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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет станица и остали подаци наручиоца  

Наручилац Градска библиотека Суботица Szabadkai Városi Könyvtár Gradska knjižnica Subotica (у
даљем тексту: Градска библиотека Суботица), ул. Цара Душана бр. 2; интернет адреса: www.  subib  -  
lioteka.rs;  ПИБ:  100849546;  Матични  број:  08065543;  Број  рачуна:  840-120664-43,  Шифра
делатности: 9101;  позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са
законом,  конкурсном документацијом и позивом.

2. Врста поступка 

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом
о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима
се уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр. 86/15).

3. Предмет јавне набавке: добра

Набавка електричне енергије.

4. Контакт:

Особа за контакт Јелена Родић, службеник за јавне набавке; адреса електронске поште:  subibliote-
ka.nabavke@gmail.com

5. Подношење понуде
      

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Јавног позива на Порталу јавних набавки,
последњег дана рока за давање понуда најкасније до 9.00 часова, уколико последњи дан рока пада у
суботу, недељу или дан када се не ради рок се продужава на први радни дан, позив је на Порталу
објављен 13.03.2020. године.

Понуде  се  достављају  лично  или  путем  поште  у  затвореној  и  запечаћеној  коверти  на  адресу:
Градска  библиотека  Суботица  ул.  Цара Душана бр.2,  са  назнаком „ПОНУДА за  Јавну  набавку
„Набавка електричне енергије - НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте назначити назив,  адресу
понуђача и контакт телефон и број факса.

Ако  је  понуда  поднета  по  истеку  назначеног  датума  и  сата,  сматраће  се  неблаговременом,  а
Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено. 

Незатворена  понуда  неће  се  разматрати  и  биће  враћена  понуђачу  на  исти  начин  као  и
неблаговремена понуда.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати своју понуду.

Отварање понуда ће се обавити јавно последњег дана рока за доставу понуда  у Суботици, дана
23.03.2020. г. у просторијама Градске библиотеке Суботица ул. Цара Душана бр. 2 са почетком у
10.00 часова.  

Присутни  представник  понуђача,  пре  почетка  јавног  отварања  понуда,  дужан  је  да  комисији
Наручиоца  поднесе  оверено  и  потписано  пуномоћје  за  учешће  у  поступку  отварања  понуда.
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року. 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Јавна набавка мале вредности (добра) бр. 1/20 „ Набавка електричне енергије“, назив и ознака из 
општег речника набавке: 09310000 – Електрична енергија. 

Набавка није обликована по партијама.

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАБАВКЕ
                                                                                                 

Предмет  поступка  јавне  набавке мале  вредности  добара  ЈНМВ  1/20,  коју  спроводи  Градска
библиотека  Суботица,  представља  набавка  електричне  енергије (шифра  из  речника  набавке  -
09310000).

               
1) Врста и количина добара:

Предмет  набавке  представља  набавка  електричне  енергије  (закључење  уговора  о  потпуном
снабдевању).

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца),
на местима примопредаје током снабдевања. 

Продавац (изабрани понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу). 

Понуђач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192. и 193. Закона о
енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014). 

2) Врста продаје:

Сходно одредбама Уговора, потпуно снабдевање, стално и гарантовано.

3) Техничке карактеристике:

У складу  са  документом  Правила  о  раду  тржишта  електричне  енергије  и  Изменом и допуном
Правила о раду тржишта електричне енергије (“Службени Гласник РС“ бр.120/2012, 120/2014).

4) Квалитет добара:

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног
система и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Сл. гласник РС“, бр. 91/2015),
и Правилима о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС“, бр. 5/2010 и 3/2014),  и Уредбе о
условима испоруке и снабдевања електричном  енергијом („Сл. гласник РС“, бр.63/2013).

5) Период испоруке:

Испорука  електричне  енергије  се  планира  за  период  од  дванаест  месеци  од  дана  закључења
уговора, од 00:00 до 24:00 часова.
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6) Место испоруке добара:

Унутар електроенергетског  система Републике Србије,  места испоруке су сва мерна места купца
Градске библиотеке Суботица прикључена на дистрибутивни систем. Наручилац има 5 мерних
места:

Редни број Место Адреса ЕД број Одобрена снага
1. Суботица Цара Душана бр. 2 2750021347 70 kW
2. Палић Хоргошки пут бр. 82 2630061818 17,250 kW
3. Нови Жедник Илије Лубарде бр. 4 2570067683 17.250 kW
4. Стари Жедник Пионирска бр. 2 2740067059 5,570 kW
5. Чантавир Маршала Тита бр. 35/б 2150064923 30 kW

7) Врста и количина добара:

„Електрична енергија“, (закључење уговора о потпуном снабдевању), према стварно испорученој
количини електричне енергије за обрачунски период од годину дана од дана закључења уговора.

Продавац (изабрани понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).

Продавац на начин дефинисан Законом о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 57/2011, 80/2011 –
исправка,  93/2012,  124/2012,  145/2014),  и  Уредбом  о  условима  испоруке  и  снабдевања
електричном енергијом („Сл. гласник РС“, бр 63/2013), издаје купцу рачун у складу са условима
дефинисаним моделом уговора.

8) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

У  складу  са  одредбама  докумената  из  тачке  4.  овог  поглавља  конкурсне  документације  тј.
Правилима о раду преносног система и изменама и допунама правила о раду преносног система
(„Сл. гласник РС“, бр. 91/2015), Правилима о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС“, бр.
5/2010  и  3/2014)  и  Уредбе  о  условима  испоруке  и  снабдевања  електричном   енергијом  („Сл.
гласник РС“, бр.63/2013).

Напомена  :   Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану
од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико
му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом
141. став 5.  Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора о јавној
набавци са купцем (наручиоцем), закључити:

а) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
б) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

 5 / 36



9) Оквирна потрошња по мерним местима:
1. Мерно место 1:

Градска библиотека Суботица, Цара Душана бр. 2, 24000 Суботица, ЕД БРОЈ: 2750021347, 
бројило: 6120204, ниски напон ТГ4/4, одобрена снага 70 kW.

Период
2019.

ВИША тарифа- 
Активна ел. Енергија (kWh)

НИЖА тарифа- 
Активна ел. Енергија

(kWh)

Укупно
(kWh)

1 2 3 4 (2+3)
Јануар 4230 480 4710
Фебруар 3480 480 3960
Март 3540 510 4050
Април 3090 690 3780
Мај 4500 720 5220
Јун 3180 540 3720
Јул 3570 630 4200
Август 3780 600 4380
Септембар 2850 570 3420
Октобар 3840 720 4560
Новембар 3630 480 4110
Децембар 4170 630 4800
УКУПНО: 43860 7050 50910

2. Мерно место 2: Градска библиотека Суботица, Хоргошки пут бр. 82, 24413 Палић, ЕД БРОЈ
2630061818, бројило: 020780167285, широка потрошња ТГ 11/6, одобрена снага 17.250 kW. 

Период
2019.

ВИША тарифа- 
Активна ел. Енергија (kWh)

НИЖА тарифа- 
Активна ел. Енергија

(kWh)

Укупно
(kWh)

1 2 3 4 (2+3)
Јануар 2223 783 3006
Фебруар 1766 775 2541
Март 1620 710 2330
Април 1205 602 1807
Мај 602 197 799
Јун 112 35 147
Јул 125 29 154
Август 112 22 134
Септембар 257 65 322
Октобар 841 357 1198
Новембар 1597 691 2288
Децембар 2208 903 3111
УКУПНО: 12668 5169 17837
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3. Мерно место 3: Градска библиотека Суботица, Илије Лубарде бр. 4, 24223 Нови Жедник,
ЕД БРОЈ 2570067683,  бројило:  1788715  (8105564),  широка потрошња ТГ11/6,  одобрена
снага 17.250 kW. 

Период
2019.

ВИША тарифа- 
Активна ел. Енергија (kWh)

НИЖА тарифа- 
Активна ел. Енергија

(kWh)

Укупно
(kWh)

1 2 3 4 (2+3)
Јануар 1364 682 2046
Фебруар 1015 508 1523
Март 791 395 1186
Април 588 294 882
Мај 518 259 777
Јун 155 78 233
Јул 1 0 1
Август 2 1 3
Септембар 7 3 10
Октобар 472 236 708
Новембар 735 367 1102
Децембар 899 449 1348
УКУПНО: 6547 3272 9819

4. Мерно место 4: Градска библиотека Суботица, Пионирска бр. 2, 24224 Стари Жедник, ЕД
БРОЈ 2740067059, бројило: 4489747, широка потрошња ТГ 11/6, одобрена снага 5.750 kW.

Период
2019.

ВИША тарифа- 
Активна ел. Енергија (kWh)

НИЖА тарифа- 
Активна ел. Енергија

(kWh)

Укупно
(kWh)

1 2 3 4 (2+3)
Јануар 691 345 1036
Фебруар 465 232 697
Март 533 267 800
Април 331 165 496
Мај 0 0 0
Јун 512 256 768
Јул 0 0 0
Август 0 0 0
Септембар 53 26 79
Октобар 0 0 0
Новембар 369 184 553
Децембар 328 164 492
УКУПНО: 3282 1639 4921
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5. Мерно  место  5:  Градска  библиотека  Суботица,  Маршала  Тита  бр.  35/б,  24220
Чантавир,  ЕД  БРОЈ  2150064923,  бројило:  00174701,  ниски  напон  ТГ4/4,  одобрена
снага 30 kW.

Период
2019.

ВИША тарифа- 
Активна ел. Енергија (kWh)

НИЖА тарифа- 
Активна ел. Енергија

(kWh)

Укупно
(kWh)

1 2 3 4 (2+3)
Јануар 3141 1469 4610
Фебруар 2675 1360 4035
Март 1930 993 2923
Април 1221 609 1830
Мај 1177 529 1706
Јун 383 198 581
Јул 363 180 543
Август 186 97 283
Септембар 373 189 562
Октобар 888 412 1300
Новембар 1210 532 1742
Децембар 1910 864 2774
УКУПНО: 15457 7432 22889
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10) Спецификација понуде

Предмет набавке
Јед.

мере
Процена
количина

Јед. Цена
без ПДВ-а

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5)

Активна енергија
– ВТ

kWh 81.814

Активна енергија
– НТ

kWh 24.562

Укупна цена за активну ел. енергију (ВТ+НТ)

У цену није урачуната акциза за активну утрошену ел. енергију која ће се фактурисати по Закону уз 
испостављене рачуне.
 
Дана: _______________ 2020.год.

                                                                                    П О Н У Ђ А Ч

                                                     М.П.           __________________________
      (потпис овлашћеног лица)

Понуђач је дужан да попуни све ставке на напред наведеној табели.

Напомена: Критеријум за избор је најнижа понуђена цена. Избор најповољније понуде се
врши на основу најниже понуђене цене за укупно планиране количине активне електричне
енергије. 

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146.
Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011). 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Обавезни услови за  учешће у  поступку  јавне  набавке  одређени су  чланом 75.  Закона о  јавним
набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15). 

Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је чланом 17, 18, 19 и 20 Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.86/15).

1) Услов:   Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ   за  правна лица као понуђаче  :  Извод из регистра Агенције  за привредне  регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 

Доказ   за предузетнике као понуђаче  :  Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег регистра.
 

2) Услов:   Право на учешће у поступку има понуђач ако 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.

      Доказ    за  правна  лица  као  понуђаче  :   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  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(не старија од два месеца од дана отварања понуда).

      Доказ   за  предузетнике  као  понуђаче  :   Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца од дана отварања понуда).

      Доказ   за  физичка лица као понуђаче  :  Извод из казнене евиденције,  односно уверење
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (не старија од два месеца од дана отварања понуда).

3) Услов:   Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе кад има
седиште на њеној територији.

Доказ   за правна лица као понуђаче  : Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и
доприносе  и  уверење  надележне  локалне  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по  основу
изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда).
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Доказ   за предузетнике као понуђаче  :   Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је  измирио обавезе  по основу
изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ   за физичка лица као понуђаче  :   Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је  измирио обавезе  по основу
изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда).

4) Услов:   Право  на  учешће  у  поступку  има  понуђач  ако  поседује  Лиценцу  Агенције  за
енергетику Владе РС за снабдевање електричном енергијом на тржишту електричне енергије
и потврда исте Агенције да је та лиценца још увек важећа, или адекватан документ уколико
је таква дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште Понуђача.   

Доказ    за  правна  лица  ,  предузетнике  и  физичка  лица   као  понуђаче  :  важећа   Лиценца
Агенције  за  енергетику  Владе  РС  за  снабдевање  електричном  енергијом  на  тржишту
електричне  енергије  и  потврда  исте  Агенције  да  је  та  лиценца  још  увек  важећа,  или
адекватан  документ  уколико  је  таква  дозвола  предвиђена  прописима  државе  у  којој  је
седиште Понуђача.   

5)  Услов: Да Понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

      Доказ    за правна лица  , предузетнике и физичка лица   као понуђаче  : Изјава коју потписују
понуђачи а која је саставни део тендерске документације.

6) Услов:   Да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

Доказ    за правна лица  ,  предузетнике и физичка лица   као понуђаче  :  Изјава коју потписују
понуђачи а која је саставни део тендерске документације.

            

Додатни  услови  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  одређени  су  чланом  76.  Закона  о  јавним
набавкама  („Сл.гласник  РС“  бр.124/2012,  14/15  и  68/15).  Начин  доказивања  испуњености
обавезних  услова  одређен  је  члановима  17-20  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник
РС“ бр. 86/2015).

1) Услов:   Право на учешће у поступку има понуђач који је  у периоду од једне године пре
објављивања позива  за  подношење  понуда на Порталу  јавних набавки,  обавио минимум
једну трансакцију.

      
      Доказ: Потврда (Уверење) Оператора преносног система да је Понуђач активан учесник на

тржишту електричне енергије, односно, да је у било ком периоду из претходне године, до
дана  објављивања  позива  за  подношење  понуда  на  Порталу  јавних  набавки,  обавио
минимум једну трансакцију.
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4.1. Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама

Ред.
бр.

Назив документа
Ко је издао
документ

Број и датум
издавања
документа

1. Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда,
односно извод из одговарајућег регистра.

2. 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 кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.

3. Уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и,
Уверење надележне локалне самоуправе да је  измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

4. Лиценца Агенције за енергетику Владе РС за снабдевање
електричном енергијом на тржишту електричне енергије
и  потврда  исте  Агенције  да  је  та  лиценца  још  увек
важећа, или адекватан документ уколико је таква дозвола
предвиђена  прописима  државе  у  којој  је  седиште
Понуђача.

5. Потписана  изјава  понуђача  да  поштује  обавезе  које
произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне
средине.

6. Изјава понуђача да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

7. Потврда (Уверење) Оператора преносног система да је
Понуђач  активан  учесник  на  тржишту  електричне
енергије,  односно,  да  је  у  било  ком  периоду  из
претходне   године  до  дана  објављивања  позива  за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио
минимум једну трансакцију.

Датум: ________________
Место. ________________      М.П.                    ______________________
                                                                              Потпис овлашћеног лица

Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може  пре  доношења одлуке  о  додели  уговора,  захтевати  од  понуђача  чија  је  понуда  на  основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа у року од пет дана. Уколико Понуђачне достави тражена
документа  у  датом року Наручилац ће његову  понуду  одбити као неприхватљиву.  Понуђач није
дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је
дужан да наведе на којим се то интернет страницама налазе који докази. Уколико понуђач подноси
понуду са подизвођачем или као група понуђача доказе о испуњености обавезних услова доставити
у складу са члановима 80. и 81. Закона о јавним набавкама.
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4.2 Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке

Понуђач је дужан да достави доказе из тачке 4.1. под бројем 4, 5, 6 и 7, а за остале доказе 
даје изјаву која следи.

Уколико понуђач нуди добро (електричну енергију)  домаћег порекла,  у обавези је да уз понуду
достави  фотокопију  Уверења о домаћем пореклу  робе  које  издаје  Привредна  комора Србије  у
поступцима јавних набавки – Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена
добра домаћег порекла (``Службени гласник РС``, бр.33/2013).
Адреса и седиште Привредне коморе Србије, ул.Ресавска бр13-15, 11000 Београд.
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Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да испуњавамо услове из чл. 75
и 76. (ставке 1, 2 и 3 из тачке 4.1 тендерске документације) Закона о јавним набавкама (Сл. гласник
РС, број 124/12, 14/15 и 68/15), а ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности „Набавка
електричне енергије, по захтеву Градске библиотеке Суботица.

ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ:

Понуда број: _____________________              НАЗИВ             
Датум: __________________________             ПОНУЂАЧА: 

Адреса:
Телефон____________________________,
Факс_____________________________________
е-маил                                                             ,       
Овлашћено лице  и функција:
Лице задужено за реализацију уговора: 
Матични број: Регистарски број:

Шифра делатности: П И Б:

Текући рачун: Носилац платног промета:

Потврђујемо да испуњавамо услове из захтева конкурсне документације (Тачка 4.1 ставке 2.
и 3.) УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ по члану 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама)

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:__________________________________________
ФУНКЦИЈА:______________________________________________________________________
ПОТПИС:_______________________________________________________________________
ДАТУМ: _________________________________________________________________________

М.П.          
                                                            

                                                            _____________________________________

Потпис овлашћеног лица 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САСТАВЕ ПОНУДУ

5.1. Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:

1.Образац понуде (попуњен, печатом оверен и потписан) – образац I

2.Подаци  о подизвођачу – образац-IIа (попуњен, печатом оверен и потписан) и изјаву понуђача о
ангажовању подизвођача – образац-IIб (попуњен, печатом оверен и потписан),  уколико понуђач
делимично извршење набавке поверава подизвођачу

3.Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (попуњен, печатом оверен и потписан),
уколико понуду подноси група понуђача – образац-IIв

4.Доказе о испуњености услова из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама, наведене у упутству
како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона (део 4.1 у конкурсној документацији
тачке 4, 5, 6 и7 и изјава за тачке 2 и 3.

5.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76.
Закона (образац 4.1 у конкурсној документацији).

6.Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац III у конкурсној документацији)

7.Попуњен,  печатом  оверен  и  потписан  Образац  структуре  цене  (образац  IV у  конкурсној
документацији)

8.Попуњен,  печатом  оверен  и  потписан  Образац  трошкова  припреме  понуде (образац  V у
конкурсној документацији)

9.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац  текст изјаве о независној понуди (образац  VI у
конкурсној документацији)

10.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању прописа о заштити животне
средине, заштити на раду и запошљавању (образац VII у конкурсној документацији).

11.Попуњен,  печатом  оверен  и  потписан  Образац  изјаве  понуђача  да  нема  забрану  обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (образац VIII у конкурсној документацији).

5.2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена

Понуда  се  даје  на  српском  језику  попуњавањем  Образаца датих у  конкурсној  документацији,
односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним
словима,  хемијском  оловком,  а овлашћено  лице  понуђача  исте  потписује  и  печатом  оверава.
Понуда се увезује јемствеником и печатира.
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5.3. Накнада за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

5.4. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. Понуда са варијантама није дозвољена.
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.

5.5. Подизвођач

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
 у  Обрасцу  понуде  (образац  I у  конкурсној документацији)  наведе  назив  и  седиште

подизвођача; 
 попуни,  печатом  овери  и  потпише  Образац  "Подаци  о подизвођачу"  (образац  IIа у

конкурсној документацији);
 попуни, печатом овери и потпише Образац "Изјава понуђача о ангажовању подизвођача"

(образац IIб у конкурсној документацији)
 за подизвођача достави доказе о испуњености услова (4.1 тачка 1, за тачку 4 за део набавке

који ће испунити преко подизвођача и изјаву за тачке 2 и 3)

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај  подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци као и проценат
учешћа подизвођача у набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке,  без обзира на број
подизвођача.

5.6. Заједничка понуда

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  у  Обрасцу понуде  (образац  I у  конкурсној
документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди.
За  сваког  учесника  у  заједничкој  понуди  попунити, печатом  оверити  и  потписати  Образац
"Подаци  о  понуђачу који  је  учесник  у  заједничкој  понуди"  (образац  IIв  у конкурсној
документацији) и доставити доказе о испуњености услова ( 4.1 тачке 1, за тачку 4 за део набавке
који ће испунити преко подизвођача, за тачке 2 и 3  даје изјаву).
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. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2. Понуђачу који ће у име групе потписати уговор;
3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4. Понуђачу који ће издати рачун;
5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6. Обавезама сваког  од  понуђача из  групе  понуђача  за  извршење  уговора  (опис

послова).
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Обрасци  из  конкурсне  документације,  у  случају подношења  заједничке  понуде,  се  потписују  и
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом. 
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5.7. Посебни услови Наручиоца:

 Уговор се закључује на период од једне године.
 Начин, услови и рок плаћања: вирмански, у року  од  45 дана од дана  службеног  пријема

исправно сачињеног рачуна, 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда

5.8. Гаранција извршења уговора:

Купац задржава право да захтева од Снабдевача да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од
8 (осам)  дана од  закључења Уговора,  достави Купцу  сопствену  бланко  регистровану  меницу са
клаузулом „без протеста“ и менично овлашћење за добро извршење посла. 
У случају из става 1. овог члана меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије,  мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено и попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним укупним уговореним износом без ПДВ-а.
Меница мора бити наплатива у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је  издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице
мора се продужити.
Меница ће бити наплатива у случају кашњења у испоруци или неиспоруке добара у свему у складу
са овим Уговором.
Купац стиче право да реализује меницу у случају да буде испуњен неки од услова из претходног
става.
Трошкови прибављања менице падају на терет Снабдевача и урачунати су у његову уговорену цену.
Купац ће снабдевачу, најкасније у року од 30 дана од завршетка важења уговора вратити менице
уколико оне не буду реализоване.

5.9. Оцена понуда

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.  Избор најповољније понуде се врши на
основу најниже понуђене цене.
Цена  мора бити  исказана  у  динарима,  са  и  без  обрачунатог  пореза  на  додату  вредност,  са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим
да ће се за оцену понуде узети у обзир цена без обрачунатог пореза на додату вредност. 
Обавеза понуђача је да искажe јединичну цену  KW/h електричне енергије у ВТ и јединичну
цену  KW/h  електричне  енергије  у  НТ  без  обрачунатог  пореза  на  додату  вредност  и  са
обрачунатим  порезом  на  додату  вредност,  као  и  укупну  вредност  понуде  за  процењене
количине,  без  обрачунатог  пореза  на додату вредност и  са  обрачунатим порезом на додату
вредност.
У  цену  нису  урачунати  трошкови  приступа  систему  за  пренос  електричне  енергије,  ни
трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнада за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије, као ни акциза за утрошену електричну енергију
(акциза за електричну енергију која се обрачунава и плаћа у складу са прописима Републике
Србије на основу рачуна који испоставља Добављач).
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици,  набавку  и  испоруку  електричне  енергије (без  урачунатог  пореза  на  додату
вредност).
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Уколико  два  пунуђача  буду  имала  исту  цену,  предност  се  даје  понуђачу  који  понуди   нижу
јединичну цену више тарифе.
Ради упоређивања понуда узеће се у обзир укупна вредност понуде без обраучунатог пореза на
додату вредност за процењене количине из обрасца понуде
Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет дана од дана пријема
писаног позива достави на увид оригинал или оверене копије доказа из дела  тачке 4.1. од  1-3
(изјава).
Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које наручилац није одбио због
битних недостатака (члан 106 ЗЈН), које су одговарајуће и испуњавају посебне услове по захтеву
наручиоца.
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 односно његовог подизвођача.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 113. Закона о јавним
набавкама, односно у случају из члана 112. став 2. Закона у року од три дана од дана доношења
одлуке о додели уговора.

5.10.Тражење додатних информација

Заинтересовано лице може тражити од  Наручиоца, у писаном облику додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за  подношење
понуда у складу са чл. 20 ЗЈН. 
Наручилац ће  заинтересованом лицу  у  року  од  три дана од  дана  пријема  захтева  за  додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику
поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки, на својој  интернет страници и доставити свим другим лицима која су
примила конкурсну документацију.
Захтев  за  додатним  иформацијама  или  појашњењима  у  вези  са  припремањем  понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Градска библиотека Суботица, ул.
Цара  Душана  бр.2  са  напоменом  „Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима
конкурсне  документације  –  јавна  набавка  мале  вредности  (добра)  бр.1/20  „Набавка  електричне
енергије“.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.

5.11. Измена и допуна конкурсне документације

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручиоц може да измени или да
допуни конкурсну документацију. Измене или допуне, биће објављене на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца. Наручиоц ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о
јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока
за  подношење  понуда  на  Порталу  јавних  набавки  и  интернет  страници  Наручиоца.  У  случају
продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и Понуђача преносе се  на
продужени крајњи рок за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручиоц не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
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5.12. Измена и повлачење понуде

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, Понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени
или опозове  своју  понуду.  Измена,  допуна или повлачење понуде је  пуноважно ако Наручиоц
прими допуну понуде,  измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за
подношење понуда.
Измена,  допуна  или  опозив  понуде  се  врши на  начин одређен  у  конкурсној  документацију  и
захтеву за подношење понуда.
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

5.13. Поверљивост података

Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и
неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.  Ови
подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи
ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су
прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.
Наручиоц  ће  као  поверљива  третирати  она  документа  која  на  себи  имају  исписану  реч
"ПОВЕРЉИВО".
Наручиоц не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручиоц ће
позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости.  Понуђач ће то учинити тако што ће његов
представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати
се.
Ако Понуђач у року који одреди Наручиоц не опозове поверљивост  докумената,  Наручиоц ће
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја  за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручиоц ће чувати као пословну тајну имена Понуђача, као и поднете понуде, до истека рока
предвиђеног за отварање понуда. 

5.14. Додатна објашњења и исправке после отварања понуда

Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању  и упоређивању понуда,  а  може да  врши и контролу  (увид)  код  Понуђача односно
његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за
примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа
или  неприхватљива  учинила  одговарајућом,  односно  прихватљивом,  осим  ако  другачије  не
произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац  може,  уз  сагласност  Понуђача,  да  изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручиоц ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
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5.15. Заштита права понуђача

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 

Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  наручиоцу  непосредно,  електронском поштом на  е-маил:
subiblioteka.nabavke  @gmail.com  .факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту  права  се  може  поднети  у  току  целог  поступка  јавне  набавке,  против  сваке  радње
наручиоца,  осим  уколико  ЗЈН није  другачије  одређено. О поднетом  захтеву  за  заштиту  права
наручилац обавештава све  учеснике у поступку јавне  набавке,  односно објављује  обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим уколико
је  поднет  најкасније  до  истека  рока  за  подношење  понуда.  После  доношења  одлуке  о  додели
уговора  из  чл.108.  ЗЈН или одлуке  о  обустави  поступка  јавне  набавке  из  чл.  109.  ЗЈН,  рок  за
подношење захтева  за  заштиту  права  је  5  дана од дана објављивања одлуке на  Порталу јавних
набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете  у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

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.
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Валидан доказ о извршеној  уплати таксе,  у  складу са Упутством о уплати таксе за  подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу
члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога. 
*  Републичка  комисија  може  да  изврши  увид  у  одговарајући  извод  евиденционог  рачуна
достављеног  од  стране  Министарства  финансија  –  Управе  за  трезор  и  на  тај  начин  додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара; 
   (4) број рачуна: 840-30678845-06; 
   (5) шифру плаћања: 153 или 253; 
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права; 
   (7) сврха: ЗЗП; Градска библиотека Суботица; јавна набавка ЈН добара број: 1/20;
   (8) корисник: буџет Републике Србије; 
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе; 
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или
 
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, или 

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 (1) и (10), 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), или 

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 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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Образац I

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) Понуда бр. _____________ од___________ за јавну набавку мале вредности (добра) бр.1/20
„Набавка  електричне  енергије“  за  коју  је  објављен  позив  на  Порталу  јавних  набавки  и
интернет страници наручиоца www.  subiblioteka.rs   дана 13.03.2020. г.

Општи подаци о понуђачу  

Назив понуђача

Адреса понуђача

Особа за контакт

Телефон

Телефаx

Електронска адреса понуђача

Број рачуна понуђача и назив банке

Матични број понуђача

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ)

2) Понуду дајем:
заокружити и податке уписати за а), б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]

в) као заједничку понуду:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
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1. Текст понуде:

Укупна планирана потрошња активне ел.  енергије у вишој тарифи за период од годину
дана, износи 81.814 kwh;
Укупна планирана потрошња активне ел. енергије у нижој тарифи за период од годину
дана, износи 24.562 kwh;

Предмет набавке
Јед.

мере
Процена
количина

Јед. Цена
без ПДВ-а

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5)

Активна енергија
– ВТ

kWh 81.814

Активна енергија
– НТ

kWh 24.562

Укупна цена за активну ел. енергију (ВТ+НТ)

У цену није урачуната акциза за активну утрошену ел. енергију која ће се накнадно обрачунавати уз
рачун за плаћање.
Понуђач је дужан да попуни све ставке на напред наведеној табели.
Напомена: Критеријум за избор је најнижа понуђена цена. Избор најповољније понуде се
врши на основу најниже понуђене цене добијене множењем укупно предвиђене количине
активне електричне енергије (ВТ+НТ) са јединичним ценама ниже и више тарифе. 
Понуђени износ понуђача у обрасцу понуде, Наручилац ће користити једино за рангирање
понуда ради избора најповољнијег пониђача за предметну јавну набавку.

2.Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
3.Рок важења понуде износи _____ (_______________ ) дана од дана отварања понуда.

    словима                                           
4. Начин, услови и рок плаћања: месечно, на начин наведен на испостављеном рачуну.

Датум: ____________

М.П.
_________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени.
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Образац IIа.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив подизвођача

Адреса подизвођача

Овлашћено лице за потписивање 
уговора

Особа за контакт

Телефон

Телефаx

Електронска пошта

Текући рачун подизвођача

Матични број подизвођача

Порески број подизвођача

Датум                         Печат   понуђача                          Потпис понуђача                                   

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем.  Уз
образац се достављају докази о испуњености услова подизвођача из конкурсне документације (део
4.1. тачке 1, и 4 а за тачке 2 и 3 изјава). Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај
образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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Образац IIб.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

           Назив подизвођача Позиције које изводи % укупне вредности
набавке која се поверава
подизвођачу 

1.

2.

3.

4.

5.

Датум                                   Печат                          Потпис овлашћеног лица                                   

Напомена: % укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу не може бити већи 
од 50%.
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Образац IIв

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:
____________________________________________________
Адреса понуђача:
____________________________________________________
Матични број понуђача:
____________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
____________________________________________________
Име особе за контакт:
____________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
____________________________________________________
Телефон/Факс:
____________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
____________________________________________________

Датум                                   Печат                          Потпис овлашћеног лица

Напомена:  Образац IIв „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају
само они понуђачи који подносе  заједничку  понуду,  у  ком случају  је  потребно да  се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди. Уз образац се достављају докази о испуњености услова за сваког
пониђача у заједничкој понуди из конкурсне документације (део 4.1 тачке 1 и 4, а за тачке 2 и 3
изјава).
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Образац III

7. МОДЕЛ УГОВОРА

БРОЈ: 
ДАТУМ: ___________.2020. год.

На основу чл.112 и 113  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», 124/12, 14/15 и 68/15) 

Уговорне стране:
1. Градска библиотека Суботица, Цара Душана 2,  24000 Суботица, коју заступа директор  Драган
Роквић,  Матични број:  08065543,  Пиб:  100849546,  текући  рачун:  840-120668-31 код „Управа  за
трезор“ филијала Суботица, (у даљем тексту Купац).

2.  ________________________,  улица  ______________________,  _________________,  које
заступа  директор  ______________________.  Матични  број  _____________________,  Пиб:
__________________,  текући  рачун:  __________________код  банке____________________,  (у
даљем тексту Снабдевач).
дана ___________ закључују

У  Г  О  В  О  Р
О ИСПОРУЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Основ уговора:

ЈН број: _____ – „Електрична енергија“, број и датум о додели уговора: бр. ______________ од
_____________.  године.  Понуда  изабраног  понуђача  бр.  _______________године,  заведена  код
купца под бројем ______од ___________ године,  за коју је утврђено да испуњава све услове из
Закона и конкурсне документације.

П Р Е Д М Е Т    У Г О В О Р А
Члан 1.

Предмет уговора је испорука електричне енергије одређене у спецификацији понуде Снабдевача 
која је саставни део његове понуде.

Снабдевач  се  обавезује  да  Купцу  испоручи  електричну  енергију,  а  Купац  да  преузме  и  плати
електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у свему у складу
са  свим  важећим  законским  и  подзаконским  прописима  који  регулишу  испоруку  електричне
енергије.

Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије по 1 kWh наплаћује по  цени у
зависности од категорије потрошње:

Место за спецификацију која ће бити унета са структуром цене приликом закључења уговора.

( ______________________________________________________________________ )
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К О Л И Ч И Н А    И    К В А Л И Т Е Т    Е Л Е К Т Р И Ч Н Е   Е Н Е Р Г И Ј Е
Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије изврше на следећи начин:
- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу.
- Капацитет испоруке. јединична цена /kWh.
- Период испоруке:  12 месеци од датума закључења уговора од 00:00 до 24:00 часова, уз

могућност анексирања уговора о потпуном снабдевању у делу количина.
- Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца уз могућност повећања количине

потрошње на мерном месту Цара Душана 2, 24000 Суботица и то до 15 % укупне уговорене
потрошње због грађевинских радова током 2020-е године на објекту Градске библиотеке
Суботица.

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета електричне енергије буде у складу са: 
Законом о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014 од 29.12.2014. године).
Правилима о раду преносног система и изменама и допунама  („Сл. гласник РС“ бр. 91/2015).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта
електричне енергије („Сл. гласник РС“ бр. 120 од 21.12.2012. године), Правилима о раду преносног
система и допунама Правила о раду преносног система („Сл. гласник РС“ бр. 91/2015), Правилима
о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у
складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне
енергије.

Ц Е Н А
Члан 3.

Уговор се закључује највише до износа процењене вредности за предметну јавну набавку. 
Снабдевач је дужан да Купцу фактурише потрошњу електричне енергије по јединичним ценама из
обрасца понуде, на месечном нивоу.
Купац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у
складу са стварном месечном потрошњом Купца.
Цена је фиксна за уговорени период испоруке.
Цена  из  става  3.  овог  члана  се  може  мењати  изузетно  и  то  уколико  дође  до  промене  цена
електричне енергије, на коју је дата сагласност Агенције за енергетику РС.

М Е С Т О    И С П О Р У К Е
Члан 4.

Места  испоруке  су  постојећа  обрачунска  места  Купца  прикључена  на  дистрибутивни  систем  у
складу са ознакама ЕД из Прилога број 1, који је саставни део овог уговора.
Снабдевач сноси све  ризике,  као и све  припадајуће и завршне трошкове  у вези са  припремом
програма, преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке, а Купац сноси све ризике
и  припадајуће  трошкове  у  вези  са  припремом  програма,  преносом  и  испоруком  електричне
енергије од места испоруке.
У цену електричне енергије нису урачунати следећи трошкови:
1. трошкови приступа за електричну енергију,
2. трошкови приступа за дистрибуцију електричне енергије
3. трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

Под програмом из става 1. овог члана подразумевају се све радње неопходне да би уговорна страна
извршила своју обавезу у вези са продајом, односно преузимањем електричне енергије.
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Снабдевач је сагласан да пре испоруке закључи:
- Уговор о приступу систему са оператером система за конзумна подручја Купца наведена у

конкурсној документацији.
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.

О Б Р А Ч У Н    У Т Р О Ш Е Н Е    Е Л Е К Т Р И Ч Н Е    Е Н Е Р Г И Ј Е
Члан 5.

Снабдевач ће првог дана у месецу, који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна
места)  извршити  очитавање  количине  остварене  потрошње  електричне  енергије  за  претходни
месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне
енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.

На  основу  документа  о  очитавању  утрошка,  Снабдевач  издаје  Купцу  рачун  за  испоручену
електричну енергију,  који садржи исказану цену електричне енергије,  обрачунски период као и
исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и
остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици. 

Снабдевач рачун доставља поштом. 

У С Л О В И    И    Н А Ч И Н    П Л А Ћ А Њ А    П Р Е У З Е Т Е
Е Л Е К Т Р И Ч Н Е    Е Н Е Р Г И Ј Е

Члан 6.

Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна у року од 45 дана од дана службеног
пријема.
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, коју је Снабдевач дужан да образложи и изда каматни лист,
као посебан документ.
Купац  ће  извршити  плаћање  на  банкарски  рачун  Снабдевача,  по  писменим  инструкцијама
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за
преузету електричну енергију.

П О Р Е З    Н А    Д О Д А Т У    В Р Е Д Н О С Т
Члан 7.

Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл.
гласник РС“ број 93/12).

О Б А В Е З Е    С Н А Б Д Е В А Ч А
Члан 8.

Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, Снабдевач је дужан да:
- не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења права на

промену снабдевача, нити може наметати додатне финансијске обавезе по том основу;
- купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у складу са

Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача;
- пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије због

неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, купца претходно упозори
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да  у  року  прописаним Законом измири доспеле  обавезе,  односно  постигне  споразум о
извршавању обавезе,

- се придржава чланова 37.  и 38.  Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном
енергијом („СЛ гласник РС“, број 63/13), због специфичности објекта купца;

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

Н А Ч И Н    О Б А В Е Ш Т А В А Њ А    О    П Р О М Е Н И   Ц Е Н А    И
Д Р У Г И Х    У С Л О В А    С Н А Б Д Е В А Њ А    Е Л.    Е Н Е Р Г И Ј О М

Члан 9.

О промени цена и других услова продаје, Снабдевач је обавезан да непосредно обавести купца,
најкасније  петнаест  дана  пре  примене  измењених  цена  или  услова  продаје,  изузев  у  случају
снижења цена и давања повољнијих услова продаје.
У случају из става 1. овог члана, Купац има право на раскид, односно отказ уговора о продаји ако
не прихвата измењене услове продаје или измењене цене.

Г А Р А Н Ц И Ј А
Члан 10.

Биће попуњено у складу са захтевом Купца у тренутку закључења уговора,  сходно условима из
Упутства.

Р Е З Е Р В Н О    С Н А Б Д Е В А Њ Е
Члан 11.

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са Законом о енергетици 
(„Сл. гласник РС“, број 145/2014).

В И Ш А   С И Л А
Члан 12.

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

Р О К     Т Р А Ј А ЊА   У Г О В О Р А
Члан 13.

Овај уговор се закључује за период од годину дана од ступања на снагу.
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И З М Е Н А,    Д О П У Н А    И   Р А С К И Д    У Г О В О Р А
Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може изменити, допунити и раскинути споразумно
писменим путем у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне стране, уговорна
страна која намерава да раскине Уговор ће другој уговорној страни доставити у писаној форми
обавештење о разлозима за раскид уговора.

Р Е Ш А В А Њ Е    С П О Р О В А
Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да
реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
У  случају  да  се  не  могу  сагласити  о  спорним  питањима,  уговорне  стране  су  сагласне  да  је  за
решавање спора надлежан је стварно надлежан суд у Суботици.

О С Т А Л Е    О Д Р Е Д Б Е
Члан 15.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог уговора.
Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за
размену информација и предузимање потребних активности за извршавање овог уговора.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) оригинална примерка, по два примерка за сваку уговорну 
страну.

ЗА СНАБДЕВАЧА: ЗА КУПЦА:

_______________________________ ____________________________
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Образац IV

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Предмет набавке
Јед.

мере
Процена
количина

Јед. Цена
без ПДВ-а

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5)

Активна енергија
– ВТ

kWh 81.814

Активна енергија
– НТ

kWh 24.562

Укупна цена за активну ел. енергију (ВТ+НТ)

Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица

                                                                       ____________________________
                                         м.п.                        
                                                                              Потпис овлашћеног лица
                             
                                                                       ____________________________

Напомена:  Понуђач  цену  коштања изражава  у  складу  са  условима  датим  у  конкурсној
документацији.  Понуђач  треба  да  попуни  образац  структуре  цене  тако  што  ће  унети
понуђену јединичну цену изражену у динарима по јединици мере, јединичну цену потребно
је помножити са планираним количинама како би се добио укупан износ без и са ПДВ.

Образац V
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни
број ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС

1.

2.

3.

4.

5.

УКУПНО динара:

Напомена: Исписује понуђач.

Место: ______________
Датум: ______________

М.П.
                                                                                Потпис овлашћеног лица

        

Напомена:  У образац трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкови прибављања средстава обезбеђења, а остале трошкове припреме и подношења
понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Образац VI
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са позивом за подношење понуда Градске библиотеке Суботица у поступку јавне набавке
мале вредности  ЈНМV (ДОБРА) бр. 1/20 „Набавка електричне енергије“, 
понуђач  ____________________________________________________________  изјављује,  под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је  понуду поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица

                                                                       ____________________________
                                         м.п.                        
                                                                              Потпис овлашћеног лица
                             
                                                                       ____________________________
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Образац VII

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ  ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ  НА  РАДУ,  ЗАПОШЉАВАЊУ  И  УСЛОВИМА  РАДА,  ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у
поступку  јавне  набавке  мале  вредности  ЈНМV  (ДОБРА)  бр. 1/20 „Набавка  електричне
енергије“, поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица

                                                                       ____________________________
                                         м.п.                        
                                                                              Потпис овлашћеног лица
                             
                                                                       ____________________________
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Образац VIII

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  изјављујем  да  понуђач  нема  забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  у поступку јавне набавке мале
вредности  ЈНМB (ДОБРА) бр. 1/20 „Набавка електричне енергије“

Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица

                                                                       ____________________________
                                         м.п.                        
                                                                              Потпис овлашћеног лица
                             

                                                                                     ____________________________
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