lugarnica  Pionirska 4 široka potrošnja 17,25 8245,6 3055,8 0 11301,4 

151 4051428850 Tilva-Putnikovo-B.K.sabir.stan. široka potrošnja 5,75 8979,3 0 0 8979,3 

152 4051439371 Vakarac-Putnikovo-B.K. široka potrošnja 5,75 3927 0 0 3927 
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153 3340012207 Mužlja -mehanizacija široka potrošnja 17,25 10367,5 0 0 10367,5 

154 4820121500 Šumarak-lugarnica široka potrošnja 17,25 8448 0 0 8448 

155 3371526292 Novi Bečej-Slob.Perića 38 široka potrošnja 17,25 6820 0 0 6820 

156 4291783339 Grebenac-Šume bb-stan široka potrošnja 17,25 2552 0 0 2552 

157 3181352999 Idvor-lugarnica široka potrošnja 17,25 165 0 0 165 

158 4291783665 Grebenac, Lugarnica bb Bobić široka potrošnja 5,75 5302 0 0 5302 

 
        

 
 

Planirana količina  1.540.473,70 396.116,44 549.755,70 2.486.345,84 


