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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТРУ И ИМОВИНУ 

Краља Петра Првог бр.5 

Сремска Митровица 

Дана: 26.01.2018.године 

Број: 404-49/2018-XIII 

 

 

 

 На основу члана 32.и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/12, 14/2015 I 

68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.Гласник РС” бр.219/13 и 103/13), 

Одлуке о покретању јавне набавке број: 404-49/2018-XIII од 25.01.2018. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број: 404-49/2018-XIII  од 25.01.2018. године, припремљена 

је: 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

 

 

 

  НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

ЗА 2018. 2019. И 2020. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

РЕДНИ БРОЈ: 1.1.4. 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 
 
1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1   Назив, адреса, интернет страница и остали основни подаци о наручиоцу 

1.2   Врста поступка јавне набавке 

1.3   Предмет јавне набавке 

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

1.5   Контакт подаци 

 

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
2.1   Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

 

3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (приказана на крају конкурсне документације) 

            3.1. Динамика испоруке електричне енергије за период 2018-2020  

 3.2  Списак мерних места 

 

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
4.1   Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона 

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

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

      81.Закона 

4.4   Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона 

4.5        Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона 

 

5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
5.1   Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

5.2   Посебни захтеви у погледу начина састављања и достављања понуде 

5.3   Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. ст.6. Закона 

5.4   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 

5.5   Понуда са подизвођачем 

5.6   Заједничка понуда 

5.7   Понуда са варијантама 

5.8   Период на који се закључује уговор  

5.9   Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

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

5.11 Подаци о средствима финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза 

5.12 Достављање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

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

      отварања понуда и контроли код понуђача, односно његовог подизвођача 

5.14 Критеријум за оцењивање понуда 

5.15 Обавештење из чл.74. ст.2. и 75. ст.2. Закона о јавним набавкама 

5.16 Начин и рок подношења захтева за заштиту права 

5.17 Рок за закључење уговора о јавној набавци 

 

6.ОБРАСЦИ 
6.1     Образац понуде са структуром цена 

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

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

6.4     Образац изјаве о независној понуди 

6.5     Образац трошкова припреме понуде 

 

7.МОДЕЛ УГОВОРА 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1      Назив, адреса, интернет страница и остали основни подаци о наручиоцу 

 

 

Назив наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и имовину 

Адреса: Краља Петра Првог бр.5, Сремска Митровица 

Интернет страница: www.sremskamitrovica.rs 

Матични број: 08898774 

ПИБ: 105935357 

Шифра делатности: 84.11 – Делатност државних органа 

Обвезник ПДВ-а: ДА 

 

 

1.2      Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку. 

 

1.3      Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије за 2018. 2019. и 2020 годину. 

 

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 спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.5      Контакт подаци 

 

Комисија за јавну набавку радова бр.1.1.4 

.Факс:022/623-788 

Адреса: Краља Петра I бр.5, 22000 Сремска Митровица 

Е-маил: nikoladirekcijasm@gmail.com 

 

 

 

 

 

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

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

 

Предмет јавне набавке: набавка електричне енергије за 2018. 2019. и 2020 годину. 

 

 

Назив и ознака из Општег речника набавки: 09310000- Електрична енергија 

 
 

 

 

 
 



4 од 31  

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ГОДИНАМА И МЕСЕЦИМА

2108 2019 2020 UKUPNO

ЈАВНА РАСВЕТА ГРАД 2060000 2550000 2600000 7.210.000      

ЈАВНА РАСВЕТА СЕЛА 2110000 2620000 2650000 7.380.000      

СЕМАФОРИ 21000 25000 25000 71.000            

ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ 74000 114000 114000 302.000         

УКУПНО : 4265000 5309000 5389000 14.963.000   

priblizno 15.000.000   

2018

МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМ. ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР

219000 201000 178000 153000 156000 180000 191000 220000 270000 290000 2058000 ГРАД

224000 223000 170000 154000 167000 195000 200000 230000 270000 280000 2113000 СЕЛА

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2020 2170 2100 20990 СЕМАФОРИ

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 20000 74000 ПОСЛОВНИ

451100 432100 356100 315100 331100 383100 399100 458020 548170 592100 4265990 4265990

2019

ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМ. ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР

260000 230000 220000 200000 180000 155000 160000 180000 191000 220000 270000 290000 2556000 ГРАД

255000 226000 224000 223000 170000 155000 170000 195000 201000 235000 280000 290000 2624000 СЕЛА

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 25200 СЕМАФОРИ

20000 20000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 20000 114000 ПОСЛОВНИ

537100 478100 452100 431100 358100 318100 338100 383100 400100 463100 558100 602100 5319200 5319200

2020

ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМ. ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР

262000 230000 220000 200000 180000 155000 160000 180000 191000 220000 270000 290000 2558000 ГРАД

255000 226000 224000 223000 180000 160000 180000 195000 201000 235000 280000 290000 2649000 СЕЛА

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 25200 СЕМАФОРИ

20000 20000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 20000 114000 ПОСЛОВНИ

539100 478100 452100 431100 368100 323100 348100 383100 400100 463100 558100 602100 5346200 5346200

Upoznati sa dinamikom :

M.P. Potpis ovla{}enog lica :

 



5 од 31  

  

S P I S A K   M E R N I H   M E S T 

A  

 
     

  

1. JAVNO OSVETLENJE - GRAD SM 

 

     R. 

BROJ ED BROJ TRAFO STANICA ADRESA BROJ BROJILA 

  

   

  

1 735 2433 KaraĊorĊeva KaraĊorĊeva 3729448 

2 735 2417 Autobuska stanica Autobuska stanica 6143562 

3 735 2700 Đure Daniĉića Đure Daniĉića 8044055 

4 735 2751 Draginje Nikšić Draginje Nikšić 600137 

5 735 26906 Stari Ĉikas Josifa Rajaĉića 1235402 

6 735 15874 Cara Dušana Cara Dušana 6070029 

7 735 2581 Prvi novembar Prvog Novembra 1950114 

8 735 2590 Blok B Prvog Novembra 6069763 

9 735 2603 Novi Ĉikas Fortuna 576136 

10 735 62759 Istok 1 Marka Aurelija bb 100859 

11 735 61744 STS Gradilište MIV-a Voganjski put bb 167286 

12 735 2778 Petra Koĉića Petra Koĉića 1821149 

13 735 15416 Ţ. Stojanovića Majke Jugovića 2654 

14 735 19810 Dijana Fruskogorska bb 2079261 

15 735 66266 MBTS Atletski Stadion Fruskogorska bb 101372 

16 735 63909 Ticanova Ticanova bb 16973 

17 735 16226 Nikole Tesle Milana Tepića 6069953 

18 735 2670 Naselje Celuloza Šesnaeste Divizije 191178 

19 735 2689 Petra Drapšina Despota Brankovića 3250649 

20 735 22439 Podrinjska Podrinjska 109431 

21 735 2450 S. Paunovića Miloša Obilića 83015 

22 735 2441 Aleja Sremskih Divizija 3868781 

23 735 57712 Save Kovaĉevića Save Kovaĉevića 111372 

24 735 70298 Sever 2 Auto-put bb 200016 

25 735 62155 ManĊeloški put ManĊeloški put bb 214800 

26 735 2760 Novosadska Novosadska 6000032 

27 735 60497 Mala Slavonija Druga Nova bb 71557 

28 735 26809 Radinaĉki put Radinaĉki Put 5800493 

29 735 2484 Kolonija KPD Šišatovaĉka 576052 

30 735 22447 Boška Markovića Posavskog Odreda 6035421 

31 735 2476 IV VojvoĊanske Brigade Kuveţdinska 465122 

32 735 69966 Blagoja Parovića Devet Jugovića bb 83441 

33 735 2727 Radniĉka Radniĉka 581277 

34 735 2719 Bosutska Bosutski put 6068875 

35 735 2352 M. Ivanića 

Vladimira 

Matijevića 562016 

36 735 2379 Matije HuĊi 4 Matije HuĊi  3892957 

37 735 2395 Maksima Gorkog Matije HuĊi  3702670 

38 735 2387 Matije HuĊi  Matije HuĊi  3150943 

39 735 61833 Zmaj Jovina Matije HuĊi bb 8101021 

40 735 2360 Matije HuĊi-Obdanište Matije HuĊi 1950102 

41 735 2646 Ive Lole Ribara Šećer Sokak 6000070 

42 735 2514 Kamenita Ćuprija 

Arsenija 

Ĉarnojevića 2338 
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43 735 19918 Sportski Centar 

Nas.Sportski 

Centar 6036665 

44 735 2506 SRO Palata Pravde Svetog Dimitrija 6036102 

45 735 2620 TS Petospratnica Kralja Petra I 49 3492300 

46 735 2425 Sutjeska Fruškogorska 666116 

47 735 63054 Zeleno Drvo 

Prolaz Zeleno Drvo 

bb 100806 

48 735 16218 Porta Vuka Karadţića 3892791 

49 735 65138 Park SSRO 3 Trg Ćire Milekića 13393 

50 735 2301 Branka Radiĉevića Branka Radiĉevića 8050715 

51 735 16129 Stadion Dekanske Bašte 1324769 

52 735 2573 Most na Savi Palanka 1275706 

53 735 16145 Stevana Sremca 2 Stevana Sremca 3825501 

54 735 2298 Stevana Sremca Stevana Sremca 1324832 

55 735 2280 Plaţa Dekanske Bašte 1326538 

56 735 16242 Dr. Adţije Pivarska 200432 

57 735 16110 Partizan Masarikova 6000160 

58 735 70697 Gimnazija Svetog Save bb 10776 

59 735 2328 Prolaz PIK-a Svetog Dimitrija 5430861 

60 735 2611 Pošta Kralja Petra I  3234338 

61 735 14851 Spomen Groblje NEPOZNATA UL. 3838399 

62 735 2310 Centar Centar 11149889 

63 735 02743 Petra Preradovića Petra Preradovića 6035972 

64 735 2735 Orao Vase Stajića 1106160 

65 735 16234 Tarasa Ševĉenka Tarasa Ševĉenka 6069878 

66 735 2530 Miškinova Palanka 6069378 

67 735 26914 Naselje 25. Maj Naselje 25.Maj 6000162 

68 735 27627 Kamenjar I Marko Periĉin Kam. 3778172 

69 735 46630 Kamenjar II Marko Periĉin Kam. 185 

70 735 23982 Kamenjar III 

Marko Periĉin 

Kam.bb 3838180 

71 735 23729 Matoševa Matoševa 1265095 

72 735 2522 Jalija Jalijska 1326453 

73 735 2557 Trudbenik Palanka 6000161 

74 735 20320 Benzinska pumpa Bul.Konstant.Vel. 3234331 

75 735 20312 Pontonski most Stari Most 1269338 

76 735 2344 Bratstva Jedinstva Ţitni Trg 3258780 

77 735 16137 Kej Promenada 1950135 

78 735 2336 Kule Jevrema Vidića 6113659 

79 735 15769 Parobrodska Parobrodska 2384329 

80 735 2654 Vojarna Ţrtava Fašizma 623460 

81 735 35018 JR kod Ribolovca Gradska Plaţa 6101545 

82 735 55086 Javni  ĉasovnik SSRO trg Ćire Milekića 38177 

  

   

  

  
   

  

  
 

2. JAVNO OSVETLENJE 

- SELA 
 

  

  
   

  

  
 

MAĈVANSKA MITROVICA 

 

  

  
   

  

83 1715375789 M.MITROVICA III-KOLONIJA Maĉvanski kej 2108020810 

84 1715375791 M.MITROVICA I-CENTAR Maĉvanski kej 51 7781353 
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85 1715375807 M.MITROV. V-POSLOVNICA Ţ.Vuĉinića 2 3492468 

86 1715375812 M.MITROV. IV-SAVSKA nov 01 4460587 

87 1715375828 M.MITROVICA II-DETELINA A.Stankovića 45 6121915 

88 1715375833 M.MITROV. VI-IVANDANJSKA Ivandanjska .3863384 

89 1715375849 M.MITROV. VII-N.JERKOVIĆ N.Jerković 2 561553 

90 1715375854 M.MITROV. IX - KRIVAJA I Vojvode Mišića 2 3220481 

91 1716038129 M.MITROV. XI - KRIVAJA II KaraĊorĊeva 24 20189 

92 1716103034 MAĈVANSKA  MITROVICA  X D.Veljanovića 2 75557 

93 5081028119 

M.MITROVICA  A STANKOVIĆA 

VIII A.Stankovića  u pripremi 

94 5081175669 

M.MITROVICA  

M.SPASOJEVI]A III M.Spasojevi}a u pripremi 

  
   

  

  
 

ZASAVICA  II 

 

  

  
   

  

95 1716097302 ZASAVICA II - UL. RASVETA A.Markovića 48 75254 

96 1716097318 ZASAVICA II - UL. RASVETA A.Markovića 137 3637620 

97 1716159173 JR ZASAVICA II  A.Markovića b.b. 113051 

  
   

  

  
 

ZASAVICA  I 

 

  

  
   

  

98 1716097323 ZASAVICA I - JR VojvoĊanska 45 75271 

99 1716097339 ZASAVICA I - JR P.Dapĉevića 83 75284 

100 1716097344 ZASAVICA I - JR VojvoĊanska 150 49435 

101 1716097350 ZASAVICA I - JR VojvoĊanska 123 24464 

102 1716097370 ZASAVICA I - JR P.Dapĉevića 129 25044 

103 1716100075 ZASAVICA I - JR P.Dapĉevića 15 24451 

  
   

  

  
 

NOĆAJ 

 

  

  
   

  

104 1716100080 NOĆAJ - ULIĈNA RASVETA R.Bogdanovića 1 1792271 

105 1716100096 TS MLIN - ULIĈNA RASVETA S.Pandurovića 95 44882 

106 1716100122 NOĆAJ - JAVNA RASVETA L.Sretenovića 60 7465489 

107 1716100138 TS ABRONOŠA R.Bogdanovića 74 184449 

108 1716100143 NOĆAJ - JAVNA RASVETA Mil. Parmakovića 24646 

109 1716100159 NOĆAJ - ULIĈNA RASVETA Mil. Jelikića 64 49502 

110 5081175383 NOĆAJ Miladina Parmakovi}a u pripremi 

  
   

  

  
 

SALAŠ NOĆAJSKI 

 

  

  
   

  

111 1716102753 JR TS I  Stojana Ĉupića 161 1759458 

112 1716102769 JR TS II  Stojana Ĉupića 83 3571080 

113 1716102774 JR TS III  Stanka Savića 2 11755089 

114 1716102780 JR TS IV  D. Dostanića 30 11618775 

115 1716102795 JR TS V  Stojana Ĉupića 31 8018022 

116 1716123638 JR SALAŠ NOĆAJSKI T.Vasiljevića b.b. 11706577 

117 5081028097 SALAŠ NOĆAJSKI Stojana Ĉupića bb u pripremi 

  
   

  

  
 

RADENKOVIĆ 

 

  

  
   

  

118 1716139140 JR RADENKOVIĆ  I  Boraĉka b.b. 2789055 
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119 1716139156 JR RADENKOVIĆ  II  Boraĉka b.b. 3761939 

120 1716139161 JR RADENKOVIĆ  III  Dr. Berića b.b. 2778755 

121 1716139177 JR RADENKOVIĆ  IV  Boraĉka b.b. 74169 

  
   

  

  
   

  

  
 

RAVNJE 

 

  

  
   

  

122 1716152953 TS RAVNJE II K.Petra I b.b. 24452 

123 1716152974 TS RAVNJE IV Zeke Buljubaše 24732 

124 1716152969 TS RAVNJE V Hajduk Stanka b.b. 924749 

125 1716152980 TS RAVNJE VI K.Petra I b.b. 24465 

126 1716152948 MZ RAVNJE RASVETA K.Petra I   2 74156 

  
   

  

  
 

KUZMIN 

 

  

  
   

  

127 718 20106 TS ŢELEZNIĈKA Ţelezniĉka b.b. 8064158 

128 718 20084 TS SAVSKA  Savska  1271062 

129 718 7580 TS ZMAJ JOVINA nep. ulica 20062 

130 718 20114 TS VUKA KARADŢIĆA Vuka Karadţića 1085645 

131 718 7564 TS RAVNJANSKA Nikole Radojĉića 1482760 

132 718 7556 MBTS CENTAR nep. ulica 248795 

133 718 68877 STS CENTAR 2 Zmaj Jovina b.b. 6067178 

  
   

  

  
 

LAĆARAK 

 

  

  
   

  

134 719 15182 TS RADNIĈKA Radniĉka  249666 

135 719 6652 TS ŢELEZNIĈKA  Ţelezniĉka 23961 

136 719 6644 TS NOVO NASELJE Školska  797 

137 719 6601 TS ŠKOLSKA  nep. ulica 565 

138 719 16570 TS FRUŠKOGORSKA  nep. ulica 522620 

139 719 6598 TS CENTAR centar 9055011 

140 719 18874 TS CERSKA Cerska 8044051 

141 719 6610 TS PARTIZANSKA Partizanska 7674651 

142 719 6636 TS NISKA Niska 6121118 

143 719 6687 TS MITROVAĈKA Mitrovaĉka 6112142 

144 719 15646 TS TRIVE VITASOVIĆ Trive Vitasović 1951509 

145 719 6660 TS SAVSKA  Savska 1095892 

146 719 63950 TS LEDINE KaraĊorĊeva - sokak 213072 

147 719 6628 TS SREMSKA  Sremska 9054935 

148 719 64647 TS V.ŠTRBAĈKOG 

Vojina Štrbaĉkog 

b.b. 1809185 

149 719 6580 TS NJEGOŠEVA Njegoševa 6069977 

150 719 6679 TS KORDUNSKA nep. ulica 1242834 

151 719 0074634 TS VARDA Vardina bb 304742 

  
   

  

  
   

  

  
 

MARTINCI 

 

  

  
   

  

152 726 19986 TS CENTAR VojvoĊanska  6069861 

153 726 7886 TS VOJVOĐANSKA VojvoĊanska  2306085 

154 726 7894 TS FRUŠKOGORSKA Fruškogorska 2359390 
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155 726 7908 TS VAŠARSKA Vašarska 20050 

156 726 7916 TS ŠKOLSKA  Školska 7783009 

157 726 70302 TS KRAJIŠKA Krajiška 39841 

158 7260077811 TS SREMSKA  Sremska  u pripremi 

  
   

  

  
 

BOSUT 

 

  

  
   

  

159 709 16525 TS KLJEŠTEVICA Klještevica 3586474 

160 709 9142 TS EKONOMIJA Sremska 3823085 

161 709 9150 TS 10/04 10.marta 521160 

162 709 28639 TS CENTAR nep. ulica 454067 

  
   

  

  
   

  

  
 

SREMSKA RAĈA 

 

  

  
   

  

163 736 9298 TS CENTAR Pionirska 2307770 

164 7360075219 TS CARINA Bosutski put bb u pripremi 

  
   

  

  
 

GRGUREVCI 

 

  

  
   

  

165 714 34273 TS MARŠALA TITA Maršala Tita 3560454 

166 714 60541 TS VODNA Vodna 52004 

167 714 9972 TS CENTAR centar 560 

  
   

  

  
 

VELIKI RADINCI 

 

  

  
   

  

168 744 24155 TS MARŠALA TITA Maršala Tita 3566811 

169 744 9429 TS OSIJEĈKA Osijeĉka 6115409 

170 744 9410 TS CENTAR Zadruţna 5916571 

  
   

  

  
 

BEŠENOVO 

 

  

  
   

  

171 705 9728 BEŠENOVAĈKI PRNJAVOR Ţike Begojevića 846628 

172 706 9600 DRAGINJE NIKŠIĆ Draginje Nikšić 6038765 

173 706 9596 TS LENJINOVA  Lenjinova 178066 

174 7060075480 TS KOSTE NA\A Ledinska bb u pripremi 

  
   

  

  
 

ŠULJAM 

 

  

  
   

  

175 742 60489 STS S. BAJIĆA Slobodana Bajića 186082 

176 742 9827 TS CENTAR Slobodana Bajića 3560812 

177 742 9819 TS FRUŠKOGORSKA Fruškogorska 3705236 

  
   

  

  
 

LEŢIMIR 

 

  

  
   

  

178 741 21780 TS ŠIŠATOVAC  Školska, Šišatovac 2218102 

179 720 7352 TS ZADRUŢNA Zadruţna 6101535 

180 720 7344 TS MARŠALA TITA Maršala Tita 1522429 

  
   

  

  
 

MANĐELOS 
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181 725 7210 TS FRUŠKOGORSKA Fruškogorska 3848748 

182 725 7228 TS SAVE BRNJAŠEVIĆ Save Brnjašević 1049640 

183 725 7236 TS VRANJAŠKA Vranjaška 7184289 

  
   

  

  
 

ĈALMA 

 

  

  
   

  

184 710 8435 TS CENTAR Pobeda 4139087 

185 710 8443 TS BRANKA RADIĈEVIĆA Branka Radiĉevića 2982331 

186 710 8427 TS POBEDA Pobeda 2525686 

187 7100076830 TS PLANINSKA  Planinska bb u pripremi 

  
   

  

  
 

DIVOŠ 

 

  

  
   

  

188 711 8260 TS PARTIZANSKA Partizanska 3590411 

189 711 8279 TS CENTAR Pinkijeva 237728 

190 711 15658 TS PIONIRSKA Pionirska 314862 

191 711 15666 MALA STRANA Partizanska 822109 

192 711 15631 TS FRUŠKOGORSKA Fruškogorska 6099866 

193 737 63061 STS STARA BINGULA Stara B, Školska 39865 

  
   

  

  
   

  

  
 

ŠAŠINCI 

 

  

  
   

  

194 739 15929 TS SAVSKA  Save Zdelara 3705027 

195 739 46620 TS ZMAJ JOVINA Zmaj Jovina 18772 

196 739 6996 TS CENTAR centar 6104988 

197 739 15910 TS S MILETIĆA  Sv. Miletića 6099610 

  
   

  

  
 

JARAK 

 

  

  
   

  

198 521 10645 TS KULA nep. ulica 1053828 

199 521 10696 TS SAVSKA  Savska 3884163 

200 521 10556 TS JARĈINA nep. ulica 1085892 

201 521 10564 TS KUDOŠKA  Kudoška 41 1479771 

  

   
  

  

   
  

  

 
3.  SEMAFORI 

 
  

  

   
  

202 7350071790 

NA UGLU UL. B.K. VELIKOG-

M.TEPI]A   

Bul.Konstantina 

Velikog b.b. 4310055 

203 7180060248 

RASKRSNICA .ZMAJ JOVINA -

V.KARAĐORĐA Kuzmin - Zmaj Jovina 56194 

204 7350073181 

RASKRSNICA .ZMAJ JOVINA -

PIVARSKA Zmaj Jovina b.b. 15146 

205 7350029832 

RASKRS. STARI ŠOR -ŠEĈER 

SOKAK Ive Lole Ribara b.b. 47697 

206 7350067955 

RASKR.B. KONST.VELIKOG-

16.DIVIZIJE 

Bul.Konstantina 

Velikog b.b. 20750050963 

207 7350049388 

RA.PALANKA-

K.ALEKS.KARAĐORĐEVIĆA Palanka b.b. 25737860 

208 7350059090 SEMAFOR KUZMIN-PALANKA Palanka b.b. 32632 

209 7350064735 

RASKR.PALANKA-VOJVODE 

STEPE Palanka b.b. 1883 

210 7350002492 A.ĈARNOJ-SV.DMITRIJA- Stari {or 5143141 
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RATARSKA 

211 7350002697 

RASKR. A.SMAŢENKA-B. 

K.VELIKOG 

Bul.Konstantina 

Velikog b.b. 228186 

212 7350002409 

SEM. TARASA ŠEVĈENKA-

ŢELEZNIĈKA Zelezniĉka b.b. 7217382 

213 7350002638 

SEMAFOR STARI ŠOR -KRALJA 

PETRA Kralja Petra Prvog 32623 

214 7350074854 

SEMAFOR KRALJA PETRA-

SEV.BEDEM Kralja Petra Prvog 11022035 

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   4.  POSLOVNI PROSTORI, ORMARI JAVNIH MANIFESTACIJA  I DRUGI 

OBJEKTI 

  

   

  

  

 

Potrosaci na niskom naponu 
 

  

  

   

  

215 735 69079 

SSRO ZA JAVNE 

MANIFESTACIJE 

Trg Ćire Milekića 

b.b. 5261 

216 735 66258 

SSRO ZA JAVNE 

MANIFESTACIJE Sv. Dimitrija b.b. 6665 

217 7350078981 

SSRO ZA KULTURNE 

MANIFESTACIJE Masarikova 2 u pripremi 

  

   

  

  

 

Ostali potrosaci 
 

  

  

   

  

218 73515670 POSLOVNI PROSTOR Trg Sv. Stefana 21 3538297 

219 73570506 JAVNI TOALET Gradska plaţa 124550 

220 73570492 CRPNA STANICA  Gradska plaza 124695 

221 73569478 

POMM ZA KULTURNO SPORTSKE 

MANIF. Gradska plaţa 020680102393 

222 73568390 ZALIVNI SISTEM VOJARNA 

Kruţna raskrsnica 

B.K.Velikog 20680102487 

223 73566223 STUB ZA PROLAZ VOZILA 

Trg Ćire Milekića 

b.b. 2659 

224 73569419 

STANICA ZA MERENJE 

ZAGAĐENJA VAZ. Sv. Dimitrija b.b. 020780158711 

225 73565820 

POSLOVNI OBJEKAT-KAFIĆ 

1/5 Gradska plaţa 32250 

226 73579554 

SERVISNI TUNEL 

PODVOŢNJAKA Fruškogorska b.b. 538251 

227 73579546 

PUMPNO POSTROJENJE 

PODVOŢNJAKA Fruškogorska b.b. 225537 

228 73562392 POSLOVNI PROSTOR Matije HuĊi 67 62675 

     

     

 

Upoznati sa mernim 

mestima : 

   

     

     

  

M.P. 

Potpis ovlašćenog 

lica : 
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

4.1      Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона 

 

4.1.1 Понуђач мора доказати да испуњава обавезне услове за учешће у 

поступкујавне набавке дефинисане чл.75.Закона и то: 

 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговоарајући регистар; 

 

2) 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; 

 

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 

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

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

Закона); 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уместо доказа из члана 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама, односно 

доказа из тачке 4.1.1 подтачки 1–3 Понуђач може да приложи изјаву дату под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу (образац бр.6.4 конкурсне документације). 

Доказе из тачке 4.1.1 подтачке 4. Понуђач мора доставити приликом 

достављања понуде. 

  

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне 

регистре, није дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова 

наведених у тачки 4.1.1 и то: 1), 2), 3). 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова наведених под 

тачком 4.1.1 и то: 1), 2), 3). 

 

 

4.3      Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са 

чланом 81.Закона 

 

Носилац посла дужан је да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености 

обавезних услова наведених под тачком 4.1.1 и то: 1), 2), 3). 

 

4.4      Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона 

 

4.4.1 Правно лице испуњеност обавезних услова доказује достављањем 

следећих доказа: 
 

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

регистра надлежног привредног суда; 

 

2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
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полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов 

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 

против привреде, кривичних дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно: 

   2.1) Извода из казнене евиденције основног и вишег суда на чијем подручју је  

   седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

   страног правног лица и 

   2.2) Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани  

   криминал) Вишег суда у Београду и 

   2.3) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе министарства 

   унутрашњих послова за сваког од законских заступника (захтев се подноси  

   према месту рођења или према месту пребивалишта) 

 

*Докази наведени под 2.1), 2.2) и 2.3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално 

осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку 

приватизације, односно: 

   3.1) Уверења Пореске управе министарства финансија и привреде да је  

   измирио доспеле порезе и доприносе и 

   3.2) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

   изворних локалних јавних прихода или 

   3.3) Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку  

   приватизације 

*Докази наведени под 3.1), 3.2) и 3.3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

                      4)лиценцу Агенције за енергетику владе РС за трговину електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије и Потврду Агенције да је та лиценца још 

увек важећа.  

 

 

 

4.4.2 Предузетник испуњеност обавезних услова доказује достављањем 

следећих доказа: 
 

1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег регистра; 

 

2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлеже полицијске управе 

Министарства унутраших послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно: 

   2.1) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе   

   Министарства унутрашњих послова (захтев се подноси према месту рођења 

   или према месту пребивалишта) 

 

*Доказ наведен под 2.1) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално 

осигурање, односно: 

   3.1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је  

   измирио доспеле порезе и обавезе и 
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   3.2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

   основу изворних локалних јавних прихода 

 

*Докази наведени под 3.1) и 3.2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

                                  4) лиценцу Агенције за енергетику владе РС за трговину електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије и Потврду Агенције да је та лиценца још увек 

важећа.  

 

4.4.3 Физичко лице испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Није применљиво 

 

2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре, односно: 

   2.1) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе министарства 

   унутрашњих послова (захтев се подноси према месту рођења или према месту 

   пребивалишта) 

 

*Доказ наведен под 2.1) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 

                               3) Потврде надлежног пореског и организације за обавезно социјално осигурање, 

односно: 

   3.1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је  

   измирио доспеле порезе и обавезе и 

   3.2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

   основу изворних локалних јавних прихода 

 

*Докази наведени под 3.1) и 3.2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

                   

                      4)лиценцу Агенције за енергетику владе РС за трговину електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије и Потврду Агенције да је та лиценца још 

увек важећа.  

 

                                 

4.5 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона 

   

 Понуђач који је уписан у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне 

регистре, није дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова наведених у тачки 

4.1.1 и то: 1), 2), 3). Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страници надлежног органа,(регистар понуђача) али је у понуди дужан да се позове на ту страницу. 

Доказе из тачке 4.1.1 подтачке 4. Понуђач мора доставити приликом 

достављања понуде. 

  

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

пре доношења одлуке о додели уговора захтевати да од понуђача, чија је понуда оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа. Ако понуђач у 

остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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 Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о 

било каквој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописан начин. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под пуном криичном и материјалном 

одговорношћу овоерену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

 

 

5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

5.1      Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

 

5.2      Посебни захтеви у погледу начина састављања и достављања понуде 
 

 Понуда се подноси у једном примерку на оригиналним обрасцима наручиоца који чине 

саставни део конкурсне документације. 

 Обрасце тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава. 

 Цела понуда мора да буде без исправки или уписивања сем оних уписа у складу са 

упутствима наручиоца. У случају исправки оне морају вити потписане од стране овлашћеног лица 

и оверене печатом. 

           Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца, у року од 5 дана а пре доношења 

одлуке о додели уговора, достави доказе о испуњености услова из чл.75. Закона, 

односно доказе о испуњености услова из тачке 4.1.1. подтачке 1-3    конкурсне 

документације. У случају недостављања доказа у наведеном року, понуда 

понуђача сматраће се неприхватљивом.  
 Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се 

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

коверту/кутијупонуђач уписује податке о јавној набавци и то: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –  

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2018. 2019. и 2020.ГОДИНУ, редни број 1.1.4. као и 

податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену и 

презимену лица за контакт. 

 Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно. Рок за подношење понуда износи 30 

дана од дана објављивања Позива за подношење понуда. Без обзира на начин достављања, 

благовременом ће се сматрати понуда која стигне на писарницу Наручиоца до 26.02.2018. 

године до 11:00 часова, на адресу: Градска управа за инфраструктуру и имовину, ул.Краља 

Петра Првог бр.5, 22000 Сремска Митровица. 

 Отварање понуда ће се обавити истог дана, односно 26.02.2018.године у 11:30 

часова у просторијама Градске управе за инфраструктуру и имовину, ул.Краља Петра Првог 

бр.5, 22000 Сремска Митровица. 

 

5.3      Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. ст.6. Закона 
 

 Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни 

или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком “ИЗМЕНА ПОНУДЕ”, “ДОПУНА 

ПОНУДЕ” или “ОПОЗИВ ПОНУДЕ” за јавну набавку добара – набавка електричне енергије за 

2018. 2019. и 2020. годину, редни број 1.1.4. 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. 
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5.4      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. 

 

5.5      Понуда са подизвођачем 
 

Понуђач који поднуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

 

 у обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача, 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 од 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. 

 

5.6      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 које ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења; 

 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 назив и седиште свих понуђача из групе понуђача; 

 за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова на начин 

предвиђен у делу 4.3 конкурсне документације. 

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

5.7      Понуда са варијантама 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

5.8      Период на који се закључује уговор 
 

Уговор се закључује за испоруку добара у периоду од 01.03.2018. године до 31.12.2020. године, a 
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места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем 

у категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи и јавној расвети. 

 

5.9      Захтеви у погледу начина и услова плаћања 
 

Наручилац ће плаћање вршити у року од 60 дана, од дана пријема фактуре за испоручен 

електричну енергију. 

 

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

 Цена у понуди исказује се у динарима без обрачунатог ПДВ-а, посебно мора да буде исказан 

износ ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом. 

 Понуђач формира цене укључујући све неопходне трошкове: материјала, радне снаге, 

транспорта, теренских додатака, трошкова примене мера зааштите на раду, превоза, испоруке, 

монтаже и сл. 

 Након закључења уговора о јавној набавци цена се не може мењати. 

  

5.11 Подаци о средствима финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза 
 

5.11.1 Добављач је дужан да приликом закључења уговора о јавној набавци 

достави: 
  

 а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро и у року извршење обавеза са  

доказом о регистрацији, картоном депонованих потписа (са печатом банке у у којој се води текући 

рачун) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 5% од понуђене цене без 

обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 15 дужим од рока испороке добара. Меница мора бити 

регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са 

Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 

111/09). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не изврши испоруку добара у уговореном 

року. 

 

 

 5.12. Достављање додатних информација 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: Градска управа за инфраструктуру и 

имовину, ул.Краља Петра Првог бр.5, 22000 Сремска Митровица,факсом на бр.022/623-788 или 

електронском поштом на адресу: nikoladirekcijasm@gmail.com са назнаком: Питања за јавну 

набавку добара – набавка електричне енергије за 2018. 2019. и 2020 годину. 

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

 Наручилац ће  у року од 3 дана од дана пријема захтева  одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. Уколико наручилац или 

понуђач документ из поступка јавне набавке доставе путем електронске поште или факсом, дужни 

су да од друге стране захтевају да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

5.13 Обавештење о начину на који се могу захтевато додатна објашњења од понуђача 

после отварања понуда и контроли код понуђача, односно његовог подизвођача 
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 Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, 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 да захтева од понуђача да појединачно разјасни своју понуду, укључујући и 

анализу јединичних цена. Захтев за разјашњење, као и одговор треба да буду достављени писаним 

путем али у одговору не може да буде промена у цени осим оних цена за које се тражи разјашњење 

грешака које је наручилац открио за време провере понуда. 

 Понуде за које се установи да су исправне, одговарајуће и прихватљиве биће проверене 

рачунски. 

 Грешке које се установе исправиће се на следећи начин: 

 уколико постоји разлика у износима израженим бројем и словима – меродаван је износ 

изражен словима; 

 уколико постоји неслагање између наведеног износа добијеног сумирањем умношка 

јединичних цена и количина како је наведено, а по мишљењу наручиоца није очита 

грешка у месту децималног зареза код јединичне  цене, меродавна је јединична цена, а 

укупан износ који је наведен биће коригован; 

 уколико је нетачно исказан збир износа појединачних услуга, исти ће бити коригован за 

утврђену разлику, и тако коригован чиниће део укупно понуђене вредности услуга. 

 

 Износ наведен у обрасцу понуде ће бити исправљен према горе наведеном поступку уз 

сагласност понуђача и сматра се обавезним са понуђача. Ако понуђач не прихвати исправљену 

понуду, његова понуда се одбија, а средство обезбеђења уз понуду је наплативо. 

 

5.14 Китеријум за оцењивање понуда 
 Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

  

5.15 Обавештење из чл.74. ст.2. и 75. ст.2. Закона о јавним набавкама 
 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

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

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

5.16 Начин и рок подношења захтева за заштиту права 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

 Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

 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 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавакама указао Наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до истека рока за подношење 

понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки.  



19 од 31  

 Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева 

мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се подноси путем поште мора 

се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је 

захтев поднет дана када је пријем одбијен. 

 Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; назив 

и адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца; 

повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде 

доказују; потпис подносиоца и потврду о уплати таксе из члана 156.Закона о јавним набавкама. 

Такса у износу од 120.000,00 динара уплаћује на рачун Буџета Републике Србије бр.840-30678845-

06. 

 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама, 

прихватиће се: 

5. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи 

следећ елементе: 

4. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

5. да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора податак да је 

налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога; 

6. износ таксе из члана 156.ЗЈН чија се уплата врши; 

7. број рачуна:  840-30678845-06; 

8. шифру плаћања: 153 или 253; 

9. позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права; 

10. сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

11. корисник: буџет Републике Србије; 

12. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева заз аштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

13. потпис овлашћеног лица банке. 

 

5. Налог за уплату, први примерак – оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати наведене под 

тачком 1. 

 

6. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор – потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1. осим оних наведених под првом и последњом алинејом, за 

подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава). 

 

7. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1. , за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

           Детаљније информације и примере попуњених налаога можете видети на интернет страници 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

5.17 Рок за закључење уговора 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. Ако понуђач којем је 

додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђаче 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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6.ОБРАСЦИ 

 

6.1.Образац понуде 
 

Понуда број ______________ од ___ / ___ . 2018.године за јавну набавку добара у 

отвореном поступку – набавка електричне енергије за 2018. 2019. и 2020. годину, редни 

број 1.1.4. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР 

 

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Текући рачун  

Законски заступник  

Име особе за контакт  

Електронска адреса  

Број телефона  

Број факса  

 

2) Понуду дајем (заокружити): 
 

 а) самостално  б) са подизвођачем  в) као заједничку понуду 
 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР 

 

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Законски заступник  

Име особе за контакт  

Електронска адреса  

Број телефона  

Број факса  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР 

 

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Законски заступник  

Име особе за контакт  

Електронска адреса  

Број телефона  

Број факса  

  

 

3) Понуђена цена: 

 

 

Вредност без ПДВ-а: ………………………………………………     динара 

 

Вредност ПДВ-а:       ………………………………………………    динара 

 

Укупна вредност са ПДВ-ом: ……………………………………..      динара 

(словима:............................................................................................................................... динара) 

 

4) Плаћање: У року oд 60 дана за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) са 

обрачуном, за  испоручене  количине  електричне  енергије коју   испоставља   Снабдевач,   

којим  наручилац (Купац)  и добављач  (Снабдевач)  потврђују  испоручене количине 

електричне енергије. 

 

5) Рок важења понуде:____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 45 дана од дана 

отварања понуда). 

 

  При састављању ове Понуде, поштовали смо све обавезе које произилазе из важећих 

прописа и стандарда за испоруку ове врсте добара. . 

 

 

 

     Датум:       Потпис овлашћеног лица понуђача 

 _____________________ 

     Место:     М.П.  _____________________________ 

 _____________________ 
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6.1.2. Образац Структуре цене 

 
01.03.2018. – 31.12.2020.године 

 

2.1.1. Испорука електричне енергије 
Обрач.

величи

на 

Оквирна 

потрошња 

2018-2020. 

Јединична 

цена без ПДВ-

а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 (3*4) 

ЈАВНО ОСВЕТЛЕЊЕ  - ГРАД 

 

kWh 7.210.000 

 

  

ЈАВНО ОСВЕТЛЕЊЕ  - СЕЛА 

 

kWh 7.380.000   

СЕМАФОРИ 

 

kWh 71.000   

ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ, ОРМАРИ ЗА ЈАВНЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ 

 

kWh 302.000   

                                      УКУПНО       

                                        ПДВ-е     

                                     УКУПНО СА ПДВ-ом     

 

 

У цену су урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови приступа и 

коришћења система за пренос електричне енергије, ни трошкови приступа и коришћења система за 

дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

ел.енергије.  

 

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 за дистрибуцију 

електричнеенергије, 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 електричне енергије 

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене повлашћене произвођача електричне 

енергије. 

 

 

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

верификује понуђач. 
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 6.2 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона 
 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/2014. 

14/2015 и 68/2015) а у поступку јавне набавке добара – набавка електричне енергије за 2018. 2019. 

и 2020 годину, , редни број 1.1.4  Понуђач _______________________________________________  

са седиштем у ________________________ ул. ___________________________________ бр. ____, 

даје следећу изјаву: 

 

 

И З Ј А В А 
 

 

 Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац 

ауторских права интелектуалне својине. 

 

 

Датум: ___ / ___ . 2018. год. 

 

Место: ___________________________ 

 

          потпис овлашћеног 

        М.П.      лица понуђача 

 

                ______________________ 
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 6.3 Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона 
 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/2014. 

14/2015 и 68/2015) а у поступку јавне набавке добара – набавка електричне енергије за 2018. 2019. 

и 2020 годину, редни број 1.1.4. подизвођач ____________________________________________ са 

седиштем у _________________________ ул. _________________________________ бр. ____, даје 

следећу изјаву: 

 

 

И З Ј А В А 
 

 

 Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац 

ауторских права интелектуалне својине. 

 

 

Датум: ___ / ___ . 2018. год. 

 

Место: ___________________________ 

 

          потпис овлашћеног 

        М.П.    лица подизвођача 

 

                ______________________ 
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 6.4 Образац изјаве о независној понуди 
 

 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/2014. 14/2015 и 

68/2015), а у поступку јавне набавке добара – набавка електричне енергије за 2018. 2019. и 2020 

годину, редни број 1.1.4. 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: ___ / ___ . 2018. год. 

 

Место: ___________________________ 

 

               потпис овлашћеног лица 

        М.П.     

 

                ______________________ 

 

 

 

 У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, Наручилац ће одмах 

обавестити организацију 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. 

 

 

Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о 

заједничкој понуди) 
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 6.5 Образац трошкова припреме понуде 
 

 Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде за јавну набавку добара – набавка електричне енергије за 2018. 2019. и 2020 годину, , редни 

број 1.1.4. 

 Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од Наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити 

трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом 

Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тржио 

накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ. 

 

 

  

  

  

  

  

 

Укупан износ трошкова:  

 

 

 

 

         Потпис овлашћеног лица 
       М.П. 

                 _________________________ 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Модел У Г О В О Р – а 

о јавној набавци добара 

набавка електричне енергије за 2018, 2019. и 2020. годину 

 

закључен између: 

1. Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица, ул.Краља Петра 

Првог бр.5, које заступа начелник Саша Бугаџија, ПИБ:105935357, МБ:08898774, шифра 

делатности: 8411, у даљем тексту Купац, и 

 

2. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

(у даљем тексту – снабдевач) 

 

 

Члан 1. 

 

Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати 

електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са 

конкурсном документацијом и понудом Снабдевача бр. __________ од __________2018. године, у 

свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку 

електричне енергије. 

Члан 2. 

 

Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије према следећем:  

 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу  

 Капацитет испоруке: јединична цена по кwh  

 Период испоруке: 01.03.2018. године – 31.12.2020. године од 00:00 до 24:00  

 Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца  

Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи и јавној расвети у складу са 
постојећим ознакама ЕД .  

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу 

са Правилима о раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду преносног система 

(''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год).  

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду 

тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о раду 

преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 

3/12 од 18.01.2012 год), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима 

испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским 

прописима који регулишу испоруку електричне енергије.  
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Члан 3. 

 

Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 kWh за све категорије 

потрошње изврши, по  цени од категорије потрошње: 

Јавнo осветљење у граду  за 1 kWh по јединичној цени од........ ___________ без ПДВ-а; 

Јавно осветљење у селима  за 1 kWh по јединичној цени од...... ___________ без ПДВ-а; 

Утрошак ел. енергије – семафори ................................................. ___________ без ПДВ-а; 

Утрошак ел. енергије –пословни простори, ормари јавних 

 манфестација и други објекти ................................. ……….         __________ без ПДВ-а; 

Обавезује се купац да на име испоручине укупне електричне енергије за уговорени период 

Снабдевачу плати износ од ______________ динара без ПДВ-а, односно _________________ 

динара са ПДВ-ом .                              

У цену из става 1. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати 

трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, ни трошкови приступа и 

коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача ел.енергије.  

Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу 

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

ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за 

дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у 

''Службеном гласнику РС''. 

Члан 4. 

         Коначну вредност добара, уговорне стране ће утврдити након завршетка посла,                       

коначним обрачуном,  а на основу стварно испоручених добара, по јединичним ценама из понуде 

снабдевача.  

Члан 5. 

 

        Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192. Закона о 

енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014), по јединичним ценама из понуде.  

 

Члан 6. 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи и јавној расвети. Снабдевач 

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

електричне енергије до места испоруке.  

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :  

       - Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца.  

       - Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.  
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Члан 7. 

Уколико се за време важења овог Уговора, због проширења или изградње нових објеката 

или других потреба купца, повећа број места испоруке електричне енергије, Купац је дужан 

доставити снабдевачу посебан писани документ са свим неопходним подацима, а снабдевач ће 

наведене промене додати и евидентирати у својој службеној бази, без промене Уговора. 

 Уколико се за време важења овог Уговора, код Купца јави потреба за смањењем места 

испоруке електричне енергије из разлога престанка потребе купца да на одређеним мерним 

местима задржи својство крајњег купца, у случајевима закупа пословног простора, повраћаја 

пословног простора и других објеката сходно закону који регулише област враћања одузете 

имовине, или на други начин предају другим лицима, односно уколико се на било који други начин 

промени крајњи купац, Купац је дужан доставити Снабдевачу посебан писани документ са свим 

неопходним подацима, а снбдевач ће наведене промене евидентирати у својој службеној бази без 

промене Уговора. 

Члан 8. 

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

(мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за 

претходни месец.  

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

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

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

електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и 

исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и 

остале обавезе или информације из члана 196. Закона о енергетици.  

 Снабдевач рачун са обрачуном доставља поштом.  

Члан 9. 

 

 Купац ће извршити плаћање у року од 60 дана од дана пријема фактуре за испоручену 

електричну енергију у предходном месецу и овере од стране назорног органа, на текући рачун 

Снабдевача, по писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна 

који се плаћа.  

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

за преузету електричну енергију.  

Члан 10. 

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне 

енергије , утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који 

имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и 

околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних 

обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима 

сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са 

правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског 

система.  

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну 

страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради 

ублажавања последица више силе.  
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Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени 

пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних 

ставова овог члана уговора.  

Члан 11. 

      Овај уговор се закључује за период 01.03.2018. године, до 31.12.2020. године. Обавезе које 

доспевају у 2019. и 2020. години, биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту 

намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 12. 

       Снабдевач је дужан да приликом закључења уговора о јавној набавци достави регистровану, 

сопствену, соло, бланко меницу за добро и у року извршење обавеза са  доказом о регистрацији, 

картоном депонованих потписа (са печатом банке у у којој се води текући рачун) и меничним 

овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и 

трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 5% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, 

с роком важења 15 дана дужим од крајњег рока рока испороке добара. Меница мора бити 

регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са 

Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 

111/09). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не изврши испоруку добара у уговореном 

року. 

 

Члан 13. 

 

Свака од уговорних страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорних 

обавеза друге уговорне стране. 

О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести 

другу уговорну страну. 

Уговор ће се сматрати раскинутим протеком рока од 15 дана од дана пријема писаног 

обавештења. 

У случајевима неизвршавања обавеза на уговорени начин и у уговореним роковима, Купац 

има право да једнострано откаже Уговор без отказног рока, о чему без одлагања писмено 

обавештава Снабдевача. 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати 

да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.  

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора 

решаваће надлежни суд у Сремској Митровици.  

Члан 15. 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет 

овог уговора.  

Члан 16. 

Уговорне стране сагласно изјављују да им је Уговор прочитан и протумачен, те га без 

примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 
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Члан 17. 

Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за 

размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.  

Члан 18. 

 

Овај Уговор сачињен је у 6 истоветних примерака од којих Купац задржава 4 (четири) примерка, а 

Снабдевач 2 (два). 

 

 

 

    ЗА СНАБДЕВАЧА                                                   ЗА КУПЦА: 

______________________                                                               __________________________ 

            Директор                    Начелник 

                                                  Саша Бугаџија 


