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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив наручиоца:  Ј.К.П „БОГАТИЋ“ Богатић
Адреса: ул. Мике Витомировића бр. 4, 15350 Богатић
Интернет страница: www.jkpbogatic.rs
ПИБ: 101438635
Матични број: 07334419
Број рачуна: 330-34000038-34
Шифра делатности: 3600
Регистарски број: 02407334419

1.2 Врста поступка јавне набавке

 Предметна јавна набавка се спроводи у поступку мале вредности.
          Позив за подношење понуде  и Конкурсна документација  објављена је 
12.03.2019. године на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
          Рок за достављање понуда је 22.03..2019.године до 12 часова у седишту 
Наручиоца  (Ј.К.П  „БОГАТИЋ“  Богатић,  ул.  Мике  Витомировића  бр.4,  15350 
Богатић), а отварање понуда ће бити истог дана у 12 30 часова у просторијама 
седишта Наручиоца.
        На ковертије потребно следеће назначити: „Понуда за ЈНМВ  бр.  1.1.2/2019: 
набавка  добара:  Набавка  електричне  енергије –  НЕ  ОТВАРАТИ“,  а  на  полеђини 
коверте потребно је навести податке о понуђачу и контакт телефон.

1.3 Предмет јавне набавке

         Предмет јавне набавке је набавка добара: Набавка електричне енергије.
          Предмет  јавне  набавке  дефинисан  је  детаљно  у  делу  3.  Техничке 
карактеристике.

1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

        Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

1.5 Лица за контакт

         Милена Петрић, службеник за јавне набавке, фах: 015 / 7787 – 143, е-mail: 
jkpbogatic@mts.rs.

 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Предмет јавне набавке је ЈНМВ, набавка добара: набавка електричне енергије.
Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 09000000 – Нафтни деривати, 

гориво, електрична енергија и други извори енергије.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

 СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА)

Структура набавке и техничке спецификације набавке:

 Количина  електричне  енергије  одређиваће  се  на  основу  остварене 
потрошње купца на месту примопредаје током периода снабдевања

 Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца

 Врста продаје: стална и гарантована
 Капацитет  испоруке:  према  спецификацији  у  прилогу  -  на  бази  месечних 
дијаграма потрошње
 Период испоруке: од првог у месецу у 00:00h,  који следи после потписивања 
уговора и траје  годину дана у континуитету. Количина енергије 302.725 kWh
 Место испоруке:  

- Мерно место Трафо станица – „ВОДОВОД“ Богатић: 1
- Мерна места – пословни објекти: 3
- Мерна места – локали и канцеларије: 5                 
Укупно 9 мерних места по спецификацији
                               

Спецификација  захтева  за  свако  мерно  место   са  локацијом, 
напонским нивоом, ЕД бројем, одобреном снагом (kWh) :

Напонски ниво: 0,4 КV (потрошња на средњем напону)

1 мер. место, ЈКП „БОГАТИЋ“ - „ВОДОВОД“;  адреса: Богатић, Ул. Павла Орловића бб; ЕД број: 
1715358870; одобрена снага kW: 100,00

Колич. ел. ен. јан. феб. мар. апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. УКУПНО
КWh/месечно 22370 20450 22130 22130 22130 22600 27600 27550 27550 22600 18600 19400 275110
Виша тар. kWh 15740 14400 15715 15715 15715 16100 20150 20100 20100 16050 13300 13800 196885
Нижа тар. kWh 6630 6050 6415 6415 6415 6500 7450 7450 7450 6550 5300 5600 78225

Широка потрошња

2 мер. место,  ЈКП „БОГАТИЋ“ – „ВОДОТОРАЊ“;   адреса: Богатић, Ул. Небојше Јерковића бб; 
ЕД број: 1715351220; одобрена снага kW: 17,25

Колич. ел. ен. јан. феб. мар. апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. УКУПНО
КWh/месечно 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Виша тар. kWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Нижа тар. kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3 мер. место, ЈКП „БОГАТИЋ“ – „ГРОБЉЕ“;  адреса: Богатић, Ул. Павла Орловића бб; ЕД број: 
1715355402; одобрена снага kW: 17,25

Колич. ел. ен. јан. феб. мар. апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. УКУПНО
КWh/месечно 1425 1240 1350 920 320 180 320 320 150 780 900 1600 9505
Виша тар. kWh 950 830 1350 920 320 180 320 320 150 780 900 1600 8620
Нижа тар. kWh 475 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885

4 мер. место, ЈКП „БОГАТИЋ“;  адреса: Богатић, Ул. Мике Витомировића 4; ЕД број: 1715399347; 
одобрена снага kW: 17,25

Колич. ел. ен. јан. феб. мар. апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. УКУПНО
КWh/месечно 960 945 800 690 715 920 1450 890 850 870 720 1000 10810
Виша тар. kWh 640 630 800 690 715 920 1450 890 850 870 720 1000 10175
Нижа тар. kWh 320 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635

5 мер. место, ЈКП „БОГАТИЋ“- „ЛОКАЛ“;  адреса: Богатић, Ул. Зелена пијаца 3; ЕД број: 
1715400133; одобрена снага kW: 17,25

Колич. ел. ен. јан. феб. мар. апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. УКУПНО
КWh/месечно 195 110 90 75 15 5 5 5 50 30 35 110 725
Виша тар. kWh 130 70 90 75 15 5 5 5 50 30 35 110 620
Нижа тар. kWh 65 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105

6 мер. место, ЈКП „БОГАТИЋ“- „ЛОКАЛ 1“;  адреса: Богатић, Ул. Павла Орловића 33; ЕД број: 
1716161759; одобрена снага kW: 6,90

Колич. ел. ен. јан. феб. мар. апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. УКУПНО
КWh/месечно 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Виша тар. kWh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Нижа тар. kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 мер. место, ЈКП „БОГАТИЋ“- „ЛОКАЛ 2“;  адреса: Богатић, Ул. Павла Орловића 33; ЕД број: 
1716161738; одобрена снага kW: 6,90

Колич. ел. ен. јан. феб. мар. апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. УКУПНО
КWh/месечно 320 240 350 310 310 380 520 630 350 190 360 430 4390
Виша тар. kWh 230 170 260 225 210 265 350 420 250 130 185 350 3045
Нижа тар. kWh 90 70 90 85 100 115 170 210 100 60 175 80 1345

8 мер. место, ЈКП „БОГАТИЋ“- „ЛОКАЛ 3“;  адреса: Богатић, Ул. Павла Орловића 33; ЕД број: 
1716161743; одобрена снага kW: 6,90

Колич. ел. ен. јан. феб. мар. апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. УКУПНО
КWh/месечно 40 105 80 50 130 190 75 95 100 75 50 70 1060
Виша тар. kWh 37 70 70 35 95 140 55 55 75 55 40 60 787
Нижа тар. kWh 3 35 10 15 35 50 20 40 25 20 10 10 273

9 мер. место, ЈКП „БОГАТИЋ“- „КАНЦЕЛАРИЈЕ“;  адреса: Богатић, Ул. Бранка Ђонлића бб; ЕД 
број: 1716161764; одобрена снага kW: 6,90

Колич. ел. ен. јан. феб. мар. апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. УКУПНО
КWh/месечно 80 150 90 75 50 45 100 55 60 50 50 80 885
Виша тар. kWh 70 45 50 45 35 25 70 35 40 30 30 50 525
Нижа тар. kWh 10 105 40 30 15 20 30 20 20 20 20 30 360
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Захтев је урађен на основу потрошње електричне енергије у 
протекле две године , као и на основу процене потреба у 2019. 
години.

Количине,  као  и  дијаграм у  захтеву  се  морају  схватити  условно, 
односно количине испоручене електричне енергије могу бити мање 
или веће, а све у зависности од просечних темепература у грејној 
сезони, а по дијаграму потрошње који ће бити приближан дијаграму 
планиране потрошње.

 РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Период испоруке:  од првог у месецу у 00:00h,  који следи после потписивања 
уговора и траје  годину дана у континуитету. Количина енергије 302.725 kWh

 МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

1) Мерно место бројилo на средњенапонској страни трансформатора (напонски 
ниво 10/0,4 KV):  Трафо станица ТС20 –„ВОДОВОД“ Богатић, Павла Орловића 
бб 1:

- одобрене снаге 100,00 kW .................................. 1 мерно место

2) Мерна  места  бројила  на  нисконапонској  мрежи  8 мерних  места  по 
спецификацији са следећим одобреним снагама:

- одобрена снага 17,25 kW................................... 4 мерна места,
- одобрена снага 6,9 kW    ................................... 4 мерна места.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 
Закона и додатни услови из члана 76. Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

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

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
чланови  организоване  криминалне  групе,  да  нису  осуђивани  за  кривична  дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре.

3) БРИСАН ИЗ ЗЈН.

4)  да је  измирио доспеле  порезе,  доприносе и  друге  јавне дажбине  у  складу са 
прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној 
територији.
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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  енергетику  или  адекватан  документ  предвиђен  прописима 
државе у којој страни понуђач има седиште. 

6) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  
запошљавању и условима рада, заштите животне средине.

7) Понуђач  испуњава додатне услове:
-  располаже  финансијским  капацитетом,  да  је  у  предходне  две  године  остварио 
приход који је већи од 10.000.000,00 динара. 
-  располаже  неопходним  техничким и кадровским капацитетом, односно:  
-  да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије који је у било ком 
периоду из предходне три године обавио минимално једну трансакцију ел. енергије 
са другим учесником на тржишту.
-   да  понуђач  има  лице  запослено  на  неодређено  време  овлашћено  за 
пријављивање  прекограничних  и  интерних  трансакција  у  оквиру  планова  рада 
надлежном оператеру преносног система.

4.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова   
наведених од 1) до 4).
        Важећу дозволу надлежног  органа  за  обављање делатности  која  је 
предмет јавне набавке: Лиценцу за снабдевање електричном енергијом коју је 
издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима 
државе  у  којој  страни  понуђач  има  седиште,  понуђач  је  дужан  да  за 
подизвођача достави за део набавке који ће преко њега извршити. 

4.3 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу 
са чланом 81. Закона

Члан групе понуђача који је носилац посла је дужан да за сваког понуђача из 
групе понуђача достави доказе о испуњености услова наведених у делу 4.1 од 1) до 
4) и 6), док додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Услов  из тачке 5) која се налази у делу 4.1 конкурсне документације (понуђач 
мора  да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет  јавне  набавке:  Лиценцу  за  снабдевање  електричном  енергијом  коју  је 
издала  Агенција  за  енергетику  или  адекватан  документ  предвиђен  прописима 
државе у којој страни понуђач има седиште), дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходно испуњеност 
тог услова.

4.4 Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона

Испуњеност услова се доказује достављањем Изјаве којом понуђач, подизвођач 
или представник групе понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да су испуњени услови.

Услов  из  члана  75.  став  1.  тачка  5.  ЗЈН,  може  се  доказивати  само 
достављањем тражене важеће дозволе.

Наручилац  може  накнадно  по  отварању  понуда  тражити  од  понуђача, 
подизвођача или групе понуђача да доставе доказе о испуњености услова из члана 
75. и 76. Закона.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора бити састављена 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.

5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Обрасце и  изјаве тражене у  конкурсној  документацији,  односно податке који 
морају бити њихов саставни део,  понуђач попуњава читко,  а овлашћено лице их 
потписује и печатом оверава.

5.3 Партије

Понуда није обликована по партијама.

5.4 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да 
измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са 
ознаком: "Измена понуде",  "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку 
добара:  Набавка електричне енергије, број  1.1.2/2019. Понуђач је  дужан да јасно 
назначи  који  део  понуде  мења,  односно  која  документа  накнадно  доставља.  По 
истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове 
своју понуду. 

5.5 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити 
да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких  понуда.  У  Обрасцу  понуде  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси 
понуду,  односно  да  ли  подноси  понуду  самостално,  као  заједничку  понуду,  или 
подноси понуду са подизвођачем.

5.6 Понуда са подизвођачем

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
-  у  Обрасцу  понуде  наведе  опште  податке  о  подизвођачу,  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;
- за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у 
делу 4.2. конкурсне документације.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач,  односно добављач, у  потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка јавне набавке,  односно за извршење уговорних обавеза, без 
обзира на број подизвођача.

Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
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5.7 Заједничка понуда

Понуду  може  поднети  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 о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити вршена плаћања;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Носилац посла дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача;
-  за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова 
начин предвиђен у делу 4.3 конкурсне документације.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу.

5.8 Захтеви у погледу рока испоруке, гарантног рока, места извршења набавке, 
начина и услова плаћања

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: 

1) мерно место бројило на средњенапонској  страни трансформатора (напонски 
ниво 10/04 KV): Трафо станица ТС20 – „ВОДОВОД“ Богатић, Павла Орловића 
бб: једно мерно место одобрене снаге 100,00 kW

2) Мерна места бројила на нисконапонској мрежи 8 мерних места са следећим 
одобреним снагама:

одобрена снага: 17,25 kW...... 4 мерна места
одобрена снага: 6,9 kW...... 4 мерна места

Укупно 9 мерних места.

РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА:
Период испоруке:  од првог у месецу у 00:00h,  који следи после потписивања 

уговора и траје  годину дана у континуитету. Количина енергије 302.725 kWh

5.9 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити изражена у динарима, по јединици мере и у укупном износу, са 
и без пореза на додату вредност.

Дозвољена је промена цена у уговореном периоду у складу са актом надлежног 
органа (Министарство, Влада РС), уз сагласност Наручиоца.

Ако је у понуди изказана  неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона.

5.10 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуда.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде  заинтересовано  лице  ће  упутити  на  адресу  наручиоца:  ул.  Мике 
Витомировића бр.4, 15350 Богатић  или на  електронску адресу:  jkpbogatic@mts.rs , 
са  назнаком:  Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне 
документације за јавну набавку, редни број 1.1.2/2019. 
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Наручилац  ће  заинтересованом  лицу,  у  року  од  три  дана  од  дана  пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима, одговор послати у писаном 
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатном информацијама, појашњењима и одговорима 
врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће 
од  заинтересованог  лица  да  на  исти  начин  потврди  пријем  одговора,  што  је 
заинтересовано лице дужно да учини.

5.11 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача 
односно његовог подизвођача

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  може,  уз  сагласност  понуђача,  да  изврши  исправке  рачунских 
грешака  уочених  приликом  разматрања  понуде  по  окончаном  поступку  отварања 
понуда.

5.12 Критеријум за доделу уговора

           Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена  .

5.13 Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и члану 75. став 2. Закона

Накнаду за  коришћење патената,  као и  одговорност  за  повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

Понуђач сноси трошкове накнаде за коришћење патента, као и одговорност за 
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

5.14 Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или 
пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима  јавних  набавки,  а  предаје  Наручиоцу.  Примерак  захтева  за  заштиту 
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке 
радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

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

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.
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После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок 
за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да 
га Републичка комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем 
року.  Ако  се  захтев  доставља  непосредно,  електронском  поштом  или  факсом, 
подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а 
уколико се доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. 
Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев достављен дана када је 
пријем одбијен.

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.

Такса се плаћа у износу од 60.000,00 динара како следи:

Сврха плаћања Републичка административна такса за јавну набавку, редни број 
1.1.2/2019

корисник/прималац Буџет Републике Србије

шифра плаћања 153

број рачуна 840-742221843-57

број модела 97

позив на број 50-016

5.15 Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права.

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је 
поднета само једна понуда.

Ако  понуђач  којем  је  додељен  уговор  одбије  да  закључи  уговор  о  јавној 
набавци,  наручилац  може  да  закључи  уговор  са  првим  следећим  најповољнијим 
понуђачем.

 Када је закључен уговор из става 1 (уговор о потпуном снабдевању), снабдевач 
је дужан да, пре отпочињања снабдевања закључи:

1) уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и 
места примопредаје тог крајњег купца и 

2) уговор о приступу систему са оператором система на који објекат крајњег 
купца прикњучен.
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                                           6. О Б Р А С Ц И
Образац 6.1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________________________________ 
у поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 1.1.2/2019 набавка добара: Набавка електричне 
енергије, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
чланови  организоване  криминалне  групе,  да  нису  осуђивани  за  кривична  дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре.

3) БРИСАН ИЗ ЗЈН.

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

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  енергетику  или  адекватан  документ  предвиђен  прописима 
државе у којој страни понуђач има седиште. 

6) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  
запошљавању и условима рада, заштите животне средине.

7) Понуђач  испуњава додатне услове:
-  располаже  финансијским  капацитетом,  да  је  у  предходне  две  године  остварио 
приход који је већи од 10.000.000,00 динара. 
-  располаже  неопходним  техничким и кадровским капацитетом, односно:  
-  да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије који је у било ком 
периоду из предходне три године обавио минимално једну трансакцију ел. енергије 
са другим учесником на тржишту.
-   да  понуђач  има  лице  запослено  на  неодређено  време  овлашћено  за 
пријављивање  прекограничних  и  интерних  трансакција  у  оквиру  планова  рада 
надлежном оператеру преносног система.

Место:_____________                                                                                 Понуђач:

Датум:_____________                            М.П.                             _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Понуђач мора доставити уз Изјаву и тражену важећу дозволу из тачке 5. овог 
образца, према конкурсној документацији.

                                                                                                                          
                                                                                                    Образац бр.6.2

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном  
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У
Подизвођач______________________________________________________________
у поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 1.1.2/2019 набавка добара: Набавка електричне 
енергије испуњава  све услове  из  чл.  75.  Закона,  односно  услове  дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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) БРИСАН ИЗ ЗЈН.
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији).
5) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине.

Место:_____________                                                                      Подизвођач:

Датум:_____________                                  М.П.                  _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем:
1) Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена 
печатом.

2) Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке: Лиценцу за снабдевање електричном енергијом коју је издала 
Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој 
страни понуђач има седиште, понуђач је дужан да за подизвођача достави за део 
набавке који ће преко њега извршити.

Ј.К.П „БОГАТИЋ“ Богатић Страна 15/28  



                                                                                                                               
Образац бр.6.3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр:__________________ од _____.2019 за јавну набавку  бр. 1.1.2/2019 набавка 
добара: Набавка електричне енергије.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):
Рок важења понуде:
( Минимум 30 дана од дана отварања 
понуде)

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

                          
                                       

      Понуђач

Датум ______________                                               ___________________ 
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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.

Датум:                                                                                               Подизвођач:

_________________                                                                   ____________________
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3) 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:

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.

                                                                         Овлашћено лице:

Датум: _________________                          _________________________ 
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 Образац 6.4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ

За јавну набавку мале вредности бр.1.1.2/2019. Набавка добара: Набавка 
електричне енергије:

1. Јединична цена за сва места примопредаје (табела у прилогу)

Предмет јавне 
набавке

Јединица 
мере

Оквирна 
количина

Јединична 
цена без 
ПДВ- а

Јединична 
цена са ПДВ- 

ом

Укупна цена 
без ПДВ-а

Укупна цена 
са ПДВ-ом

Набавка 
електричне 

енергије
kWh 302.725 

+ 2. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије:

Према важећем (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему 
за  дистрибуцију  електричне  енергије,  на  дистрибутивном  подручију  Привредног 
друштва за дистрибуцију електричне енергије, а на које је прибављена сагласност 
Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном гласнику 
РС“.

+3.  Трошкови  накнаде  за  подстицај  повлашћених  произвођача 
електричне енергије:

У складу са одлукама  Владе Републике Србије о мерама подстицања за 
повлашћене произвођаче електричне енергије.

+4. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије:

Према  важећој (у  периоду  обрачуна)  Одлуци  о  утврђивању  цена  за 
приступ за пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за 
енергетику Републике Србије и која је објављена у „ Службеном гласнику Републике 
Србије“.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                              ПОНУЂАЧ

___________________                                 М.П                 ______________________

Напомена: Понуђену јединичну цену изказати на две децимале.

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2., 3., и 4. 
овог Образца верификује понуђач својим потписом на овом образцу.
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Образац 6.5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку мале вредности бр. 1.1.2/2019: Набавка добара: Набавка 
електричне енергије

Врста трошкова Износ трошкова

Навести врсту трошка на који се 
понуђач ставља постављањем 
услова у конкурсној 
документацији, нпр. прибављање 
средстава обезбеђења обавеза из 
поступка и уговорних обавеза, 
израда узорка и модела и сл.

 

  

  

  

  

  

 

датум:

____________________

 

 

M.П.
потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца посла

 _____________________

место:

____________________
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Образац бр. 6.6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

За јавну набавку мале вредности бр. 1.1.2/2019: Набавка добара: Набавка 
електричне енергије

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач ___________________

______________________________________________________, са седиштем у 

____________________, ул. __________________________________, бр. _____, 

даје следећу изјаву

И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима.

 

датум:

____________________

 

 

M.П.
потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца посла

 _____________________

место:

____________________
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Образац 6.7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. 
СТАВ 2. ЗАКОНА

За  јавну  набавку  мале  вредности  бр.  1.1.2/2019:  Набавка  добара:  Набавка 
електричне енергије

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач _____________

__________________________________________________________, са седиштем у 

______________________, ул. ____________________________________, бр. _____, 

даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произлазе 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.

 

датум:

____________________

 

 

M.П.
потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца посла

 _____________________

место:

____________________
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                                                                                                        Образац бр.6.8

МОДЕЛ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

мале вредности број: 1.1.2/2019

Наручилац  : Јавно комунално предузеће „БОГАТИЋ“ Богатић
Врста поступка:јавна набавка мале вредности .

Предмет јавне набавке: набавка добара: Набавка електричне енергије

1. Понуђени модел уговора смо проучили, попунили,  парафирали све стране, 
оверили  печатом  и  потписали,  чиме  потврђујемо  да  прихватамо  све 
елементе уговора.

2. Упознати  смо  са  чињеницом,  на  њу  пристајемо,  да  у  случају  да  не 
доставимо оверен и парафиран модел уговора како то Наручилац захтева, 
Наручилац може одбити нашу понуду као неприхватљиву. 

     Датум:                                                                 Потпис одговорног лица:

___________ 2019. год.                     М.П.           __________________________

модел уговора
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Јавно комунално предузеће „БОГАТИЋ“ Богатић
Број:_____2019                                                                           
Дана: ___.____.2019 године
Б о г а т и ћ
                                                                  

У Г О В О Р
о јавној набавци Добара

Закључен дана ___.____.2019. године у Богатићу, између:

1.  Јавно комуналног  предузећа  „БОГАТИЋ“  Богатић,  ул.  Мике Витомировића 
бр.4, кога заступа в.д. директора Владан Попадић, (у даљем тексту: Наручилац) 

2. _________________________   улица  ___________________ бр.____, шифра 

делатности: ____________,    ПИБ: _____________, ( у даљем тексту:  Понуђач) 

кога заступа __________________________________

Понуђач учествује у јавној набавци :
(заокружити)

1) самостално
2) као учесник у заједничкој понуди

Навести учеснике заједничке понуде:

носилац_______________________________ кога 

заступа______________________

учесник _______________________________ кога 

заступа______________________

учесник _______________________________ кога 

заступа______________________

3) са подизвођачем:______________________________________

Навести део послова који ће бити поверени подизвођачу: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Предмет уговора

Члан 1.  
Предмет  овог  уговора  је  јавна набавка  мале  вредности  број: 1.1.2/2019 – 

Набавка електричне енергије.
Понуђач је сагласан са свим елементима конкурсне документације и позива за 

подношење понуда.
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Члан 2.
Понуђач се обавезује да Наручиоцу испоручи електричну енергију, а Наручилац 

да преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен 
овим  уговором,  а  у  складу  са  конкурсном  документацијом  Наручиоца  и  понудом 
Понуђача бр. ______ од ___.___.2019.године, а у складу са свим важећим законским 
и подзаконским  прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

 
Количина и квалитет електричне енергије

Члан 3.
Уговорене стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије изврши ће према следећем:
-  Врста  продаје:  потпуно  снабдевање  електричном  енергијом  са  баласном 

одговрношћу;
-   Капацитет испоруке: јединична цена kWh;
-   Период испоруке: 12 месеци од дана закључења уговора, односно до избора 

новог добављача од 00:00 до 24:00 часова.
-  Количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца.
-  Место испоруке: према конкурсно документацији Наручиоца.

Понуђач  се  обавезује  да  врста  и  ниво  квалитета  испоручене  електричне 
енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система ЈП „Електромрежа 
Србије“ Београд („Сл. гласник РС“ бр. 79/2014).

Понуђач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о 
усвајању  правила  о  раду  тржишта  електричне  енергије  („Сл.  гласник  РС“  бр. 
120/2012 и 120/2014), односно у складу са свим важећим законским и подзаконским 
прописима  који регулишу испоруку електричне енергије.

ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 4.

Наручилац  (власник  бројила)  се  обавезује  да  плати  Понуђачу  за  један  kWh 
електричне енергије износ од ________  динара без ПДВ-а.

Укупна  орјентациона  вредност  уговора  је  __________  динара  без  ПДВ-а, 
односно  __________  динара  са  обрачунатим  ПДВ-ом,  односно  кретаће  се  до 
средстава предвићених планом и програмом пословања Наручиоца за годину у којој 
се врши потрошња.

Дата вредност уговора је оквирног карактера и зависиће од потреба Наручиоца, 
исти није у  обавези да оствари потрошњу  у наведеној  вредности из предходног 
става.

Дозвољена је промена цена у уговореном периоду у складу са актом надлежног 
органа (Министарство, Влада РС), уз предходну сагласност  Наручиоца.

 У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења 
система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система 
за  дистрибуцију  електричне  енергије,  као  ни  накнада  за  подстицај  повлашћених 
произвођача електричне енергије.

Трошкове  утрошене  електричне  енергије  Понуђач  ће  Наручиоцу  у  оквиру 
рачуна, фактурисати на основу стварног, очитаног стања на бројилима Наручиоца, а 
све у складу са Методологијом за одређивање цена електричне енергије за јавно 
снабдевање („Сл. гласник РС“ бр. 84/2014).

)
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МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Понуђача прикључена на 
дистрибутивни систем.

Понуђач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са 
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.

Понуђач је дужан да пре испоруке закључи:
а)  уговор којим је  уредио  своје баласну одговорност,  а  којим су обухваћена 

места примопредаје тог крајњег купца (Наручиоца),
б) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 

купца прикључен.

ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 6.

Понуђач ће  првог  дана у  месецу који  је  радни дан за  Наручиоца (власника 
бројила),  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 (власнику 
бројила)  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 у складу са Законом о енергетици.  Снабдевач рачуне за сва мерна 
места доставља поштом у седиште Наручиоца: Ј.К.П „БОГАТИЋ“ Богатић, ул. Мике 
Витомировића бр.4, 15350 Богатић. 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 7.

Наручилац (власник бројила) је дужан да плати рачун по пријему оригиналног 
рачуна до 25 -ог у текућем месецу за претходни месец . У случају да  Наручилац 
(власник бројила) не плати рачун у року из става 1, дужан је да Понуђачу, за период 
доцње плати и затезну камату прописану законом. Наручилац (власник бројила) ће 
извршити  плаћање  на  банкарски  рачун  Понуђача,  по  писменим  инструкцијама 
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 

Сматраће се да је Наручилац (власник бројила) измирио обавезу када Понуђачу 
уплати на рачун укупан износ цене за преузету електричну енергију. 

Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби 

овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни 
стварну штету, у складу са законом. 

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ

Члан 9.
Понуђач је дужан да  Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са 

Законом о енергетици (''Сл. гласник РС 145/2014). 
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ВИША СИЛА

Члан 10.
Виша сила ослобађа Понуђача обавезе да испоручи, а  Наручиоца да преузме 

количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања. Као 
виша  сила,  за  Понуђача и  за  Наручиоца,  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 Понуђача да понуђени и 
прихваћени пословни  и  технички  капацитет  из  понуде  Понуђача буде  редукован, 
изван одредби претходних ставова овог члана уговора. 

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.
Уговор  се  може  раскинути  споразумно,  писменом  саглашношћу  уговорних 

страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике 
Србије. 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 12.

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

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

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. 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 14.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних 
страна  и  овере  печатом.  Овај  уговор  је  закључен  на  основу  Одлуке  о  додели 
уговора,Одлука број:_____/  од ___.___2019. године. 

Уговор се закључује на 12 месеци, почев од дана закључења уговора, односно 
од дана завршетка поступка јавне набавке, у случају да се набавка не оконча до 
наведеног датума, од 00:00 часова до 24:00 часова. 
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Члан 15.

Понуђач је у обавези да именује лице за комуникацију по основу извршења овог 
уговора, а именовано лице испред Наручиоца је Милош Мијатовић, дипл. инж.

Члан 16.

Овај  уговор је  сачињен у  шест оригиналних примерака,  по  три примерка за 
сваку уговорну страну.  

ЗА ПОНУЂАЧА                                                                    ЗА НАРУЧИОЦА

________________________                                            _________________________
                                                                              Владан Попадић, дипл. економ.
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