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На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
17/2020, дел. број 4-264/2020-II од 29.06.2020. године, Решења о образовању комисије за
јавну набавку број 17/2020 и дел. број 4-265/2020-II од 29.06.2020. године и члана 239.
Закона о јавним набавкама („Сл Гласник РС“, број: 91/2019), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступкуи

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Конкурсна документација садржи:
Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3
III Техничка спецификација 4

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

9

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12
VI Образац понуде 21
VII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 25
VIII Образац трошкова припреме понуде 26
IX Образац изјаве о независној понуди 27
X Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст 1.

Закона
28

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

29

XII Изјава понуђача о реализацији закључених уговора 30
XIII Модел уговора 31

Менично овлашћење 42
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Адреса:Војводе Путника 38. Пландиште
Интернет страница: www.plandiste-opstina.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Законом о јавним
набавкама („Сл Гласник РС“, број: 91/2019) и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
У овој јавној набавци примењују се и следећи прописи:

- Закон о енергетици („Сл. Гласник РС“, број: 145/2014 и 95/2018-др.закон);
- Закон о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', број 18/2016 и 95/2018-

аутентично тумачење) у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама;
- Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 –

одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и ''Службени лист СЦГ'', бр.
1/2003 – Уставна повеља)

- други прописи, стандарди и технички нормативи.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 17/2020 су добра – ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ

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

5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Раде Сурла
Е - mail адреса (телефон): rade.surla@plandiste-opstina.rs, 013 861-033 (звати од 7-15 часова)

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брoj 17/2020 су добра – Јавна набавка електричне енергије
Назив и ознака из Општег речника набавки– 09310000 – електрична енергија
Процењена вредност: 13.500.000,00 РСД без ПДВ-а.

2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ВРСТА ДОБАРА: електрична енергија

ВРСТА ПРОДАЈЕ: гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на
места примопредаје, током испоруке.

РОК ИСПОРУКЕ: до утрошка средстава опредеаљених за ове намене, а најкасније до
годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 h до 24:00 h.

KОЛИЧИНА ЕНЕРГИЈЕ: оквирна процењена од наручиоца 1495990 KWh, са
процењеном месечном динамиком Купца датој у табели како следи,

Процењене месечне количине за јавно осветљење (КWh):

I II III IV V VI
95998 82276 83456 76430 50265 52444

VII VIII IX X XI XII Укупно
52626 57542 65224 66452 75578 146444 904735

Процењене месечне количине за широку потрошњу (КWh):

I II III IV V VI
41552 40953 41546 39457 47547 47655

VII VIII IX X XI XII Укупно
48695 48393 48444 48344 45145 93524 591255

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи унутар
електроенергетског система Републике Србије на електроенергетском објекту:
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Табела корисника широке потрошње
на територији општине Пландиште

Р.
бр.

ЕД број Назив потрошача Адреса места мерења

1 4550014587 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА МАРГИТА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 58
2 4550072722 ХИДРОФОР-ЦРПНА СТАНИЦА МАРГИТА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 83
3 4260128942 С.О. ПЛАНДИШТЕ ПОШТА ДУЖИНЕ, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 30
4 4260221080 БУНАР ДУЖИНЕ, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 2
5 4390008505 КАНЦЕЛАРИЈЕ - ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЈЕРМЕНОВЦИ, X ББ/.
6 4700198621 ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА ОПШТИНА

ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ, ПАРЦЕЛА  1398

7 4700199512 ЦРПНА СТАНИЦА - НОВ ПЛАНДИШТЕ, ПАШЊАЧКА ББ
8 4700199490 ЦРПНА СТАНИЦА ПЛАНДИШТЕ, ИЛИНДЕНСКА ББ
9 4700011353 С О ПЛАНДИШТЕ ПЛАНДИШТЕ, М. ТИТА 38

10 4700208023 СЕМАФОР ПЛАНДИШТЕ, ИЛИНДЕНСКА ББ
11 4700199288 ЦРПНА СТАНИЦА ПЛАНДИШТЕ, ВОЈВОЂАНСКА ББ
12 4700208228 ОПСТИНА ПЛАНДИСТЕ - ЛОКАЛ 2 ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 5
13 4700208210 ОПСТИНА ПЛАНДИСТЕ - ЛОКАЛ 1 ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 5
14 4700208236 ЗАЈЕДНИЦКА ПОТРОСЊА - ОПСТИНА

ПЛАНДИСТЕ
ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 5

15 4700208392 ОПСТИНА ПЛАНДИСТЕ - ХИДРОЦИЛ ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 5
16 4700151951 ЛОКАЛ СО ПЛАНДИШТЕ ЗАКУПАЦ

ТАСЕВИЋ РАДЕ
ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 13

17 4060176509 М.З. БАН. СОКОЛАЦ БАНАТСКИ СОКОЛАЦ, ШКОЛСКА ББ
18 4060109429 ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БАНАТСКИ СОКОЛАЦ, ШКОЛСКА 21
19 4060009900 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ, ШКОЛСКА 16
20 4060009897 АУТОМАТСКА ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ, ШКОЛСКА 16/А
21 4590009780 ЗА ДОМ. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИЛЕТИЋЕВО, СОЛУНСКА 41/.
22 4570128924 С.О.ПЛАНДИШТЕ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР МИЛЕТИЋЕВО, МАРКОВИЋЕВО

БЕГЕЈСКА 20
23 4570009666 ДОМ КУЛТУРЕ МИЛЕТИЋЕВО, МАРКОВИЋЕВО

БЕГЕЈСКА 20/.
24 4570202555 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАРКОВИЦЕВО-

ПУМПА
МИЛЕТИЋЕВО, МАРКОВИЋЕВО

БЕГЕЈСКА ББ
25 4570009593 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛЕТИЋЕВО, МАРКОВИЋЕВО

БЕГЕЈСКА 20/.
26 4800138520 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР СТАРИ ЛЕЦ, ПЕТЕФИ Ш. 36
27 4800126807 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРИ ЛЕЦ, ЖЕЛЕЗНИЧКА 23/А
28 4800009378 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРИ ЛЕЦ, ПЕТЕФИ Ш. 32
29 4310201429 МЗ ХАЈДУчИЦА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА 36
30 4310009281 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА ББ/ББ
31 4310198568 ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА ББ
32 4310199262 ЦРПНА СТАНИЦА ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА ББ
33 4310192683 ЦРПНА СТАНИЦА ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА ББ
34 4310009044 ВАТРОГАСНИ ДОМ ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА 24/.
35 4310009338 ДОМ КУЛТУРЕ ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА 36
36 4310072808 ХИДРОФОР ХАЈДУЧИЦА, СЛОВАЧКА 9
37 4860014744 ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКА ГРЕДА, М. ТИТА 116/.
38 4860014655 ДОМ КУЛТУРЕ ВЕЛИКА ГРЕДА, М. ТИТА ББ/.
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39 4860079757 ВОДОВОД ВЕЛИКА ГРЕДА ВЕЛИКА ГРЕДА, М. ТИТА 114
40 4870010026 КАНЦЕЛАРИЈЕ - ЗЗ ' КУПИНИК - ВЕЛИКИ

ГАЈ '
ВЕЛИКИ ГАЈ, Ђ. ЈАКШИЋА 6/.

41 4470009467 ДОМ КУЛТУРЕ КУПИНИК, В. КАРАЏИЋА 3
42 4470009424 ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ КУПИНИК, В. КАРАЏИЋА 3
43 4470009386 ОПСТИНА ПЛАНДИСТЕ - ЛОКАЛ КУПИНИК, ДРВАРСКА 46/.
44 4470009440 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КУПИНИК, М. ТИТА 38
45 4090006800 ДОМ КУЛТУРЕ БАРИЦЕ, М. ТИТА 67
46 4090123473 МЕСНИ ВОДОВОД-ХИДРОФОРСКА КУЋИЦА БАРИЦЕ, ПАШЊАЧКА 25
47 4090006886 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАРИЦЕ, X ББ/.
48 4090204341 АМБУЛАНТА БАРИЦЕ, М.ТИТА 46
49 4390008246 ХИДРОФОР ЈЕРМЕНОВЦИ, С. МАРКОВИЋА ББ/ББ
50 4390136022 КАПЕЛА-МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈЕРМЕНОВЦИ, М. ТИТА ББ
51 4390008424 БИОСКОП ЈЕРМЕНОВЦИ, М. ТИТА 78
52 4700176776 М.З. ПЛАНДИШТЕ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

ПИЈАЦА
ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 13/А

53 4700075939 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - БУТИК ПЛАНДИШТЕ ПЛАНДИШТЕ, М. ТИТА 58
54 4700075947 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - ДИСКО ПЛАНДИШТЕ, М. ТИТА 58
55 4700075955 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - КАНЦЕЛАРИЈА ПЛАНДИШТЕ, М. ТИТА 58
56 4700171480 КАПЕЛА НА ГРОБЉУ ПЛАНДИШТЕ, КАРАЂОРЂЕВА ББ
57 4590223401 КАПЕЛА МИЛЕТИЋЕВО, С. МИЛЕТИЋА ББ
58 4870226360 ХИДРОЦИЛ ВЕЛИКИ ГАЈ, Ђ. ЈАКШИЋА 3
59 4590214801 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР МИЛЕТИЋЕВО, ГЛАВНА 51
60 4700125411 ОПШТИНА ПЛАНДИшТЕ - ЛОКАЛ ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 16/А
61 4700075971 ПОСЛОВНИ ПР. ЗАКУПАЦ ДОО "ВИНДИЈА"

КАСАПНИЦА
ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 16

62 4090227694 КАПЕЛА БАРИЦЕ, 2. ОКТОБРА ББ
63 4500013464 КОРИСНИК ВАСИЋ РАДИВОЈЕ ВРШАЦ, ЛАУДОНОВАЦ НЕМАЊИНА

ББ, СТ.1
64 4550014455 ЛОКАЛ ЗАКУПАЦ ЛАЗИН ЂУРИЦА МАРГИТА, Л. АНКУЦИЋ 53
65 4590009837 ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНО

ОБРАЗОВАЊЕ
МИЛЕТИЋЕВО, С. МИЛЕТИЋА 3

66 4870229636 СТАН-ОПСТИНА ПЛАНДИСТЕ ВЕЛИКИ ГАЈ, Д. ОБРАДОВИЋА 35
67 4590009756 ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ЛОКАЛ МИЛЕТИЋЕВО, СОЛУНСКА 41
68 4590010075 ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ - ЛОКАЛ МИЛЕТИЋЕВО, ГЛАВНА 41/.
69 4590009713 ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ - ДОМ КУЛТУРЕ МИЛЕТИЋЕВО, СОЛУНСКА 41
70 4570009720 ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ МИЛЕТИЋЕВО, МАРКОВИЋЕВО

БЕГЕЈСКА 5/А
71 4700011280 МИХАЈЛОВ ДЕСАНКА ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 15/А
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Табела – Јавно осветљење
на територији општине Пландиште

Р.
бр.

ЕД број Назив потрошача Адреса места мерења

1 4550015737 Ј. О. МАРГИТА 2 - УГАО Б. ЈЕДИНСТВА И П.
АЛБУ

МАРГИТА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА ББ

2 4550014692 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ МАРГИТА 3 МАРГИТА, Т С ИИИ ББ
3 4550014846 Ј.О. МАРГИТА 1 - УГАО Б. ЈЕДИНСТВА И М.

ТИТА
МАРГИТА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА ББ

4 4500083500 ЈАВНО СВЕТЛО - ЛАУДОНОВАЦ - КОД
СКОЛЕ

ВРШАЦ, ЛАУДОНОВАЦ ЛАУДОНОВАЦ

5 4570009682 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ МИЛЕТИЋЕВО, МАРКОВИЋЕВО
БЕГЕЈСКА ББ/.

6 4260009659 ЈАВНО СВЕТЛО ДУЖИНЕ, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА ББ/.
7 4060010014 Ј. О. БАНАТСКИ СОКОЛАЦ 1 БАНАТСКИ СОКОЛАЦ, ШКОЛСКА ББ/ББ
8 4590010032 Ј. О. МИЛЕТИЦЕВО 2 МИЛЕТИЋЕВО, КАЈМАКЧАЛАНСКА

ББ/ББ
9 4590009624 Ј. О. МИЛЕТИЦЕВО 1 МИЛЕТИЋЕВО, X ББ/.

10 4800010008 Ј. О. СТАРИ ЛЕЦ 2 СТАРИ ЛЕЦ, КОЗАРАЧКА ББ/.
11 4800009394 Ј. О. СТАРИ ЛЕЦ 1 СТАРИ ЛЕЦ, ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ
12 4800009920 Ј.О. СТАРИ ЛЕЦ 3 СТАРИ ЛЕЦ, СУТЈЕСКА ББ
13 4310008951 Ј. О. ХАЈДУЦИЦА 3 - УГАО Г. ПРИНЦИПА И

МАКЕДОНСКЕ
ХАЈДУЧИЦА, Г. ПРИНЦИПА ББ

14 4310009400 Ј. О. ХАЈДУЦИЦА 2 ХАЈДУЧИЦА, Т С ИИ ББ/, УЛ.
15 4310009036 Ј. О. ХАЈДУЦИЦА 4 - УГАО МАКЕДОНСКЕ И

Ј. ЦМЕЛИКА
ХАЈДУЧИЦА, МАКЕДОНСКА ББ

16 4860014469 Ј. О. В. ГРЕДА 1 ВЕЛИКА ГРЕДА, X ББ/.
17 4860014477 Ј. О. В. ГРЕДА 3 ВЕЛИКА ГРЕДА, Т.С. ББ/, УЛ.
18 4860015465 Ј. О. В. ГРЕДА 5 ВЕЛИКА ГРЕДА, Т.С. ББ/, УЛ.
19 4860199156 Ј.О. ВЕЛИКА ГРЕДА 4 ВЕЛИКА ГРЕДА, М. ТИТА 114
20 4860014620 Ј. О. В. ГРЕДА 2 ВЕЛИКА ГРЕДА, Т С ИИ ББ/, УЛ.
21 4870009880 Ј. О. ВЕЛИКИ ГАЈ 1 ВЕЛИКИ ГАЈ, ТС 1
22 4870009945 Ј. О. ВЕЛИКИ ГАЈ 3 ВЕЛИКИ ГАЈ, Т С ИИИ ББ/, УЛ.
23 4870010131 Ј. О. ВЕЛИКИ ГАЈ 2 ВЕЛИКИ ГАЈ, ТС 2
24 4470009343 Ј. О. КУПИНИК 1 КУПИНИК, В. КАРАЏИЋА 3
25 4470009513 Ј. О. КУПИНИК 2 КУПИНИК, Т С ИИ ББ
26 4090006746 УЛИЧНО СВЕТЛО  ТС _ 3 БАРИЦЕ, М. ТИТА ББ/ББ
27 4090006932 УЛИЧНО СВЕТЛО  ТС _ 2 БАРИЦЕ, X ББ/.
28 4090006908 УЛИЧНО ЈАВНО СВЕТЛО  ТС  _  1 БАРИЦЕ, М.ТИТА-ДРУГИ ОКТОБАР ББ/,

УЛ.
29 4390202491 УЛИЧНО СВЕТЛО СТС 4 ЈЕРМЕНОВЦИ, С. МАРКОВИЋА 2
30 4390008599 УЛИЧНО СВЕТЛО - ЗЕМ. ЗАДРУГА ЈЕРМЕНОВЦИ, X ББ/.
31 4390008548 УЛИЧНО СВЕТЛО Т.С. КУЛА ЈЕРМЕНОВЦИ, X ББ/.
32 4390008530 УЛИЧНО СВЕТЛО ТС 1 ЈЕРМЕНОВЦИ, X ББ/.
33 4390008475 УЛИЧНО СВЕТЛО ТС 3 ЈЕРМЕНОВЦИ, М. ТИТА ББ/ББ
34 4700109459 Ј О ПЛАНДИСТЕ 10 ПЛАНДИШТЕ, М. ТИТА ББ
35 4700032180 Ј. О.   ПЛАНДИСТЕ 9 ПЛАНДИШТЕ, ЗМАЈ ЈОВИНА ББ/ББ
36 4700032199 ЈАВНА РАСВЕТА - НАПРЕДАК ПЛАНДИШТЕ, ИЛИНДЕНСКА ББ
37 4700032229 Ј. О.   ПЛАНДИСТЕ 3 ПЛАНДИШТЕ, М. ТИТА ББ/ББ
38 4700032520 Ј О ПЛАНДИСТЕ 5 ПЛАНДИШТЕ, М. ОБИЛИЋА ББ/ББ
39 4700032539 Ј. О.  ПЛАНДИШТЕ 6 ПЛАНДИШТЕ, Ђ. ЈАКШИЋА 14
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40 4700032547 Ј. О.    ПЛАНДИШТЕ  7 ПЛАНДИШТЕ, М.ТИТА 55
41 4700032555 Ј. О.   ПЛАНДИСТЕ 2 ПЛАНДИШТЕ, В. КАРАЏИЋА ББ/ББ
42 4700114614 Ј. О. ПЛАНДИСТЕ 11 ПЛАНДИШТЕ, УГАО ПАРТИЗАНСКЕ И З.

ЗРЕЊАНИНА
43 4700032148 Ј. О. ПЛАНДИСТЕ 8 ПЛАНДИШТЕ, УГАО В. КАРАЏИЋА И ББ
44 4700224274 ЈАВНА РАСВЕТА ТС 12 ПЛАНДИШТЕ, ВОЈВ. ПУТНИКА ББ
45 4700224320 ЈАВНА РАСВЕТА ПЛАНДИШТЕ, КАРАЂОРЂЕВА ББ
46 4700224266 ЈАВНА РАСВЕТА -ТС9 ПЛАНДИШТЕ, ЗМАЈ ЈОВИНА ББ

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним
Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно Правилима
о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике Србије (у даљем
тексту у множини: Правила Оператора система).

Напомена:
Оквирна процењена количина електричне енергије од наручиоца износи 1495990 KWh.
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу.
Имајући у виду чињеницу да се ради о добрима чији обим и потрошњу за време трајања
уговора није могуће прецизно утврдити, Наручилац је унапред одредио вредност уговора и
она износи 13.500.000,00 динара без ПДВ-а.
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:

Р.бр УСЛОВИ ДОКАЗИ

1.

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

Обавезан услов
испуњавају га понуђач, учесници
заједничке понуде и подизвођачи

Попуњен, потписан и оверен образац
изјаве о испуњености обавезних услова из
члана 75. Закона (образац бр. 5)

Напомена: Понуђачи који су
регистровани у регистру који води
Агенција за привредне регистре не морају
да доставе овај доказ, јер је јавно
доступан на интернет страници Агенције
за привредне регистре.

2.

Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) Закона);

Обавезан услов
Испуњавају га понуђач, учесници
заједничке понуде и подизвођачи

Попуњен, потписан образац изјаве о
испуњености обавезних услова из члана
75. Закона (образац бр. 5)

3.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Обавезан услов
Испуњавају га понуђач, учесници
заједничке понуде и подизвођачи

Попуњен, потписан образац изјаве о
испуњености обавезних услова из члана
75. Закона (образац бр. 5)
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4.

а) Да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

а) Изјава о поштовању прописа-
(Образац бр. 6)

Напомена:
- Изјаву о поштовању прописа морају

да потпишу  сви понуђачи. Уколико
понуду подноси група понуђача, ова
изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача .

5.

Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке:
лиценцу за снабдевање
електричном енергијом, коју је
издала Агенција за енергитику или
адекватан документ предвиђен
прописима државе у којој страни
понуђач има сеиште (чл. 75. ст. 1.
тач. 5) Закона);

Фотокопија лиценце за снабдевање
електричном енергијом, коју је издала
Агенција за енергитику или адекватан
документ предвиђен прописима државе
у којој страни понуђач има седиште.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних
услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Б) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ ДОКАЗИ

1.

I.
1) Да има најмање 15

закључених уговора о
набавци и испоруци
електричне енергије са
корисницима буџетских
средстава.

Испуњавају га понуђач, а учесници
заједничке понуде заједно

I. Доказ:

1) Образац XII Изјава о реализацији
закључених уговора;

ИИ
ИИ
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Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група
понуђача

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе
понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем
одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став
2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача.
3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са
подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио
извршење тог дела набавке.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
фотокопија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену фотокопију 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 фотокопију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из члана 75.ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне
регистре, не морају да достављају доказе из члан 75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у
обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на
којој су подаци, који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.Уколико је доказ о
испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште, не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу, оверену пред надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописан начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

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

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског преводиоца.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Заинтересовани понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на интернет
страници наручиоца www.plandiste-opstina.rs или на Порталу јавних набавки,
www.portal.ujn.gov.rs.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и
начин доказивања испуњености услова.

Увид у конкурсну документацију као и преузимање исте може се извршити и лично
у просторијама наручиоца Општине Пландиште, канцеларија за рачуноводство, улица
Војводе Путника бр.38, Пландиште, сваког радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова а
последњег дана до истека рока за подношење понуда.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и контакт
особу и контакт телефон (пожељно је навести и e- mail адресу).

Достављање понуде електронским путем није дозвољено.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити непосредно (на наведену адресу на писарници Општине Пландиште) или
путем поште на адресу: Општина Пландиште, Војводе Путника 38. 26360 Пландиште са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН бр
17/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
05.10.2020. до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење. Понуда која буде приспела по истеку датума и сата
одређених у позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка
отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача са назнаком ''неблаговремена''.

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све
прилоге , инструкције, форме, услове и спецификације.

Понуду чине образац понуде и остали припадајући обрасци као и сва тражена
документација. Понуда мора бити у целини припремљена и достављена у складу са позивом
и конкурсном документацијом.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке, читко неизбрисивим
мастилом (тако да се недвосмислено може утврдити садржај истог) у обрасце и изјаве, у
модел уговора који су саставни део конкурсне документације и доставља са потребним
доказима.
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Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока
за подношење понуда, обавештење о изменама и допунама конкурсне документације,
обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача
и сл.), Наручилац ће благовремено објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.

2а) ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:
- Доказе о испуњености услова за учешће у овој јавној набавци из чл. 75. и 76. Закона,

наведене и описане у поглављу IV ове конкурсне документације ,,Услови за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова“.

- Образац понуде (поглавље VI - oбразац 1.) – попуњен и потписан;
- Образац структуре цене (поглавље VII - oбразац 2.) – попуњен и потписан
- Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења

заједничке понуде;
- Образац трошкова припреме понуде (поглавље VIII - образац 3) – попуњен и

потписан;
- Образац изјаве о независној понуди (поглавље IX - oбразац 4.) – попуњен и

потписан;
- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 1. Закона, (поглавље X -

oбразац 5.) – попуњен и потписан;
- Oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона, (поглавље XI - oбразац

6.) – попуњен и потписан;
- Образац изјаве понуђача о реализацији закључених уговора (поглавље XII-образац

7.) – попуњен и потписан;
- Средство обезбеђења за озбиљност понуде – МЕНИЦА са меничним овлашћењем
- Модел уговора - попуњен, потписан.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате
у конкурсној документацији, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању
обавеза из члана 75. став 2. Закона, које морају бити потписане од стране сваког понуђача из
групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно
чл. 81. Закона.
НАПОМЕНА: обрасци дати у овој конкурсној документацији су дати у форми за
потписивање од стране подносиоца понуде понуђача који даје самосталну понуду са или без
подизвођача или носиоца заједничке понуде.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да исту избели,
правилно попуни, а након тога поред исправљеног дела понуде стави потпис одговорног
лица понуђача, с тим да ће у случају подношења заједничке понуде потпис извршити
овлашћени члан групе понуђача-односно његово овлашћено лице.
Понуђач не сме да шара, прецртава или да на неки други начин осим описаног, мења уписан
е податке.
Понуђач не сме да својевољно уписује, дописује податке и било који други текст у обрасци
ма који су саставни део конкурсне документације, осим ако то није изричито дозвољено.
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2б) МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Понуде ће се јавно отварати у дану истека рока за достављање понуда, односно дана
05.10.2020. године у сали СО Пландиште, Војводе Путника 38. Пландиште, у 13,00 часова.

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени

представници понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка
поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке пуномоћје
(овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се издаје на
меморандуму понуђача, оверено потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име
представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а који ће потписати
записник и преузети примерак истог.

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да
приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању
понуда.

Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан
да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде, а у складу са чл. 87. став 6. Закона, понуђач може да измени,
допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео и саму понуду -
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене
и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, а из ове конкурсне
документације и у складу са истом, уз пратећи допис, потписан од стране овлашћеног лица
понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.
Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у
затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је
потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Пландиште,
Војводе Путника бр.38, 26360 Пландиште са назнаком:
„ИЗМЕНА / ДОПУНА / ОПОЗИВ / ИЗМЕНА И ДОПУНА - ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ УСЛУГА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН БРОЈ 17/2020 НЕ
ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења нити да
допуњује своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
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понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI - образац 1.), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Учешће са подизвођачем мора у потпуности бити у складу са чланом 80. Закона.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VI - образац 1.), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1
до 4 на начин одређен чл. 77 Закона, који су наведени у поглављу IV ове конкурсне
документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81.

Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, 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 из члана 81. ст. 4. Закона.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IVове конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.

Сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1 до 4 Закона,
на начин одређен чл. 77. Закона и овом конкурасном документацијом а додатне услове из
чл. 76. Закона испуњавају заједно.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или

заједничку понуду у име задругара.
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.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити месечно, у року од 45 дана од дана пријема исправног
рачуна/фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока (периода испоруке електричне енергије):
Рок испоруке: до утрошка средстава опредељених за ову намену, а најксаније до годину
данаод дана закључења уговора, од 00:00 h до 24:00 h.

8.3.Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА

Цена у понуди исказује се у динарима.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
У цену су урачунати балансна одговорност и сви трошкови осим трошкова приступа и
коришћења система електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених
потрошача и ПДВ.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то оверену и потписану БЛАНКО СОЛО
МЕНИЦУ, менично овлашћење на износ од 10%  понуде без ПДВ-а, која мора бити са
клаузулом „без протеста", роком доспећа „по виђењу" и захтев за регистрацију менице.
Прописно потписана и оверена бланко сопствена (соло) меница са меничним овлашћењем,
са роком важења од минимум 30 дана од дана отварања понуда - оригинал - у корист
Наручиоца, којом се гарантује да ће понуђач платити укупан износ из менице по пријему
првог позива Наручиоца у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је:

- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без
сагласности Наручиоца,

- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од
Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде.

Соло меница мора бити регистрована код Народне банке Србије, безусловне,
плативе на први позив, не могу садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова
које је одредио Наручилац,  мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену
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месну надлежност за решавање спорова. Соло меница мора да садржи потпис и печат
понуђача.  Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података)  и
тачан назив корисника меничног писма/овлашћења  (Наручиоца),  предмет јавне набавке –
број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје који мора бити у динарима са пдв-ом,
са навођењем рока важности.

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом
исте ће се сматрати неодговарајућом и понуда ће се одбити као неодговарајућа.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail: rade.surla@plandiste-opstina.rs или факсом на број 013 861-134
(слати од 7-15 часова) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који
понуђачи шаљу путем e-mailа или факса се могу доставити радним данима од понедељка до
петка, у радно време наручиоца од 7 h до 15 h. Понуђач је обавезан да по слању захтева за
додатно објашњење и појашњење позове Наручиоца како би проверио пријем самог захтева.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ''Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 17/2020''.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
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контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
У случају да се по окончаном поступку отварања понуда, након извршене рачунске провере
понуда уочи грешка у рачунању, Наручилац ће затражити писменим путем сагласност пону
ђача за исправку исте, сагласно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама, а уколико се по
нуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
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15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
као и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу X (образац 6.)
конкурсне документације).

16. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о
додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац доноси Одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања
понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона
којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона
којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити. У том случају
Одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и државној ревизорској
институцији.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са Законом.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(Образац 1.)

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈАВНА
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ), ЈН 17/2020

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена:
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке
понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

Предмет набавке Јединица
мере

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-

ом
1 2 3 4

Активна електрична енергија-
јединствена тарифа, широка

потрошња
1 kWh

Активна електрична енергија-
јединствена тарифа, јавно

осветљење
1 kWh

УКУПНО:

ДАТУМ:                                                                             ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

___________________ __________________________________________

Цена обухвата: У цену су урачунати балансна одговорност и сви трошкови осим
трошкова приступа и коришћења система електричне енергије, трошкови накнаде за
подстицај повлашћених потрошача и ПДВ.

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Месечно, у року од 45 дана од дана
пријема исправног рачуна/фактуре

Месечно, у року од 45 дана од дана
пријема исправног рачуна/фактуре

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Не може бити краћи од 60 дана од дана
отварања понуда

____ дана од дана отварања понуда

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, пружања
услуге и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом.

Датум Потпис
_____________________________ _______________________________
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VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
(Образац 2.)

Понуда бр. __________ од _________ за јавну набавку ЈАВНА НАБАВКА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН бр 17/2020

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

А)

Јединична цена за
активну енергију

Јединична
цена без ПДВ-

а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

јединична цена за
широку потрошњу

ДИНАРА/КWh

јединична цена за
јавно осветљење
ДИНАРА/КWh

УКУПНО

Б)

Остали трошкови (накнаде)

1. трошкови приступа и коришћења
система електричне енергије ОДС-

а

2. трошкови накнаде за подстицај
повлашћених потрошача

3. накнада за мерно место

4. трошкови обраде података ОДС-а

5. ПДВ

Датум Потпис понуђача
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
(Образац 3.)

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Датум Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
(Образац 4.)

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

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН бр
17/2020 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум Потпис понуђача

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу,
у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 1.
ЗАКОНА

(Образац 5.)

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015 ),

Понуђач ___________________________________________________________________

из _________________________________________,    изјављује под пуном
материјалном и
кривичном одговорношћу да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 ) за учешће
у поступку отворене јавне набавке број 17/2020 „Јавна набавка електричне енергије“ и
да поседује све доказе о испуњености обавезних услова из члана 77. став 1. тач. 1) до
4), а то су:

1) да је рагистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (осим за физичка лица као понуђаче );

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело
примања или давања мита, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.

Место и датум: Понуђач:

__________________
__________________________

ВАЖНО: Попуњава и потписује понуђач (правно лице/предузетник/физичко лице)
који наступа самостално, сваки члан групе понуђача или сваки подизвођач, а у случају
већег броја чланова групе или подизвођача, понуђач мора овај образац умножити у
потребном броју примерака.
НАПОМЕНА: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, и уколико их
понуђач, у одређеном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на
увид, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

(Образац 6.)

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015 ), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач _______________________________________________________ (навести
назив понуђача) у поступку јавне набавке ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ, ЈН број 17/2020 поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум Потпис понуђача

________________ __________________



30

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
(Образац 7.)

Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, број 17/2020,
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да има најмање 15
закључених уговора о набавци и испоруци електричне енергије са корисницима
буџетских средстава.

Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.



31

XIII МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана ___________ 2020. године, између:

1. Општине Пландиште, Војводе Путника 38, Пландиште, ПИБ:102002904, матични
број: 08057567, коју заступа Председник општине Јован Репац, (у даљем тексту:
Купац), с једне стране

и

2. ______________________ (назив понуђача),____________________(седиште,
улица), ПИБ:______________, матични број______________, кога заступа
____________________,  директор (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.

Уговорне стране констатују:

- да је Купац у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак отворене
јавне набавке за набавку добара – Јавна набавка електричне енергије, број
17/2020;

- да је Продавац у својству Понуђача доставио Понуду број _______________ од
________________. године, која чини саставни део Уговора.

- да је Купац Одлуком број ________________ од ______________године изабрао
Продавца као најповољнијег понуђача за јавну набавку добара-електричне
енергије, максималне вредности 13.500.000,00 динара без ПДВ-а.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја електричне енергије (у даљем тексту: добро),  по
спроведеном поступку јавне набавке у отвореном поступку, број 17/2020, у свему
према понуди Продавца број: ____________ од _________2020.године, која се налази
се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.
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МЕСТО ПРИМОПРЕДАЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да се продаја, преузимање и плаћање електричне енергије,
која је предмет овог уговора, изврши на следећи начин:

 продаја и преузимање је гарантована и одређена на основу остварене потрошње
Наручиоца за све електроенергетске објекте Наручиоца,

 оквиран капацитет испоруке је око 1495990 kWh, промењив дијаграм
оптерећења по једној години,

 рок испоруке: годину данаод дана закључења уговора о потпуном снабдевању
од 00:00 h до 24:00 h

 количина енергије: оквирно око 1495990 kWh за годину дана од дана
потписивања уговора,

 место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на
електроенергетском објекту:

Табела корисника широке потрошње
на територији општине Пландиште

Р.
бр.

ЕД број Назив потрошача Адреса места мерења

1 4550014587 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА МАРГИТА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 58
2 4550072722 ХИДРОФОР-ЦРПНА СТАНИЦА МАРГИТА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 83
3 4260128942 С.О. ПЛАНДИШТЕ ПОШТА ДУЖИНЕ, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 30
4 4260221080 БУНАР ДУЖИНЕ, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 2
5 4390008505 КАНЦЕЛАРИЈЕ - ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЈЕРМЕНОВЦИ, X ББ/.
6 4700198621 ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА ОПШТИНА

ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ, ПАРЦЕЛА  1398

7 4700199512 ЦРПНА СТАНИЦА - НОВ ПЛАНДИШТЕ, ПАШЊАЧКА ББ
8 4700199490 ЦРПНА СТАНИЦА ПЛАНДИШТЕ, ИЛИНДЕНСКА ББ
9 4700011353 С О ПЛАНДИШТЕ ПЛАНДИШТЕ, М. ТИТА 38

10 4700208023 СЕМАФОР ПЛАНДИШТЕ, ИЛИНДЕНСКА ББ
11 4700199288 ЦРПНА СТАНИЦА ПЛАНДИШТЕ, ВОЈВОЂАНСКА ББ
12 4700208228 ОПСТИНА ПЛАНДИСТЕ - ЛОКАЛ 2 ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 5
13 4700208210 ОПСТИНА ПЛАНДИСТЕ - ЛОКАЛ 1 ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 5
14 4700208236 ЗАЈЕДНИЦКА ПОТРОСЊА - ОПСТИНА

ПЛАНДИСТЕ
ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 5

15 4700208392 ОПСТИНА ПЛАНДИСТЕ - ХИДРОЦИЛ ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 5
16 4700151951 ЛОКАЛ СО ПЛАНДИШТЕ ЗАКУПАЦ

ТАСЕВИЋ РАДЕ
ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 13

17 4060176509 М.З. БАН. СОКОЛАЦ БАНАТСКИ СОКОЛАЦ, ШКОЛСКА ББ
18 4060109429 ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БАНАТСКИ СОКОЛАЦ, ШКОЛСКА 21
19 4060009900 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ, ШКОЛСКА 16
20 4060009897 АУТОМАТСКА ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ, ШКОЛСКА 16/А
21 4590009780 ЗА ДОМ. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИЛЕТИЋЕВО, СОЛУНСКА 41/.
22 4570128924 С.О.ПЛАНДИШТЕ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР МИЛЕТИЋЕВО, МАРКОВИЋЕВО

БЕГЕЈСКА 20
23 4570009666 ДОМ КУЛТУРЕ МИЛЕТИЋЕВО, МАРКОВИЋЕВО

БЕГЕЈСКА 20/.
24 4570202555 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА  МАРКОВИЦЕВО-

ПУМПА
МИЛЕТИЋЕВО, МАРКОВИЋЕВО

БЕГЕЈСКА ББ
25 4570009593 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛЕТИЋЕВО, МАРКОВИЋЕВО

БЕГЕЈСКА 20/.
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26 4800138520 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР СТАРИ ЛЕЦ, ПЕТЕФИ Ш. 36
27 4800126807 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРИ ЛЕЦ, ЖЕЛЕЗНИЧКА 23/А
28 4800009378 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРИ ЛЕЦ, ПЕТЕФИ Ш. 32
29 4310201429 МЗ ХАЈДУчИЦА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА 36
30 4310009281 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА ББ/ББ
31 4310198568 ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА ББ
32 4310199262 ЦРПНА СТАНИЦА ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА ББ
33 4310192683 ЦРПНА СТАНИЦА ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА ББ
34 4310009044 ВАТРОГАСНИ ДОМ ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА 24/.
35 4310009338 ДОМ КУЛТУРЕ ХАЈДУЧИЦА, Ј. ЧМЕЛИКА 36
36 4310072808 ХИДРОФОР ХАЈДУЧИЦА, СЛОВАЧКА 9
37 4860014744 ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКА ГРЕДА, М. ТИТА 116/.
38 4860014655 ДОМ КУЛТУРЕ ВЕЛИКА ГРЕДА, М. ТИТА ББ/.
39 4860079757 ВОДОВОД ВЕЛИКА ГРЕДА ВЕЛИКА ГРЕДА, М. ТИТА 114
40 4870010026 КАНЦЕЛАРИЈЕ - ЗЗ ' КУПИНИК - ВЕЛИКИ

ГАЈ '
ВЕЛИКИ ГАЈ, Ђ. ЈАКШИЋА 6/.

41 4470009467 ДОМ КУЛТУРЕ КУПИНИК, В. КАРАЏИЋА 3
42 4470009424 ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ КУПИНИК, В. КАРАЏИЋА 3
43 4470009386 ОПСТИНА ПЛАНДИСТЕ - ЛОКАЛ КУПИНИК, ДРВАРСКА 46/.
44 4470009440 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КУПИНИК, М. ТИТА 38
45 4090006800 ДОМ КУЛТУРЕ БАРИЦЕ, М. ТИТА 67
46 4090123473 МЕСНИ ВОДОВОД-ХИДРОФОРСКА КУЋИЦА БАРИЦЕ, ПАШЊАЧКА 25
47 4090006886 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАРИЦЕ, X ББ/.
48 4090204341 АМБУЛАНТА БАРИЦЕ, М.ТИТА 46
49 4390008246 ХИДРОФОР ЈЕРМЕНОВЦИ, С. МАРКОВИЋА ББ/ББ
50 4390136022 КАПЕЛА-МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈЕРМЕНОВЦИ, М. ТИТА ББ
51 4390008424 БИОСКОП ЈЕРМЕНОВЦИ, М. ТИТА 78
52 4700176776 М.З. ПЛАНДИШТЕ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

ПИЈАЦА
ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 13/А

53 4700075939 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - БУТИК ПЛАНДИШТЕ ПЛАНДИШТЕ, М. ТИТА 58
54 4700075947 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - ДИСКО ПЛАНДИШТЕ, М. ТИТА 58
55 4700075955 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - КАНЦЕЛАРИЈА ПЛАНДИШТЕ, М. ТИТА 58
56 4700171480 КАПЕЛА НА ГРОБЉУ ПЛАНДИШТЕ, КАРАЂОРЂЕВА ББ
57 4590223401 КАПЕЛА МИЛЕТИЋЕВО, С. МИЛЕТИЋА ББ
58 4870226360 ХИДРОЦИЛ ВЕЛИКИ ГАЈ, Ђ. ЈАКШИЋА 3
59 4590214801 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР МИЛЕТИЋЕВО, ГЛАВНА 51
60 4700125411 ОПШТИНА ПЛАНДИшТЕ - ЛОКАЛ ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 16/А
61 4700075971 ПОСЛОВНИ ПР. ЗАКУПАЦ ДОО "ВИНДИЈА"

КАСАПНИЦА
ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 16

62 4090227694 КАПЕЛА БАРИЦЕ, 2. ОКТОБРА ББ
63 4500013464 КОРИСНИК ВАСИЋ РАДИВОЈЕ ВРШАЦ, ЛАУДОНОВАЦ НЕМАЊИНА

ББ, СТ.1
64 4550014455 ЛОКАЛ ЗАКУПАЦ ЛАЗИН ЂУРИЦА МАРГИТА, Л. АНКУЦИЋ 53
65 4590009837 ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНО

ОБРАЗОВАЊЕ
МИЛЕТИЋЕВО, С. МИЛЕТИЋА 3

66 4870229636 СТАН-ОПСТИНА ПЛАНДИСТЕ ВЕЛИКИ ГАЈ, Д. ОБРАДОВИЋА 35
67 4590009756 ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ЛОКАЛ МИЛЕТИЋЕВО, СОЛУНСКА 41
68 4590010075 ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ - ЛОКАЛ МИЛЕТИЋЕВО, ГЛАВНА 41/.
69 4590009713 ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ - ДОМ КУЛТУРЕ МИЛЕТИЋЕВО, СОЛУНСКА 41
70 4570009720 ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ МИЛЕТИЋЕВО, МАРКОВИЋЕВО

БЕГЕЈСКА 5/А
71 4700011280 МИХАЈЛОВ ДЕСАНКА ПЛАНДИШТЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 15/А
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Табела – Јавно осветљење
на територији општине Пландиште

Р.
бр.

ЕД број Назив потрошача Адреса места мерења

1 4550015737 Ј. О. МАРГИТА 2 - УГАО Б. ЈЕДИНСТВА И П.
АЛБУ

МАРГИТА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА ББ

2 4550014692 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ МАРГИТА 3 МАРГИТА, Т С ИИИ ББ
3 4550014846 Ј.О. МАРГИТА 1 - УГАО Б. ЈЕДИНСТВА И М.

ТИТА
МАРГИТА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА ББ

4 4500083500 ЈАВНО СВЕТЛО - ЛАУДОНОВАЦ - КОД
СКОЛЕ

ВРШАЦ, ЛАУДОНОВАЦ ЛАУДОНОВАЦ

5 4570009682 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ МИЛЕТИЋЕВО, МАРКОВИЋЕВО
БЕГЕЈСКА ББ/.

6 4260009659 ЈАВНО СВЕТЛО ДУЖИНЕ, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА ББ/.
7 4060010014 Ј. О. БАНАТСКИ СОКОЛАЦ 1 БАНАТСКИ СОКОЛАЦ, ШКОЛСКА ББ/ББ
8 4590010032 Ј. О. МИЛЕТИЦЕВО 2 МИЛЕТИЋЕВО, КАЈМАКЧАЛАНСКА

ББ/ББ
9 4590009624 Ј. О. МИЛЕТИЦЕВО 1 МИЛЕТИЋЕВО, X ББ/.

10 4800010008 Ј. О. СТАРИ ЛЕЦ 2 СТАРИ ЛЕЦ, КОЗАРАЧКА ББ/.
11 4800009394 Ј. О. СТАРИ ЛЕЦ 1 СТАРИ ЛЕЦ, ЖЕЛЕЗНИЧКА ББ
12 4800009920 Ј.О. СТАРИ ЛЕЦ 3 СТАРИ ЛЕЦ, СУТЈЕСКА ББ
13 4310008951 Ј. О. ХАЈДУЦИЦА 3 - УГАО Г. ПРИНЦИПА И

МАКЕДОНСКЕ
ХАЈДУЧИЦА, Г. ПРИНЦИПА ББ

14 4310009400 Ј. О. ХАЈДУЦИЦА 2 ХАЈДУЧИЦА, Т С ИИ ББ/, УЛ.
15 4310009036 Ј. О. ХАЈДУЦИЦА 4 - УГАО МАКЕДОНСКЕ И

Ј. ЦМЕЛИКА
ХАЈДУЧИЦА, МАКЕДОНСКА ББ

16 4860014469 Ј. О. В. ГРЕДА 1 ВЕЛИКА ГРЕДА, X ББ/.
17 4860014477 Ј. О. В. ГРЕДА 3 ВЕЛИКА ГРЕДА, Т.С. ББ/, УЛ.
18 4860015465 Ј. О. В. ГРЕДА 5 ВЕЛИКА ГРЕДА, Т.С. ББ/, УЛ.
19 4860199156 Ј.О. ВЕЛИКА ГРЕДА 4 ВЕЛИКА ГРЕДА, М. ТИТА 114
20 4860014620 Ј. О. В. ГРЕДА 2 ВЕЛИКА ГРЕДА, Т С ИИ ББ/, УЛ.
21 4870009880 Ј. О. ВЕЛИКИ ГАЈ 1 ВЕЛИКИ ГАЈ, ТС 1
22 4870009945 Ј. О. ВЕЛИКИ ГАЈ 3 ВЕЛИКИ ГАЈ, Т С ИИИ ББ/, УЛ.
23 4870010131 Ј. О. ВЕЛИКИ ГАЈ 2 ВЕЛИКИ ГАЈ, ТС 2
24 4470009343 Ј. О. КУПИНИК 1 КУПИНИК, В. КАРАЏИЋА 3
25 4470009513 Ј. О. КУПИНИК 2 КУПИНИК, Т С ИИ ББ
26 4090006746 УЛИЧНО СВЕТЛО  ТС _ 3 БАРИЦЕ, М. ТИТА ББ/ББ
27 4090006932 УЛИЧНО СВЕТЛО  ТС _ 2 БАРИЦЕ, X ББ/.
28 4090006908 УЛИЧНО ЈАВНО СВЕТЛО  ТС  _  1 БАРИЦЕ, М.ТИТА-ДРУГИ ОКТОБАР ББ/,

УЛ.
29 4390202491 УЛИЧНО СВЕТЛО СТС 4 ЈЕРМЕНОВЦИ, С. МАРКОВИЋА 2
30 4390008599 УЛИЧНО СВЕТЛО - ЗЕМ. ЗАДРУГА ЈЕРМЕНОВЦИ, X ББ/.
31 4390008548 УЛИЧНО СВЕТЛО Т.С. КУЛА ЈЕРМЕНОВЦИ, X ББ/.
32 4390008530 УЛИЧНО СВЕТЛО ТС 1 ЈЕРМЕНОВЦИ, X ББ/.
33 4390008475 УЛИЧНО СВЕТЛО ТС 3 ЈЕРМЕНОВЦИ, М. ТИТА ББ/ББ
34 4700109459 Ј О ПЛАНДИСТЕ 10 ПЛАНДИШТЕ, М. ТИТА ББ
35 4700032180 Ј. О.   ПЛАНДИСТЕ 9 ПЛАНДИШТЕ, ЗМАЈ ЈОВИНА ББ/ББ
36 4700032199 ЈАВНА РАСВЕТА - НАПРЕДАК ПЛАНДИШТЕ, ИЛИНДЕНСКА ББ
37 4700032229 Ј. О.   ПЛАНДИСТЕ 3 ПЛАНДИШТЕ, М. ТИТА ББ/ББ
38 4700032520 Ј О ПЛАНДИСТЕ 5 ПЛАНДИШТЕ, М. ОБИЛИЋА ББ/ББ
39 4700032539 Ј. О.  ПЛАНДИШТЕ 6 ПЛАНДИШТЕ, Ђ. ЈАКШИЋА 14
40 4700032547 Ј. О.    ПЛАНДИШТЕ  7 ПЛАНДИШТЕ, М.ТИТА 55
41 4700032555 Ј. О.   ПЛАНДИСТЕ 2 ПЛАНДИШТЕ, В. КАРАЏИЋА ББ/ББ
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42 4700114614 Ј. О. ПЛАНДИСТЕ 11 ПЛАНДИШТЕ, УГАО ПАРТИЗАНСКЕ И З.
ЗРЕЊАНИНА

43 4700032148 Ј. О. ПЛАНДИСТЕ 8 ПЛАНДИШТЕ, УГАО В. КАРАЏИЋА И ББ
44 4700224274 ЈАВНА РАСВЕТА ТС 12 ПЛАНДИШТЕ, ВОЈВ. ПУТНИКА ББ
45 4700224320 ЈАВНА РАСВЕТА ПЛАНДИШТЕ, КАРАЂОРЂЕВА ББ
46 4700224266 ЈАВНА РАСВЕТА -ТС9 ПЛАНДИШТЕ, ЗМАЈ ЈОВИНА ББ

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са  утврђеним
Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно
Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике
Србије (у даљем тексту у множини: Правила Оператора система)

Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико у
свом пословању стекне право да користи и додатне објекте.

УГОВОРЕНИ ИЗНОС И ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА

Члан 3.

Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора, износи максимално
13.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Цена за испоручену активну електричну енергију- јединствена тарифа, широка
потрошња  за 1КWh износи _________динара без ПДВ, односно ____________ динара
са ПДВ-ом,
цена за испоручену активну електричну енергију- јединствена тарифа, јавно осветљење
за 1KWh износи _________динара без ПДВ, односно ____________ динара са ПДВ-ом.

Цена је фиксна и не може се мењати.

У цену из става 1. овог члана су урачунати балансна одговорност и сви трошкови осим
трошкова приступа и коришћења система електричне енергије, трошкови накнаде за
подстицај повлашћених потрошача и ПДВ.
Реализација уговорене вредности ће се у 2020. години вршити до износа расположивих
средстава у утврђених Буџетом Општине Пландиште за 2020-ту годину, а у 2021.
години у оквиру планираних и обезбеђених средстава за ове намене.

ТРОШКОВИ ПРИСТУПА ПРЕНОСНОМ (ДИСТРИБУТИВНОМ) СИСТЕМУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИСПОРУЧЕНЕ КУПЦУ

Члан 4.

Купац се обавезује да плати Продавцу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове
приступа преносном систему електричне енергије и/или трошкове приступа
дистрибутивном систему, који се од стране оператора система обрачунавају Продавцу
(у зависности од места прикључења Купца).

Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају у складу са
законским и подзаконским актима.
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ТРОШКОВИ НАКНАДA ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 5.

Купац се обавезује да плати Продавцу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (у даљем тексту:
Накнада) у складу са прописима Републике Србије.

Накнада се обрачунава као производ укупно измерене активне електричне енергије у
обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде која се утврђује у складу са
прописима Републике Србије, изражене у дин/ kWh.

Купац се обавезује да Продавцу плати и трошкове накнаде за мерно место, као и
трошкове обраде података ОДС-а.

НАЧИН ОБРАЧУНА И ФАКТУРИСАЊЕ

Члан 6.

Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње
од 07:00 часова првог календарског дана у месецу и траје до 07:00 часова првог
календарског дана у наредном месецу.

Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о
очитавању обрачунских мерних места добијених од стране Оператора система.

Обрачунске величине које се користе за испостављање фактуре испоручене активне
електричне енергије су:
- активна енергија у вишој дневној тарифи (kWh)
- активна енергија у нижој дневној тарифи (kWh)

Обрачунске величине које се користе за фактурисање трошкова приступа систему
електричне енергије су:
- активна енергија у вишој дневној тарифи (kWh)
- активна енергија у нижој дневној тарифи (kWh)
- реактивна енергија (kvАr)
- прекомерна реактивна енергија (kvАr)
- одобрена снага (kW)
- прекомерна снага (kW)

Обрачунске величине које се користе за фактурисање Накнаде су:
- активна енергија у вишој дневној тарифи (kWh)
- активна енергија у нижој дневној тарифи (kWh)
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ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (ПДВ)

Члан 7.

Купац се обавезује да Продавцу исплати обрачунати ПДВ на уговорену цену за
продату електричну енергију из члана 3., трошкове приступа систему електричне
енергије из члана 4. и трошкове Накнада из члана 5. овог Уговора.

ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ РАЧУНА, НАЧИН ИЗДАВАЊА И ПЛАЋАЊА.

Члан 8.

Продавац издаје Купцу јединствен рачун са исказаном испорученом електричном
енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије, Накнадом и ПДВ-ом
најкасније у року од 3 (три) дана по добијању месечног извештаја од оператора система
о очитавању обрачунских мерних места.

Продавац рачун издаје у два примерка и  доставља Купцу, путем поште, најкасније до
20. у текућем месецу за претходни месец.

Продавац ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате
електричне енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и
обрачунати ПДВ.

Купац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Продавца у складу са његовим
писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број рачуна који се
плаћа.

Купац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје и коресподентске банке,
који су у вези са плаћањима по основима из овог Уговора.

Продавац ће сносити само банкарске трошкове своје банке.

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ
задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.

ПРАВО КУПЦА НА ПРИГОВОР НА РАЧУН

Члан 9.

На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана
добијања рачуна.

Приговор Купца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.

Продавац је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора. У случају да је приговор основан, Продавац ће извршити одговарајуће
исправке рачуна и доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора.
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У случају да Продавац одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.

РОК ПЛАЋАЊА

Члан 10.

Купац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу члана 8. овог
Уговора изврши у року од 45 дана од дана испоставе рачуна.

У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, Продавац ће Купцу обрачунати
камату у складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока
плаћања до датума измирења дуга.

Обрачун камате из става 2. овог члана, Купац је дужан да плати Продавцу у року од 8
(осам) дана од датума испостављања обрачунате камате.

У случају да Купац, поред дуга по рачунима испостављеним у складу са чланом 8. овог
Уговора, дугује и камату и трошкове судског поступка, Продавац ће Купцу почев од
прве наредне уплате Купца, урачунавање испуњења уговорних обавеза Купца вршити
на начин утврђен чланом 313. Закона о облигационим односима.

НЕИЗВРШЕЊЕ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА

Члан 11.

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, у складу са законом.

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ (ВИША СИЛА И ДРУГИ СЛУЧАЈЕВИ)

Члан 12.

Продавац и Купац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају
више силе.

Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине
електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања.

Као виша сила, за Уговорне стране, 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 система донети у складу са правилима о раду система, а у
циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више
силе уколико се њено трајање може предвидети, као и да предузме потребне
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активности ради ублажавања последица више силе.

За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују
се санкције за неизвршење уговрних обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није
ноторна чињеница.

У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају
своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно
одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила
виша сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним
путем (препорученим писмом, телеграмом, меилом, факсом) обавести другу уговорну
страну.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о
облигационим односима Републике Србије.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

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 настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора
или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Панчеву.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ

Члан 15.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна.
Овај Уговор се закључује до утрошка средстава опредељених за ове немене, а
анјкасније на период до годину дана.
Купац и Продавац дужни су да након потписивања уговора, именују лица која ће бити
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за
извршавање овог уговора.
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 16.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и
обавезиваће Продавца и Купца само оне измене и допуне које су сачинили споразумно
у писаној форми.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Купац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор Купца на рачун,
упозорење или друго писмено Продавца, које се односи на овај уговорни однос сматра
уредном, уколико је Продавац исте доставио на адресу наведену у овом Уговору.

Члан 18.

На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Србије, Закона о енергетици и других закона и
подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске
делатноси и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.

Члан 19.

Купац овим Уговором истовремено потврђује, под законском одговорношћу, да су сви
подаци и копије докумената које је дао Продавцу за потребе закључења и праћења овог
уговорног односа тачни и веродостојни оригиналној документацији.

Члан 20.

Купац је сагласан да је Продавац његов ексклузивни снабдевач, што значи да  Купац
нема право да закључи истоветни уговорни однос за исти уговорени период са другим
продавцем, а у противном Купац је дужан да Продавцу надокнади сву насталу
материјалну штету (стварна штета и изгубљена добит).

Члан 21.

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са Законом о
енергетици.

Члан 22.

Прилози и саставни делови овог уговора су:
- понуда Продавца број од 2020. године
- структура цене
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Члан 23.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три примерка за сваку
Уговорну страну.

ПРОДАВАЦ КУПАЦ
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

_______________________________ _________________________________
Јован Репац, мастер економиста
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МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
за озбиљност понуде

ДУЖНИК –Издавалац менице

Назив:_____________________________________________________
Седиште/ Адреса:___________________________________________
Матични број:_____________________ ПИБ:____________________
Текући рачун:______________________________________________
Пословна банка:____________________________________________

ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице,

КОРИСНИК (Поверилац)

Општина Пландиште, ул. Војводе Путника 38,  26 360 Пландиште
Матични број 08057567,
ПИБ: 102002904
Текући рачун 840-44640-68

Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену
сопствену меницу, серије број ______________________ као гаранцију за озбиљност
понуде. Бланко соло меница је издата на износ од _____________________________
динара  (10% од вредности понуде без ПДВ-а), за јавну набавку „ЈАВНА НАБАВКА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“.

Рок важења ове менице је најмање онолико дана колико важи понуда.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да попуни меницу за наплату и да у

своју корист  безусловно и неопозиво, Без протеста и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет
свих наших рачуна,  као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у
случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања
приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења,  на опозив овог
овлашћења,  на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за
наплату

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања
нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница као инструмент обезбеђења за озбиљност понуде посла може се
активирати – уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду;

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за гаратни рок
у складу са захтевима из конкурсне документације.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
_________________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у
картону депонованих потписа код наведене банке.  На меници је стављен печат и
потпис издаваоца менице.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
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дужника, а 1 (један) за Повериоца

Датум:_______________________
Место издавања овлашћења:____________________________

М.П.                        Издавалац менице-дужник

______________________________
Потпис и печат овлашћеног лицa

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење потписује

и оверава овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење

потписује и оверава овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично

овлашћење потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово
овлашћено лице

Напомена:
доставља се обавезно приликом подношења понуде


