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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ПОСТУПАК ЈAВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ-

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

БРОЈ НАБАВКЕ 404-93/16-IV



На основу члана 39, 40. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 

124/12,  14/15  и  68/15), и  члана  6.  и  8.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне 

документације у  поступцим јавних набавки („Службени гласник РС" бр. 86/15) и Одлуке о 

покретању поступка  ЈНМВ  број 404-93-1/16-IV од  13.05.2016.  године, Комисија за јавну 

набавку  образована  Решењем број  404-93-2/16-IV од  13.05.2016.  године  припремила  је 

конкурсну  документацију  за јавну  набавку  мале  вредности – ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА .

Број прилога Опис

Прилог 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Прилог 2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Прилог 3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И  ОПИС РАДОВА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТОИЗВРШЕЊА РАДОВА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

Прилог 4 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Прилог 5 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Прилог 6 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Прилог 7 ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

Прилог 8 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Прилог 9 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Прилог 10 ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Прилог 11 ИЗЈАВА  О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1 ЗЈН

Прилог 12 ИЗЈАВА  О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  СТАВ 2.ЗЈН

Прилог 13 МОДЕЛ УГОВОРА

Прилог 14 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ



Прилог 1 

На основу Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и 

члана 6. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима ЈН и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" бр. 86/15) дефинисани су:

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РУМА

Адреса Главна 107

Тел.бр. 022/433-912, лок.125

Интернет страница www.ruma.rs

Набавка број 404-93/16-IV

Одлука број 404-93-1/16-IV

Врста поступка Јавна набавка мале вредности

Циљ поступка Набавка се спроводи ради закључења Оквирног споразума. Оквирни 

споразум  ће се закључити између два Наручиоца и једног Понуђача. 

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног 

потписивања

Контакт особа Злата Јанковић

Е-mail адреса: jnbruma@ruma.rs
Пријем електронске поште врши се  радним данима (понедељак-петак)  у 

радно време Наручиоца од 07:00-15:00 часова.

Напомена  ЈН није обликована по Партијама
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ОПШТИ ПОДАЦИ

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ



Прилог 2 

На основу Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и 

члана 6. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима ЈН 

и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС бр. 86/15) дефинисани су:

Врста предмета набавке ДОБРА

Назив и ознака предмета набавке из 

Општег речника набавки

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 ОРН:  09310000

Опис предмета јавне набавке: Набавка електричне енергије 

Број партија уколико се предмет набавке 

обликује у више партија:

Јавна набавка није обликована по ПАРТИЈАМА
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ



Прилог 3 

На основу члана 170. став 3. тачка 2. и члана 171. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ 

145/2014),  закључује  се  оквирни  споразум за  набавку електричне  енергије  из  кога  ће 

проистећи појединачни уговори о потпуном снабдевању, или наруџбенице, тј:

- Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на 

месту примопредаје током периода снабдевања;

- Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца.

• Капацитет испоруке:  према спецификацији у прилогу – на бази процењених месечних 

потреба датих у табели;

 

• Период испоруке: годину дана од дана обостраног потписивања оквирног споразума, од 

00:00h-24:00h;

• Количина  енергије: Електрична  енергија   према  стварно  испорученој  количини 

електричне  енергије  за  обрачунски  период  (закључење  уговора  о  потпуном  снабдевању)  на 

местима примопредаје током периода снабдевања, укључујући и сва нова мерна места током 

периода снабдевања, а највише до вредности од 4.208.333,00 РСД;

• Kвалитет испоруке и испоручене енергије: Квалитет испоручене енергије у складу са 

Правилима  о  раду  преносног  система  („Службени  гласник  Републике  Србије“  број  79,  од 

29.07.2014. године), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредби о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2013);

• Место испоруке: Мерна места,  наведена у спецификацији,  за објекте  прикључене на 

преносни систем ЈП ЕМС,  у  категорији  потрошње на ниском напону и  широкој  потрошњи, 

укључујући и сва нова мерна места током периода снабдевања.
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 































Прилог 4

    

Техничка документација и планови не представљају битан елемент предмета јавне набавке, а у 

циљу припремања прихватљиве понуде. 
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 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ





управе МУП-а.    

  Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда                                 

МЕЊА ИЗЈАВА -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.11

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 

(члан 75.став1. тачка 4.)

      Доказ: 

• Правно  лице:уверење пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде(порези  и 

доприноси)  И уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи)-не старије од два 

месеца пре отварања понуда.

• Предузетник:уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде(порези  и 

доприноси) и уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи)- не старије од два 

месеца пре отварања понуда.

• Физичко лице:  уверење Пореске управе Министартства финансије и привреде(порези и 

доприноси) и уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи) –не старије од два 

месеца пре отварања понуда.

МЕЊА     ИЗЈАВА   -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  -Прилог бр.  11  

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75.став1. тачка 5.)

Доказ:

Није предвиђена за предметну јавну набавку

6.  Понуђач је дужан да при састављању 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (члан 75.став 2. ) 

         Доказ: ИЗЈАВА-  САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  -Прилог бр.  12.  

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

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

 Пословни капацитет:

1) Право  учешћа  има  само  понуђач  који  је  активни  учесник  на  тржишту  електричне 

енергије, који   је у било ком периоду из претходних пет година   (2011/12/13/14/15) обавио 

минимално три трансакције електричне енергије  са другим учесником на тржишту, прихваћене 

од стране оператора преносног система.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 22/54

Додатни услови понуђачима прописани чл. 76. ЗЈН и то:





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  да  је  документује  на 

прописани начин.
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Прилог 6 

Критеријум и елементи критеријума на 

основу којих се додељује Уговор: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Елементи критеријума, односно начина 

на основу којих ће наручилац извршити 

доделу  Уговора  у  ситуацији  када 

постоје  две  или  више  понуда  са 

једнаким  бројем  пондера  или  истом 

понуђеном ценом:

Уколико две  или  више понуда  имaју исту најнижу 

понуђену  цену,  као  најповољнија  биће  изабрана 

понуда  оног  понуђача  који  је  понудио  дужи  рок 

важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног 

елемента критеријума није могуће донети одлуку о 

додели  уговора,  наручилац  ће  уговор  доделити 

понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац 

ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 

жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде 

које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок 

испоруке  и  исти гарантни  рок. Извлачење  путем 

жреба  наручилац  ће  извршити  јавно,  у  присуству 

понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 

на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле 

ће  извући  само  један  папир.  Понуђачу  чији  назив 

буде на извученом папиру ће бити  додељен уговор. 

Понуђачима  који  не  присуствују  овом  поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем 

жреба.
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА



Прилог   7     

За јавну набавку мале вредности,  бр. 404-93/16-IV -  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

       ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
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ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

7.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ



НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

ПОНУЂАЧ: __________________ М.П.                         ПОДИЗВОЂАЧ _________________ 

М.П.

Напомена:

Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе   понуду  са  

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени образац копира у  

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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7.2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ



Попуњава и оверава понуђач и подизвођач. 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

      ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.

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 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.

Овлашћени Понуђач оверава и потписује образац.
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7.3. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ



 

Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача) у поступку јавне 

број: 404-93/16-IV -  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА да у име и за рачун осталих чланова групе 

иступа пред Наручиоцем.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И 

АДРЕСА  УЧЕСНИКА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ

ВРСТА ПОСЛА КОЈИ 

ЋЕ ПРУЖИТИ 

УЧЕСНИК У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ И 

ПРОЦЕНАТ 

УЧЕШЋА У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

НАБАВКЕ

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ 

УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ

Овлашћени члан 

групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

 

        Место и датум                                                                                        Овлашћено лице Понуђача 

    __________________                                        М.П.                                  ______________________ 

 

Напомена: 

Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је потребно 

овај образац се копира у довољном броју примерака. 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 29/54

7.4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ



 

Укупна вредност без ПДВ-а 

ПДВ 

Укупна вредност са ПДВ 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

1. Самостално 2. Заједничка понуда  3. Са подизвођачима 

 Заједничка понуда: 

Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Понуда са подизвођачима: 

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% учешћа (не 

више од 50%) се поверава извршење _____________________________

 

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% учешћа (не 

више од 50%) се поверава извршење ________________________________

 

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ___________( не мање од 30 дана од дана отварања). 

2. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА:Рок плаћања _______( најкраћи рок 15 дана, а најдужи 45 

дана)  од  дана  пријема  исправног  рачуна  на  Писарници  Наручиоца,  под  условима 

утврђеним оквирним споразумом. Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђачу 

није дозвољено да захтева аванс.

3. ПЕРИОД  ИСПОРУКЕ:  Годину  дана  од  дана  обостраног  потписивања  оквирног 

споразума, од 00:00h-24:00h.

4. МЕСТО ИСПОРУКЕ: Мерна места, наведена у спецификацији, за објекте прикључене на 

преносни систем ЈП ЕМС, у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, 

укључујући и сва нова мерна места током периода снабдевања.

5. НАПОМЕНА:Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

купца на месту примопредаје током периода снабдевања. Снабдевач је баласно одговоран 

за место примопредаје купца.

 МЕСТО:______________                                                                                  ПОНУЂАЧ
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7.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 



                                                                                             

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.         

                                 Прилог 8

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Р. 

БР.

Предмет 

јавне набавке

Процењена количина

на годишњем нивоу 

(јединица мере KWh)

Јединична 

цена без 

ПДВ-а

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом

Укупна цена 

без ПДВ-а

за 

процењене 

количине

Укупна цена 

са ПДВ-ом

за процењене 

количине

1 2 3 4 5 6

1 Електрична 

енергија ВТ 

208865

2 Електрична 

енергија НТ 

9800

УКУПНО

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у  колони  3. уписати  колико  износи  јединична  цена  без  ПДВ-а  за  сваку врсту  добара 

предметне јавне набавке; 

- у  колони  4. уписати  колико  износи  јединична  цена  са  ПДВ-ом,за  сваки  врсту  добара 

предметне јавне набавке; 

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за за сваку врсту добара предметне јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони  3.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без 

ПДВ-а за обе фазе.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку врсту добара предметне 

јавне набавке;  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) 

са траженим количинама (које су наведене у колони 2.).  На крају уписати укупну вредност 

предмета набавке са ПДВ-ом за обе фазе.

Напомена:

1. Податак Укупна цена без  ПДВ-а  за процењене количине,  служи само за  рангирање  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ



понуда по критеријуму најнижа понуђена цена.

2. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне и служе само за израчунавање 

укупне цене.

3. Стварне  количине  ће  бити  дефинисане  појединачним уговорима  или  наруџбеницама  

након потписивања оквирног споразума.

4. Уговарање се врши на основу јединичних цена из понуде ( која је саставни део оквирног 

споразума) и количина из обострано потписаних појединачних уговора или наруџбеница до  

укупне вредности оквирног споразума од 4.208.333,00

 МЕСТО:______________   

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.     
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Прилог   9  

 

 У складу са члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) 

као  и  чл.  6.  став 1. Тачка 9.  и  чланом 19.  Правилника о обавезним елементима коникурсне 

документације(  Сл.гласник  РС 86/15),  достављамо  Образац  са  структуром  трошкова  за 

припремање понуде за јавну набавку мале вредности број 404-93/16-IV -   ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА.

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној  јавној набавци, 

Понуђач:____________________________________________________________,је  имао  следеће 

трошкове : 

 

 

 

Рб. Врста трошкова Износ трошкова

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.

 

    Датум: ________________                                                                                Печат и потпис Понуђача 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 



 

                                                                                                                                 ______________________

Прилог   1  0  

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) као и 

чланом  6. став  1.  тачка  10.  и  чланом  20.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне 

документације (Сл.гласник РС 86/15) 

 

ПОНУЂАЧ  _____________________________________________________________________ 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје:

 

Понуду смо поднели независно, без договора са другим Понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

Изјаву достављамо као саставни део  Понуде,  а  ради учешћа у поступку јавне набавке мале 

вредности бр. 404-93/16-IV – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.

 

 

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 понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 Датум: ____________________                                                                Потпис и печат понуђача 

 

                                                                                                                  _______________________
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ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 



 





 



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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Прилог   13  .  
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

 

  О ЈНМВ

БРОЈ 404-93/16-IV

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 



 

Овај оквирни споразум закључен је између:

ОПШТИНСКА  УПРАВА  ОПШТИНЕ  РУМА,  ул.  Главна  бр.  107 Рума,  матични  број 

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан Љубишић (у 

даљем тексту : КУПАЦ)

и

    ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 (назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, 

назив  пословне  банке,  име  лица  које  заступа  фирму,)  као  најповољнији  понуђач  (у  даљем 

тексту: ПРОДАВАЦ) 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, 

назив пословне банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача) 

Подизвођач ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са ______% 

учешћа се поверава извршење _______________________________________________________. 

 

Подизвођач ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са ______% 

учешћа се поверава извршење _______________________________________________________. 

  

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

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

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности 

број  404-93/16-IV Набавка  електричне  енергије,  са  циљем  закључивања  оквирног 

споразума са једним понуђачем на период од једне године;

-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број  404-93-1/16-IV од 

13.05.2016.године, 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 
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Рума,_____________2016.год.



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;

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање уговора о јавној набавци 

или издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, у складу са условима из конкурсне 

документације  за  јавну набавку мале  вредности  број  404-93/16-IV-  Набавка  електричне 

енергије, Понудом Испоручиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама 

Наручиоца.

Спецификација добара са јединичним ценама, дата је у прилогу овог оквирног споразума и 

чини његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати у појединачним уговорима о 

јавној набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној набавци. 

Члан 2.

Испоручилац наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће 

делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1( једне) године, а ступа на снагу даном 

обостраног потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више уговора о 

јавној  набавци или  издавање више наруџбеница Испоручиоцу,  у  зависности  од стварних 

потреба Наручиоца.

Члан 4.
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ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ПОДИЗВОЂАЧ 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА



 



Испоручилац доставља Наручиоцу рачун преко поште.

Наручилац ће  извршити  плаћање  на  банкарски  рачун  Испоручиоца,  по  писменим 

инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 

Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Испоручиоцу уплати на рачун укупан 

износ цене за преузету електричну енергију. 

Наручилац ће цену добара плаћати Испоручиоцу у року од ____  (најкраћи рок 15 дана,  а 

најдужи 45 дана) од дана пријема исправног рачуна на Писарници Наручиоца.

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на 

месту примопредаје током периода снабдевања.

Испоручилац је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу: 

Писарница Општинске управе Општине Рума, Орловићева 5, Рума.

У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Испоручиоцу, за 

период доцње плати и затезну камату прописану законом. Плаћање затезне камате врши се на 

основу обрачуна камате, испостављеног од стране Испоручиоца. 

Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет 

Испоручиоца.

Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су условљене Законом, 

ако је у њима садржан погрешан обрачун (оспорене или накнадно установљене грешке) и ако 

су резултати посебног договора између Наручиоца и Испоручиоца (протокол, отпис камате и 

сл.)

Члан 8.

Уговорне стране обавезу продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије 

извршиће према следећем:

• Испоручилац је балансно одговоран за место примопредаје Наручиоца.

• Капацитет испоруке: према спецификацији датој у оквиру конкурсне документације, која 

је саставни део овог уговора – на бази процењених месечних и годишњих потреба.

• Период испоруке: годину дана од дана обостраног потписивања овог оквирног споразума, 

од 00:00h-24:00h.

• Количина енергије: количина електричне енергије одређиваће се  на основу остварене 

потрошње  Наручиоца  на  месту  примопредаје  током  периода  снабдевања,  према  стварно 

испорученој  количини електричне енергије  за  обрачунски  период,  укључујући  и сва  нова 

мерна места током периода снабдевања, а највише до вредности од 4.208.333,00 динара.

• Kвалитет испоруке и испоручене енергије: квалитет испоручене енергије у складу са 

Правилима  о  раду преносног  система  (Службени  гласник  Републике  Србије,  број  79,  од 

29.7.2014. године), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредби о условима испоруке 

и снабдевања електричном енергијом (Сл. Гласник РС, бр. 63/2013)

• Место  испоруке: Мерна  места,  наведена  у  спецификацији,  за  објекте  прикључене  на 

преносни систем ЈП ЕМС, у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, 

укључујући и сва нова мерна места током периода снабдевања.
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ВРСТА, КАПАЦИТЕТ, ПЕРИОД И МЕСТО ИСПОРУКЕ И КОЛИЧИНА





Испоручилац се обавезује да,  у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на 

основу  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  исту  мора  бити  достављено  попуњено  и  оверено  менично  овлашћење  –  писмо,  са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.

Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 

уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Испоручилац не извршава све своје обавезе 

у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .

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

пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Уколико  уговорена  вредност  појединачног  уговора  закљученог  на  основу  овог  оквирног 

споразума није већа од износа из члана 39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може 

одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.

Члан 12.

Уколико  после  закључења  овог  оквирног  споразума  наступе  околности  више  силе,  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 сматрају се  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.

Члан 13.

Свака  од  страна  потписиница  овог  Оквирног  споразума може  раскинути  овај  Оквирни 

споразум у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени 

начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде Оквирног споразума, у 

смислу одредаба Закона о облигационим односима. 

Страна која жели да раскине Оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 

обавести другу страну.

Раскидом Оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 44/54

ВИША СИЛА

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА





Прилог   14  

 

 

 

Понуђач мора све обрасце и изјаве које је добио као део конкурсне документације а саставни су 

део понуде да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом.

Пожељно је да сви документи поднети уз Понуду буду повезани траком-спиралом у целини  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.  

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место 

начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом. 

Наручилац  може,  уз  сагласност  понуђача, да  изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених 

приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда. 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуда и 

остала документација која се односи на понуду мора бити сачињена на српском језику. Ако је 

неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен 

од стране овлашћеног тумача. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, 

односно понуде, на српском језику. 

 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној 

коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда мора бити 

дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни 

део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. Понуђач 

подноси понуду на адресу наручиоца: 

лично преко  писарнице  Наручиоца или  поштом у  затвореној  коверти.  На  полеђини коверте 

обавезно навести назив, адресу и телефон 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. Понуда се сматра 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

14.1 УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

14.2 ПОДАЦИ О JЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

14.3. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РУМА; ОРЛОВИЋЕВА 5,

СА НАЗНАКОМ «ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈНМВ – НЕ ОТВАРАТИ» 

(јавна набавка број: 404-93/16-IV)



благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.05.2016. године до 12 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум  понуде  према  редоследу  приспећа. 

Уколико је  понуда  достављена  непосредно наручилац  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. 

Понуда мора да садржи: 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ попуњен, потписан и оверен печатом Прилог 3

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ попуњен  по  свим  ставкама,  оверен  печатом  и 

потписан

Прилог 7

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  попуњен, потписан и оверен печатом Прилог 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ попуњен,  потписан  и 

оверен печатом. 

Прилог 10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.И 76. 

ЗЈН попуњен, потписан и оверен печатом

Прилог 11

   Прилог 11/1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 

2.ЗЈН попуњен, потписан и оверен печатом

     Прилог 12

МОДЕЛ  ОКВИРНОГ  СПОРАЗУМА Понуђач  мора  да  попуни  модел 

оквирног споразума   по свим ставкама који се односе на Понуђача, овери 

печатом и потпише,  чиме потврђује да је  сагласан са садржином модела 

оквирног споразума. 

Прилог 13

• Потврду  (уверење  )  Оператора  преносног  система  (ТСО)  за 

период од претходних пет година 

    

     Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно датим објашњењима и условима.

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.

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. 

На коверти мора да стоји ознака ''Измена понуде'' или ''Допуна понуде'' или ''Опозив понуде''  за 

јавну набавку број:404-93/16- IV-не отварати'' 
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 14.5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

14.6. ОПОЗИВ, ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ

 14.4.ПАРТИЈЕ 



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 понуду. 

У  случају  повлачења  понуде  од  стране  понуђача,  та  понуда  се  неће  разматрати,  већ  ће  се 

неотворена вратити понуђачу. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

 

Ако је понуда понуђача поднета по истеку наведеног датума и сата за отварање понуда, сматраће 

се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити 

неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Ако  наручилац  у  року  предвиђеном  за  подношење  понуде  измени  или  допуни  конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања и накнаде те измене или допуне објави на Порталу 

јавних набавки исвојој интернет страници. Све измене, објављене на напред наведен начин и у 

напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и допуне 

конкурсне документације важиће само ако су у писаној форми. 

У случају измене или допуне конкурсне документације осам или мање дана пре истека 

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

објави oбавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и 

својој интернет страници. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 

рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу 

јавних  набавки и  својој  интернет  страници.  Тражење  додатних  информација  и  појашњења 

телефоном није дозвољено. 

Питања упутити на адресу: ОУ Општине Рума, Орловићева 5, 22400 Рума, Канцеларија за ЈН 

бр.8; Контакт особа:  Злата Јанковић, jnbruma@ruma.rs

Понуђач који је самостално поднео понуду  не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду,  односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси 

понуду са подизвођачем. 

Понуђач који подноси понуду са Подизвођачем дужан је да: 
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14.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

14.8. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

14.10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

14.9.  ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ 

НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО 

ПОДИЗВОЂАЧ 



 





овлашћењу –писму. Наручилац  ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 

понуђач не  буде  извршавао своје   обавезе  у  роковима и  на  начин предвиђен  појединачним 

уговором.

Наручилац може да захтева од понуђача дадатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и  упоређивању понуда,  а  може  да  врши  и  контролу (увид)  код  понуђача  одн. 

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 не може да захтева ,  дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, одн. промену којом би се понуда која је 

неодговарајућа  или  неприхватљива,  учинила  одговарајућом  одн.  прихватљивом,  осим  ако 

другачије не произилази из поступка јавне набавке. Наручалац може уз сагласност понуђача, да 

изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених  приликом  разматрања  понуде  по  окончаном 

поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 

јединична цена.  Ако се  понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,  наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека 

рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење 

рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може 

мењати понуду. 

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

својине трећих лица сноси Понуђач. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

пре објављивања позива за подношење понудау поступку јавне набавке: 

-поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона 

-учинио повреду конкуренције 

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговоро 

јавној набавци, након што му је уговор додељен 

-одбио да достави даказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац   може   одбити  понуду  уколико  поседује  даказ  који  потврђује  да  понуђач  није 

испуњавао  своје  обавезе  по  раније  закљученим  уговорима  о  јавним  набавкама  који  су  се 

односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
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позива за подношење понудау. 

Докази: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8)  други  одговарајући  доказ  примерен  предмету јавне  набавке,који  се  односи  на  испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. Члана 82. ЗЈН. који се 

односи на  поступак  који је  спровео  или уговор који је  закључио и други  наручилац ако  је 

предмет јавне набавке истоврстан. 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако изабрани 

понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, Наручилац задржава право да у том 

случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени Комисије, друга на ранг листи . 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтеваза заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

Наручилац може у свакој фази јавне набавке да обустави поступак и одустане од доделе Уговора 

у складу са чланом 109. ЗЈН 

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

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки  (у  даљем  тексту:  Републичка 

комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 

jnbruma@ruma.rs, факсом на број 022/433-912 локал 126 или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
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14.20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ



радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење 

о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у 

року од два дана од дана пријема захтева. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније  три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања  и  уколико  је  подносилац  захтева  у  складу  са  чланом  63.  став  2.  ЗЈН  указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење  понуда,  а  након  истека  рока  из  претходног  става,  сматраће  се  благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из  чл.  109.  ЗЈН,  рок за  подношење захтева  за заштиту права  је  пет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

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

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

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

рока.

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца; 

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2)  да  представља доказ  о  извршеној  уплати  таксе,  што значи  да  потврда мора да  садржи 

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

извршења  налога.  *  Републичка  комисија  може  да  изврши  увид  у  одговарајући  извод 

евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број 
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јавне набавкe;. 

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

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

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

тачком 1, или 

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

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

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 

који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 

у  Управи  за  трезор  (корисници буџетских  средстава,  корисници средстава  организација  за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

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

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

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

прописом.

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