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Конкурсна документација за набавку 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК јавне набавке 

Ради закључивања оквирног споразума са једним понуђачем 

Сремска Каменица, април 2015. 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, у даљем 

тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” 

бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.827 од  22.04.2015. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 828 од 22.04.2015. године, 

припремљена је: 

  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

У отвореном поступку за јавну набавку добара-електричне енергије, ради закључивања 

оквирног споразума са једним понуђачем 

ЈН број: 17-5/2015 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења и место испоруке добара. 

IV Техничка документација и прегледи 

V 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VII Образац понуде 

VIII Модел уговора 

IX Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

X Образац трошкова припреме понуде 

XI Образац изјаве о независној понуди 

XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 
Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: ЈП “Национални парк Фрушка гора“  

Адреса: Сремска Каменица, Змајев трг 1. 

Интернет страница: www.npfruskagora.co.rs  

 

Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључивања оквирног 

споразума са једним понуђачем, на две године, у складу са Законом и подзаконским актима 

којима се уређују јавне набавке. 

 

Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број: 17-5/2015, су добра – Електрична енергија. 

 

Циљ поступка 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 

 

Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

Контакт 

 

Срђан Аћимовић и Гордана Мутлак, службеник за јавне набавке, е-mail: 

pravnofruskagora@gmail.com, тел 021/463-824 лок 121 и 110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.npfruskagora/
mailto:pravnofruskagora@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке број 17-5/2015, су добра – Електрична енергија.  

 

 

Ознака из општег речника набавке: 

 

– 09310000 – Електрична енергија 

  

 

2. Партије 

 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

3. Врста оквирног споразума 

 

Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем, на две године (2015., 2016.година) 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

1. Врста и количина добара  

 
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).  

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца 

(наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања.  

Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период jaнуар – 

децембар 2014 године из Табела 1 (у прилогу). 

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

 

2. Врста продаје  

 
Стална и гарантована. 

  

3. Техничке карактеристике  

 
У складу са документом Правила о раду тржишта (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012), а по 

Табели бр. 1 – Преглед мерних места из надлежности  прикључених на дистрибутивни 

систем. 
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Табела 1. ПРЕГЛЕД 

 МЕРНИХ МЕСТА ЗА МЕРЕЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ  

У НАДЛЕЖНОСТИ ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА 

ГОРА" 

 
      

Ред 

 

бро

ј 

Адреса 

мерног 

 места 

ЕД Број 
  Број 

бројила 

Категориј

а 

 

потрошње 

Одобрен

а  

снага 

(кwh) 

Планиран

а 

годишња 

потрошња 

 (кWh) 

1 

"Фрушка 

гора" 

Национални 

парк 

Змајев трг 1, 

21208 Ср. 

Каменица 

15979631 3590551 
Широка 

потрошња 
17.25 

40000 

2 

Ресторан 

"Корушка" 

Корушка бб, 

21313 Сусек 

16274402 1488946 
Широка 

потрошња 
17.25 

20000 

3 

Нац. Парк 

"Фрушка 

гора" - Бунар 

Лазара 

Гојковића 2, 

22408 Врдник 

571106078 306089 
Широка 

потрошња 
17.25 

1500 

4 

Нац. Парк 

"Фрушка 

гора" шумска 

управа - 

гаража 

Лазара 

Гојковића 4, 

22408 Врдник 

5719275 8244289 
Широка 

потрошња 
5.75 

1000 

5 

Пословне 

просторије 

Врдник 

Лазара 

Гојковића 2, 

22408 Врник 

57120290 5071091 
Широка 

потрошња 
17.25 

13000 

6 

Пословне 

просторије 

Врдник 

Лазара 

Гојковића 2, 

571117355 6165793 
Широка 

потрошња 
17.25 

18000 
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22408 Врник 

7 

Градилиште 

Инфор. 

Центра 

Иришки венац 

ББ, 22406 

Ириг 

51913442 8076398 
Широка 

потрошња 
17.25 

30000 

8 

Управна 

зграда Нац. 

Парк "Фрушка 

гора" 

Кнез 

Михајлова 8, 

21208 Ср. 

Каменица 

15979925 3513093 
Широка 

потрошња 
17.25 

7000 

9 

Службени 

стан 

Иришки пут 

91, 21208 Ср. 

Каменица 

159338525 2267766 
Широка 

потрошња 
17.25 

700 

10 

Гаража 

Змајев трг 1, 

21208 Ср. 

Каменица 

15979640 3599818 
Широка 

потрошња 
17.25 

7000 

11 

Радне 

просторије 

Дунавска 30, 

21208 Ср 

Каменица 

15980206 7790755 
Широка 

потрошња 
17.25 

3000 

12 

Национални 

парк "Фрушка 

гора" 

Хероја Раше 

11/А, 21300 

Беочин 

11075401 240883 
Широка 

потрошња 
17.25 

7000 

13 

Расадник - 

Манастир 

С. 

Вукосављевић

а 155, 21300 

Беочин 

11078001 1366859 
Широка 

потрошња 
17.25 

1000 

14 

Лугарница - 

Нац. Парк 

"Грушка гора" 

Тестера ББ, 

11575250 29448408 
Широка 

потрошња 
17.25 

500 
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21311 Черевић 

15 

Штале 

Планинска 10, 

22207 

Лежимир 

7207433 3269433 
Широка 

потрошња 
17.25 

1000 

16 

Пословне 

просторије 

Планинска 10, 

22207 

Лежимир 

7207425 2301411 
Широка 

потрошња 
5.75 

5000 

17 

Гараже 

Планинска 10, 

22207 

Лежимир 

7207417 6005509 
Широка 

потрошња 
17.25 

4000 

18 

Пословне 

просторије 

Националног 

парка 

Светог Саве 

10, 22230 

Ердевик 

71268110 
2078020182

8 

Широка 

потрошња 
11.04 

9000 

19 

ЈП 

"Национални 

парк Фрушка 

гора"  

Трг Змај Јове 

1, 21208 Ср. 

Каменица 

159198662

3 
5841664 

Широка 

потрошња 
17.25 

1000 

20 

Еко камп - 

Стражилово 

Потез 

Пуцавац ББ, 

21205 

Сремски 

Карловци 

160390018 87322 
Широка 

потрошња 
17.25 

2500 

21 

Ресторан 

"Венац" - код 

бензинске 

пумпе 

Иришки венац 

ББ, 22406 

Ириг 

519108011 30185 
Ниски 

напон 
24.15 

40000 

22 

Пилана 

Дунавска 2, 

21312 

106298149 10611862 
Ниски 

напон 
33.28 

75000 
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Баноштор 

23 

Радионица 

Нац. Парка на 

Парагову 

Парагово ББ, 

21208 Ср. 

Каменица  

159167917 33 
Широка 

потрошња 
17.25 

45000 

24 

Ловиште 

"Ворово" код 

Ердевика 

22230 Ердевик 

7128606 3815822 
Широка 

потрошња 
17.25 

14000 

25 

Фазанерија 

преко пута 

лугарнице 

Стражилово 

Сремски 

Карловци 

160234024 11616708 
Широка 

потрошња 
17.25 

500 

Укупна 

планирана 

потрошња на 

годишњем 

нивоу 

        

346700 
 

 

  

4. Квалитет добара  

 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са:  

- Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду 

преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012),  

- Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима 

испоруке електричне енергије 

 

5. Период испоруке:  

 
Од дана закључивања оквирног споразума до  31.05.2017. године, од 00:00 h до 24:00 h.  

 

6. Место испоруке добара  

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

потрошње на ниском напону и широкој потрошњи. 

Понуда се мора односити на сва мерна места Наручиоца. 
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7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  

 
У складу са одредбама докумената из тачке 4. овог поглавља конкурсне документације.  

 

 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИЛОЗИ 

 

 

 

 

 

 

Прилози:  
 

1. Табела бр. 1 – Преглед  мерних места са прегледом планиране потрошње за период 

јануар-децембар 2014. године- бројила са ЕД ознакама, категоријама потрошње и 

одобреном снагом, у надлежности ЈП »Национални парк Фрушка гора». 
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И ЧЛ.76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 

Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)- Лиценцу за трговину 

електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције 

за енергетику и потврду агенције да је та лиценца још увек важећа.  

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

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

права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатни услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. 

Закона, и то:  
 

1) Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, 

односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио минимално 

три трансакције, што се доказује Потврдом (уверењем) Оператора 

дистрибутивног система о броју трансакција. 

 

2) Потребно је да је понуђач у 2014.години био ликвидан 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке 

који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
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1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 

додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа:  

 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:  
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна 

затвора до 10 и 10 година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна 

казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и 

физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта).  
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 

Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре 
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да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда 

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 

потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца за трговину електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и Потврда 

Агенције да је та лиценца још увек важећа. Дозвола мора бити важећа.  
 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, 

дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом.  

 

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на 

тржишту електричне енергије, односно број извршених трансакција у периоду из 

претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки, а минимално три трансакције. 

2) Потврда НБС о броју дана неликвидности за 2014. годину.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 

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

Додатни услов група понуђача испуњава заједно. 
 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.   

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 

а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља 

у изворном електронском облику. 

 

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 судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на 

српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 
 

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 одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 

страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског 

тумача. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што 

понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 

документације.  

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и број телефона.  

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 на адресу:  

ЈП»Национални парк Фрушка гора» 

Сремска Каменица, Змајев трг 1. 

са назнаком: 

“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 17-5/2015 

“ Електрична енергија”  

(на предњој страни коверте). 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.05.2015. 

године, до 10.00 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. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 
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Понуда мора да садржи:  

 

-  Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  

-  Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде  

-  Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача 

-  Модел оквирног споразума - Понуђач ће модел оквирног споразума попунити у складу 

са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом 

модела оквирног споразума 

-  Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене 

-  Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди  

-  Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 

2. ЗЈН  

-  Средства финансијског обезбеђења: 1 бланко соло меницу, потписану и оверену, 

менично овлашћење и потврду о регистрацији менице. 

-  У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено 

конкурсном документацијом.  

Понуђач је дужан да уз понуду достави и Изјаву на свом меморандуму, потписану од 

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

буде додељен оквирни споразум у предметном поступку јавне набавке, поступити у 

складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању 

оквирног споразума закључити: 

1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Наручиоца 

прикључен и 

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 

 

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

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 

образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу 

(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), 

који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе 

понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 

печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 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 и мора бити достављен уз понуду. 

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац 

трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (није обавезан део).  
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Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 

печатом оверава.  
 

Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде, попуњавања образаца: 

 

- Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач 

у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 

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

неприхватљиву. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет странама надлежних органа и дужан је да у понуди наведе који су то докази и 

интернет адресе где се могу видети наведени докази. Понуђач је дужан да попуни, 

овери печатом и потпише обрасце из конкурсне документације. Обрасце понуђач мора 

попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља 

или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности 

попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. Обрасци из конкурсне документације 

попуњавају се, потписују и оверавају печатом, а све у складу са обрасцима и 

напоменама на обрасцима из конкурсне документације. Обрасце који су у конкретном 

случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише и овери (нпр. Ако понуђач 

наступа самостално не мора да потпише и овери образац  „изјава понуђача о 

ангажовању подизвођача“ и сл.), односно није дужан да их достави. 

- Понуда мора бити без исправки или уписивања осим оних уписа у складу са 

упутством наручиоца. У случају исправки, оне морају бити потписане од стране особе 

која потписује понуду и оверене печатом. 

- Понуђач је дужан да у понуди означи поверљиве податке: цена и остали подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуда неће 

се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/2012) 

- Подаци које понуђач у конкурсној документацији означи као поверљиве, биће 

коришћени само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга 

лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени 

приликом отварања понуда као ни у даљем току поступка. 

 

1. Партије: 

 

Јавна набавка није обликована у партије. 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП “Национални парк 

Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1. 

„Измена понуде за јавну набавку добара – “Електрична енергија”, ЈН  бр. 17-5 - НЕ 

ОТВАРАТИ”, или 
 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – “Електрична енергија”, ЈН бр. 17-5 - НЕ 

ОТВАРАТИ”, или 
 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – “Електрична енергија”, ЈН бр. 17-5 - НЕ 

ОТВАРАТИ”, или 
 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – “Електрична енергија”, ЈН бр. 17-

5 - 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 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 понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 
 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), 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 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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. 

  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V 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. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

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. тач. 1) до 6) Закона и то 

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 у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

- понуђачу који ће издати рачун,  

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

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. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Рок плаћања је (најмање 30 дана) од дана пријемa фактуре (рачуна) за испоручене 

количине електричне енергије, за обрачунски период, коју испоставља добављач на 

основу документа којим наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) потврђују 

испоручене количине електричне енергије. 

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача).  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара: 



 

20 

 

 

Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на ниском напону и широке потрошње, у свему према Табели 1 конкурсне 

документације.  

Период испоруке: од датума потписивања оквирног споразума до 31.05.2017.године од 

00:00 h до 24:00 h. 

 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

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

чланом 90. Закона о јавним набавкама. 

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 на може мењати понуду. 

 

8.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења оквирног споразума у смислу члана 141. 

став 5. Закона о енергетици: 
 

Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано:  

''Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања 

снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:  

1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен;  

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.''  

 

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

стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, 

уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у 

складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по 

потписивању уговора закључити:  

1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен;  

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца.''  

 

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

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност. 
 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 
 

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде. 
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10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 

ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  
 

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

и привреде. 

www.poreskauprava.gov.rs  

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

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

www.sepa.gov.rs  

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

рада, запошљавања и социјалне политике. 

www.minrzs.gov.rs  

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ 

И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

I Сваки понуђач је дужан да у понуди достави:  
 

Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси меницу за озбиљност 

понуде, (регистровану, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; 

попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих 

потписа), плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде, са 

роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде. 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (меницу), Наручилац ће 

наплатити у целости, у случају да понуђач, који наступа самостално, или са 

подизвођачима, или као овлашћени члан групе понуђача: 

I- Након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

II- Уколико је његова понуда изабрана као најповољнија, а исти благовремено не 

потпише уговор о јавној набавци; 

III- Не достави тражена средства финансијског обезбеђења (1 бланко соло меницу) за 

добро извршење посла; 

 

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након закључења уговора са 

изабраним понуђачем и достављања средства финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла (1 бланко соло меницу). 

 

II Изабрани понуђач је дужан да достави:  

 

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, понуђач који буде 

изабран као најповољнији, приликом закључења уговора, подноси 1 бланко соло меницу 

(регистровану, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; попуњен, 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа), 

плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од уговорене вредности добара, са 

роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека рока за набавку 

добара. 
 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде на адресу: ЈП “Национални парк Фрушка гора“ Сремска 

Каменица, Змајев трг 1., најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, на  

неки од следећи начина:  

- факсом на број 021/462-662;  

- електронским путем на адресу: pravnofruskagora@gmail.com   
 

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.  
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: 
  

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

ЈН  “Електрична енергија”, бр. 17-5/2015. 
 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  
 

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. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

mailto:pravnofruskagora@gmail.com
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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 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 

СЕ НАЛАЗИ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није 

извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти 

предмет набавке, и то: 
 

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

- исправа о наплаћеној уговорној казни; 

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен 

конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим 

поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама. 

одбије понуду у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак 

који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 

набавке истоврсан. 
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Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  

(уместо 10% из тачке 11. поглавља VI Упутства понуђачима како да сачине понуду) од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 

од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 

рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 

посла мора да се продужи. 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ OКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА 

ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити 

уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију потрошача 

купца из предмета ове набавке (ниски напон и широка потрошња). 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у 

поглављу XII конкурсне документације). 

 

 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име.  
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом, 

на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 

јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 

одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број 

840-30678845-06, уплати таксу у износу од 80.000,00 динара, прописану чланом 156 ЗЈН. 

Уколико подносилац захтева не уплати таксу, захтев ће се одбацити. У прилогу захтева 

подносилац је дужан доставити потврду о уплати таксе, у складу са Законом. 
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Оквирни споразум ће бити закључен са понуђачем којем је додељен оквирни споразум у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона и по добијању мишљења Управе за извршење кривичних санкција на нацрт 

уговора.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи оквирни споразум о јавној 

набавци, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим 

понуђачем (Члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама). 

 

22.  ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ 
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Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, ако 

садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне 

документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива. 

Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном 

позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, 

враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.  

Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања 

понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о 

јавним набавкама и конкурсне документације.  

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да 

потпуно испуњава све услове и захтеве из спецификације.  

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, која не 

ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази 

износ процењене вредности конкретне јавне набавке. 

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор 

најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама.  

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису 

могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати 

у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).  

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од _______2015. године за јавну набавку електричне 

енергије, ЈН број 17-5/2015. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 

 

 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: 

 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

(e-mail): 
 

ТЕЛЕФОН: 

 

 

 

ТЕЛЕФАКС: 

 

 

 

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ 

БАНКЕ: 

 

 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 
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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 

 

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, 
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потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 

 

 

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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну 

набаку бр. 17-5/2015 за набавку добара – Електрична енергија, дајемо понуду како следи: 

 

 

Рок и начин плаћања (најмање 30 дана од дана пријемa фактуре - рачуна за 

испоручене количине електричне енергије, за обрачунски период, коју 

испоставља добављач на основу документа којим наручилац и добављач 

(односно Купац и Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне 

енергије.): 

________________ 

дана 

 

Рок важења понуде: 

 

________________  

од дана отварања 

понуде 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Опис позиције 
Јед. 

мере 

Јединич

на цена 

(без пдв-

а) 

Јединич

на цена 

(са пдв-

ом) 

Процење

не 

количин

е 

Укупна цена без пдв-

а за процењене 

количине 

 

Укупна цена са пдв-

ом за процењене 

количине 

2 3  5 6 7  

 

Потпуно снабдевање 

електричном енергијом 

мерних места купца 

прикључена на 

дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на 

средњем напону, ниском 

напону и широке потрошње 

 

кWh  

 

 346700  
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(ПОПУНИТИ, ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ) 

 

VIII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

о потпуном снабдевању електричном енергијом 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ИЗМЕЂУ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 

124/12; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 

17-5/2015, Набавка електричне енергије, са циљем закључивања оквирног 

споразума са једним понуђачем на период од две године; 

ЈП»Национални парк Фрушка гора» Сремска Каменица, Змајев трг 1.,  кога заступа 

в.д.директора Радован Дурутовић - у даљем тексту КУПАЦ, 

                                   адреса: Змајев трг 1. Сремска Каменица 21208  

                                   матични број: 08042292 

                                   шифра делатности: 9214 

                                   ПИБ: 102145049 

                                   текући рачун: 160-15115-30 

                                   телефон: 021/463-667  

                                    

  

_________________________________________ 
(назив понуђача) 

које заступа: ______________________________ - у даљем тексту СНАБДЕВАЧ 
        

                                  адреса: __________________________________ 

                                  матични број: ____________________________  

                                  шифра делатности: _______________________             

                                  ПИБ: ____________________________________ 

                                  текући рачун број: ________________________ 

                                  код банке: _______________________________      

                                  телефон: _________________________________             

                                  телефакс: ________________________________ 
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-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од 

................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између 

Наручиоца и Испоручиоца; 

-да је Испоручилац доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни 

део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца); 

 

-овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 

јавној набавци или издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу;  

 

-обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем 

наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, на основу овог оквирног споразума;  

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Ч л а н  1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за уговорни однос испоруке 

електричне енергије (фактура за испоручену количину), у складу са условима из конкурсне 

документације за јавну набавку број 17-5/2015, Набавка електричне енергије, Понудом 

Испоручиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од 2(две) године, а ступа на снагу даном 

обостраног потписивања. 

 

ВРЕДНОСТ 

Члан 4. 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи 3.500.000,00 динара (словима: 

тримилионаипетстотинадинара), без урачунатог ПДВ-а. 

У цену су урачунати сви трошкови које Испоручилац има у реализацији предметне јавне 

набавке. 

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ 

ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА 

Члан 5. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 

набавке, Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговор о јавној набавци 

или издати наруџбеницу о јавној набавци Испоручиоцу. 

При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци 

Испоручиоцу, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 
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Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем 

наруџбенице Испоручиоцу. 

Члан 6. 
Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из овог 

оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова 

испоруке, и др. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 
Наручилац ће цену добара плаћати Испоручиоцу у року од ______ дана од дана пријема 

исправног рачуна, на основу наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним 

споразумом. 

Испоручилац је дужан да рачуне достави Наручиоцу на адресу: ЈП „Национални парк 

Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1. 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 8. 
Испоручилац је дужан да сукцесивмо испоручи добра у року који ће бити ближе 

дефинисан у обострано потписаном уговору или наруџбеници о јавној набавци, у складу 

са овим оквирним споразумом. 

 

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ДОБАРА 

 

Члан 9. 
Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој 

документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета 

који важе за уговорену врсту добара. 

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу 

обострано потписаног уговора или појединачне наруџбенице о јавној набавци, у складу са 

овим оквирним споразумом. 

 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 10. 
Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног 

споразума, преда Наручиоцу 1(једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро 

извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-

а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. 
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Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, 

- не достави појединачну понуду, 

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или 

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац 

закључе по основу оквирног споразума. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 11. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности вишесиле, који 

доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 

споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су 

се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити 

спречени од стране погођене вишом силом. 

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, 

нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и 

извоза) и слично. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 

доказе. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона 

који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 13. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом 

оквирном споразуму ће решавати споразумно. 

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Београду. 

 

Члан 14. 
Овај Оквирни споразум важи 12(дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

 

Члан 15. 
Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу 

припада 4 (четири), а Испоручиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума. 

 

 

      ЗА СНАБДЕВАЧА:                                   ЗА КУПЦА: 

______________________                      ______________________ 

Директор____________________       в.д.директора Радован Дурутовић 
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене 

потрошње купца.  
 

Јед. мере                         kWh 

  

Понуђена јед. цена ....................... РСД/kWh           М.П       _____________________        

Потпис понуђача  
 

2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије  
 

Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за 

пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику 

Републике Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.  

 

3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије  
 

Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију 

електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију 

електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена 

сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

  

4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије  
 

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије.  

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 до 4 овог обрасца, 

верификује понуђач.  
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну 

цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере (kWh), и тај податак оверити печатом 

и потписати у обрасцу на месту одређеном за то.  

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

потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од 2 

до 4 обрасца структуре цене. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

 

 

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ 

(у РСД) 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ  

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Место и датум:                                              Понуђач: 

 
_______________                                                                  _________________________________ 

                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                                          М.П.             _____________________________ 
                                                                                                                               (пун потпис) 

 

 

 



 

37 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

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 “Електрична енергија” бр.17-5/2015, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Место и датум:                                              Понуђач: 

 
_______________                                                                  _________________________________ 

                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                                          М.П.             _____________________________ 
                                                                                                                            (пун потпис) 

 

 

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 и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 

2. ЗАКОНА 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне 

набавке Електричне енергије бр. 17-5/2015, поштовао је обавезе које произлазе из 

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

средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                   __________________ 

 
 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


