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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова («Службени гласник Републике Србије», бр. 

86/15), Одлуке о покретању поступка број 7Бр.13/16-1 од 28.11.2016.г. и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 7Бр. 13/16-2 од 28.11.2016.г.,   припремљена 

је  

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку добра, редни број 13/16 - Електричне енергије 

за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“ 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

  

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III Врста, количина , опис , квалитет , место и рок 

преузимања добара 

 

3-5 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 
5-7 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду  7-12 

VI Образац понуде ( ОБРАЗАЦ 1 ) 13-17 

VI-1 Листа цена ( ОБРАЗАЦ 2 ) и Листа захтева и техничка 

спецификација  
18-19 

VII Образац понудбене гаранције (ОБРАЗАЦ 3 и 3а) 21-22 

VIII Модел Уговора 23-28 

IX Образац банкарске гаранције ( ОБРАЗАЦ 4) 29 

IX Образац меничног овлашћења ( ОБРАЗАЦ 4 а) 30-31 

X Образац изјаве о независној понуди (ОБРАЗАЦ 5) 32 

XI Образац трошкова припреме понуде (ОБРАЗАЦ 6) 33 

XII Образац изјаве  о поштовању обавеза из чл. 75, став 2 

Закона - (ОБРАЗАЦ 7) 34 

XIII Искуство испоручиоца – Референц листа (ОБРАЗАЦ 

8) 35 

XIV Oбразац изјаве понуђача/ подизвођача о испуњавању 

услова из члана 75. ЗЈН (ОБРАЗАЦ 9 и 9a) 
36-37 

XV Листа захтева и техничка спецификација( веза 

ПРИЛОГ ) 

38-54 
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I   -  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу  

 

Наручилац: Институт за кукуруз „Земун Поље“  

Адреса: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун 

Интернет страница : www.mrizp.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 

  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке: добра –Електрична енергија за потребе Института за кукуруз 

„Земун Поље“. 

 

4.Назив и ознака из општег речника набавки:  09310000 – Електрична енергија. 

5. Циљ поступка 

 

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

 

6. Контакт: 

 

Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs. 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке:  добра – Електрична енергија за потребе Института за 

кукуруз „Земун Поље“ 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавки:  09310000 – Електрична енергија 

 

 

III ВРСТА, КОЛИЧИНА , ОПИС , КВАЛИТЕТ , МЕСТО И РОК ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА 

 

Врста и количина добара : Електрична енергија - закључење уговора о потпуном 

снабдевању, стална и гарантована. 

Техничке спецификације:  У складу са документом Правила о раду тржишта 

(,,Службени гласник РС,, број 120/12 и 120/14). 

Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са 

Правилима о раду преносног система (,,Службени гласник РС,, број 91/15) и 

Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке 

електричне eнергије. 

Место испоруке : Мерна места купца (објекти) наведени у Техничкој спецификацији 

(Део XV Конкурсне документације). 

mailto:javnenabavke@mrizp.rs
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Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму потписану од 

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

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

складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах након 

потписивања уговора закључити: 

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

прикључен и 

 2. уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца. 

Рок испоруке добара: Испорука електричне енергије ће се вршити континуирано у 

периоду од годину дана oд дана закључења уговора уколико се уговор закључује са 

досадашњим продавцем, односно од дана завршетка законске процедуре промене 

снабдевача (очитавањем бројила) у ситуацији промене снабдевача, свакодневно од 

00:00 часова до 24:00 часа. 

 

Преглед мерних места 

Р.бр. Адреса мерног 

места 

 

Број места 

мерења 

Број бројила Категорија 

потрошње 

 

Одобрена 

снага 

(kW) 

 

1. Дорадни центар 4011246791 

A - 20532 

R - 20532 

 

СН 256,00 

2. 

Економско 

двориште, 

компресор 

4011246759 

A - 6158311 

R - 8197634 

 

НН 117,99 

3. Селекција 4011246767 

A - 8838271 

R - 8352469 

 

НН 353,97 

4. Механизација 4011246813 

A - 43432 

R - 43432 

 

НН 140,0 

5. 
Школско добро, 

Питура 
4011246805 

A - 8058118 

R - 6159184 

 

НН 235,98 

6. Крњешевци 1 4012532682 

A 10630466 

R 10630466 

 

НН 60 

7. 
Школско добро, 

Управа 
4011246821 

A - 79660 

R - 79660 

 

НН 17,25 

8. 
Економско 

двориште, Магацин 
4011246830 

A - 295 

R - 295 

 

НН 17,25 

9. 
Школско добро, 

зграда 1 
4011246783 A-768505 

ШП-

једнотарифно 
17,25 

10. 
Школско добро, 

зграда 4 
4011246775 A – 555331 

ШП-

једнотарифно 
17,25 
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11. Крњешевци 2 4012532666 A – 6144822 
ШП-

једнотарифно 
17,25 

12. Велика Плана 4012532658 A– 3594634 
ШП-

једнотарифно 
17,25 

13. Планиница 1 4012558347 A – 6119916 
ШП-

једнотарифно 
17,25 

14. Планиница 2 4012558355 A – 6121323 
ШП-

једнотарифно 
17,25 

 

 

  

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

1.1  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 1. 
Закона, и то:  

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре;  

 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;  

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

јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5) Закона). 
o Доказ: Лиценца Агенције за енергетику владе РС за трговину електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије и Потврда исте Агенције да је та 
лиценца још увек важећа, или адекватан документ уколико је таква дозвола 
предвиђена прописима државе у којој је седиште Понуђача-фотокопија. 

 

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

обавезни услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 2 Закона, 

и то: 

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

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

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде.  
o ДОКАЗ - Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве 7). Изјава мора да 

буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

 

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

складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Образца изјаве 

понуђача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН, којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке (Образац 9 и 9а).  
 
 

1.3 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
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додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
  

 Финансијски капацитет: 
- да Понуђач у 2015. години има остварен пословни приход већи од 30.000.000,00 

динара. 

o Доказ о располагању финансијским капацитетом:  Финансијски извештај за 

претходну обрачунску годину  (2015.г.) са мишљењем независног ревизора.  
 
 Пословни капацитет: 
- Право учешћа има само понуђач који је активни учесник на тржишту електричне 

енергије, који је у било ком периоду из претходне две године (2014. и 2015.) обавио 
минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на 
тржишту, прихваћену од стране оператора преносног система. 

o Доказ о располагању пословним капацитетом: Искуство испоручиоца – Референц 

листа (Образац   8   у   делу   XIII   Конкурсне документације). 
 

 Кадровски капацитет: 

- потребно је да у погледу кадровског капацитета  Понуђач   има   минимум  петоро 

запослених или радно ангажованих који раде на пословима везаним за предмет 

ове јавне набавке. 

o Доказ о располагању кадровским капацитетом: Изјава  Понуђача  о кључном 

техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити 

одговорни   за   извршење   уговора,   као   и   о   лицима одговорним за контролу 

квалитета. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. Лице уписано у Регистар понуђача може уместо 

достављеног доказа за услове из чл. 75. ст. 1. Закона навести у понуди интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

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

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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

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

пут отвара. 

 

 На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт особу и 

телефон. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана 

Бајића број 1,  11185 Београд, Земун, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, јавна 

набавка број 13/16 – НЕ ОТВАРАТИ.“ 

 

Понуда  се   сматра    благовременом   уколико  је   примљена    од стране    

наручиоца  29.12.2016. године до 11,00 часова. Отварање понуда ће се обавити истог 

дана са почетком у 11,15 часова у просторијама Института. 

 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 

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

пријема понуде. 

 

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

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

се неблаговременом. 

 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, Понуђач може такву грешку 

отклонити и поред исправљеног дела понуде ставити потпис одговорног лица понуђача 

и извршити оверу печатом.  

 

Понуда мора да садржи попуњене, потписане и оверене следеће обрасце: 

 Образац понуде, (ОБРАЗАЦ 1) 

 Листу цена (ОБРАЗАЦ 2) 

 Гаранцију за озбиљност понуде (ОБРАЗАЦ 3) 

 Менично овлашћење (ОБРАЗАЦ 3а) 

 Модел уговора, 

 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског    обезбеђења у 

случају доделе уговора (ОБРАЗАЦ 4 и 4а) 

 Образац изјаве о независној понуди- (ОБРАЗАЦ 5) 

 Образац изјаве  о поштовању обавеза из чл. 75. став 2 Закона - (ОБРАЗАЦ 7) 

 Искуство испоручиоца – референц листа (ОБРАЗАЦ 8) 

 Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН (OБРАЗАЦ 9), 

 Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН (OБРАЗАЦ 

9а), 
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 Доказе о испуњености додатних услава дефинисаним чланом 76. ЗЈ 

(финансијски, пословни и кадровски капацитет). 

 

Наведени обрасци морају бити попуњени, неграфитном оловком, потписани од 

стране овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом. 

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

да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца изјава датих под 

кривичном и материјалном одговорношћу) потписују и печатом оверавају сви 

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

групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде. 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

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

документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за кукуруз 

„Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  11185 Београд, Земун,  са назнаком: 

 „Измена  понуде  за  јавну набавку добара - Електричне енергије за потребе 

Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 13/16 - НЕ  ОТВАРАТИ”. 

 „Допуна  понуде  за  јавнунабавку добара- електричне енергије за потребе 

Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 13/16 - НЕ  ОТВАРАТИ”. 

 „Опозив  понуде  за  јавну набавку добара - Електричне енергије за потребе 

Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 13/16 - НЕ  ОТВАРАТИ”. 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Електричне енергије за 

потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 13/16 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте навести обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт 

особу и телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресу, контакт особу и 

телефон сваког од учесника у заједничкој понуди. 

 

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

понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

заједничких понуда. 

 

У Обрасцу понуде (ОБРАЗАЦ 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

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

понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

(ОБРАЗАЦ 1), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 



Конкурсна документација за јавну набавку број 13/16                                                                     9/54 
 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

 

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

наведени у поглављу IV  конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

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

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 

Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

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

наведени у поглављу  IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

8.1. Захтеви у погледу начина,рока и услова плаћања 

Рок плаћања је  минимум 15 дана од дана службеног пријема рачуна, испостављеног 

за испоруку добара извршених  у претходном месецу. 

 

8.2.  Рок испоруке добара 

Испорука електричне енергије ће се вршити континуирано у периоду од годину дана 

oд дана закључења уговора уколико се уговор закључује са досадашњим Продавцем, 

односно од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем 

бројила) у ситуацији промене снабдевача, свакодневно од 00:00 часова до 24:00 часа. 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

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

ПОНУДИ 

Вредност у понуди исказати у динарима, са свим зависним трошковима које понуђач 

има у реализацији предметне јавне набавке. 

Вредности у понуди  су фиксне и не могу се мењати. 

 

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

са чланом 92. Закона. 

 

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач, за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, доставља 

банкарску гаранцију или сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену са 

копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији 

менице са клаузулом „без протеста“, у износу 2% од вредности понуде без ПДВ-а, са 

роком важности до истека понуђеног рока важења понуде. 

Саставни део Конкурсне документације је Образац бр. 3 и 3а – којим се понуђачи 

обавезују на испуњење обавеза у поступку јавне набавке.  

Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, при закључењу  уговора, 

доставља банкарску гаранцију или сопствену бланко меницу, са клаузулом „без 

протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за 

попуну менице и потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у 

износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дана дуже од 

дана истека рока за коначно извршење посла.  

Саставни део Конкурсне документације је Образац 4 и 4а - којим се понуђачи 

обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства финансијског 

обезбеђења предвиђена у Конкурсној документацији.   

 

11.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Земун - 

Београд, електронске поште на e-mail: javnenabavke@mrizp.rs  тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде у току радне недеље (понедељак-петак у 

периоду од 7:30 до 15:30 часова). Питања се достављају на меморандуму 

заинтересованог лица са деловодним бројем и датумом, оверено печатом 

заинтересованог лица и потписано од стране одговорног лица заинтересованог лица, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

mailto:javnenabavke@mrizp.rs
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 

13/16”. 

 

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

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

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

да допуњује конкурсну документацију. 

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво  писменим путем, односно 

путем поште, електронске поште или факсом. 

 

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

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача. 

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

 

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

 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,  

Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена - јединична цена дин/MWh. 

 

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 

ЦЕНОМ 

Уколико након оцене понуда применом наведеног критеријума, две или више понуда 

буду имале једнаку цену, биће изабрана понуда понуђача koји има више спроведених 

трансакција за категорију потрошача купца из предмета ове набавке (средњи и ниски 

напон и широка потрошња). Уколико понуђачи нуде једнаку цену , имају једнак број 

спроведених трансакција, биће изабрана понуда понуђача који нуди дужи рок 

плаћања. 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

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

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

поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.  
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија  се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail javnenabavke@mrizp.rs , факсом на број 011/3754994 

или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. Закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

 

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

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

је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту 

права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

одредбама члана 150. Закона. 

 

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. 

став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

             

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

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: уписати податке 

о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 

сврха уплате: уписати редом ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту. Потврда мора бити издата од стране 

банке, којом ће се потврдити да је уплата републичке административне таксе за 

подношење захтева за заштиту права у поступку ЈН број 13/16 – Електрична енергија за 

потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, реализована. Потврда банке мора да 

садржи назив наручиоца, мора да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица, 

јасну ознаку да је уплата таксе извршена и датум када је уплата исте реализована, 

односно извршена. 

 

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу, којем је додељен уговор, у року 

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

149.Закона.  

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

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

тачка 5) Закона. 

mailto:javnenabavke@mrizp.rs
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VI  - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  1 
 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара -  Електричне 

енергије за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН број 13/16 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ                                                    

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-

маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

1) 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

 Име особе за контакт: 

 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

 Име особе за контакт: 

 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена: 

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

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

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

се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

1) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

 Име особе за контакт: 

 

 

 

2) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

 Име особе за контакт: 

 

 

 

3) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

 Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  добара, ЈН број 13/16 -  Електрична енергија за 

потребе Института за кукуруз „Земун Поље“. 

 

 

5.1 Јединична 

цена електричне 

енергије са 

балансирањем 

(без урачунатог 

приступа мрежи, 

такси, царине, 

акцизе и ПДВ-а) 

  

 

ВT_______дин/MWh              

 

 

НT_______дин/MWh              

 

 

ЈT_______дин/MWh              

 

                                      

 

цена приступа СН мрежи: Приложити 

ценовник/ према Ценовнику за приступ 

СН мрежи прописан од надлежног 

органа важећи на дан отварања 

понуде 

цена приступа НН мрежи: Приложити 

ценовник / према Ценовнику за 

приступ НН мрежи прописан од 

надлежног органа важећи на дан 

отварања понуде 

5.2  Укупна   

вредност уговора  
.....................................РСД. 

5.3 Капацитет 

испоруке 

Према списку месечних и годишњих података за набавку 

ел.енергије у 2016. год. _____________ MWh 

5.4 Рок и начин 

плаћања 

Рок плаћања _______дана (за Наручиоца је прихватљив рок од 

најмање 15 дана) од дана пријема исправног рачуна на архиви 

Института, под условима утврђеним моделом уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

5.5 Рок важења 

понуде 
 30  (тридесет) дана од дана отварања понуда 

5.6 Врста продаје Стална и гарантована 

5.7 Период 

испоруке 
Период испоруке: 01.02.2017.- 01.02.2018.г.  00:00h-24:00h. 

5.8 Место  

испоруке 

Сва мерна места Инстиута, наведена у спецификацији, за 

објекте прикључене на дистрибутивне системе ЕПС Дистрибуције, 

у категорији потрошње на средњем напону, на ниском напону и 

широкој потрошњи, укључујући и сва нова мерна места током 

периода снабдевања 
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5.9 Напомена 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу 

остварене потрошње купца на месту примопредаје током 

периода снабдевања. 

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца. 

 

 

 

 

Датум и место:                          Потпис овлашћеног лица 

________________                                    М.П.                                ___________________________ 

     

 

 

Напомена: 

 

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

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

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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VI-1   ЛИСТА ЦЕНА                                                                        ОБРАЗАЦ 2 

НАПОМЕНА:  ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДАТА У ПРИЛОГУ   КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЛИСТА ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: Електрична енергија 

Јавна набавка бр. 

13/16 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: …............................................................................................................... 
 
 
 
ВРЕДНОСТ УКУПНО 
ПЛАНИРАНЕ 
ПОТРОШЊЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ У 
ТРЖИШНИМ 
УСЛОВИМА                       
(са балансном 
одговорношћу) 

ВТ (МWh) 

 

дин/МWh дин 

1,003.108 

 

  

НТ (МWh) 

 

дин/МWh  

342.214 

 

  

 
УКУПНО: 

 

 

ИЛИ - по просечној вредности: 
 
       (ВТ+НТ) (МWh) 

 
дин/МWh 

дин 

 
             1,345.322 
 

  

 
 
 
        ПДВ -                          _____% 
 
 

дин 

 

 
 
 
УКУПАН  ИЗНОС СА ПДВ - ом 
 

дин 

 

 
 
 
 

И словима : …………………………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………….............. 
 
 

Датум : ……………….                      МП                         Потпис овлашћеног лица Понуђача, 

У  ……………………………                                                           

………………………………. 
                Презиме и име, функција 

…………………………… 
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ЛИСТА ЗАХТЕВА И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Наручилац не сноси никакве трошкове по питању балансне одговорности. 

 

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

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

му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са 

чланом 188.став 3. Закона о енергетици (“Службени гласник РС” бр. 145/14), односно 

да ће oдмах након потписивања уговора закључити: 

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

прикључен, и 

2. уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца. 

 

У складу са одредбама уговора рокови испоруке почињу од датума када су 

испуњени следећи услови: 

(а) Уговорне стране су потписале Уговор и одговарајућа уговорна документа,  

(б) Добављач је доставио Наручиоцу меницу као гаранцију за добро извршење посла. 

 

Испорука се врши континуирано током периода од 12 месеци од дана закључења 

уговора, у складу са Приложеном спецификацијом Наручиоца у делу XV Kонкурсне 

документације. 
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VII ОБРАЗАЦ 3 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДБЕНЕ ГАРАНЦИЈЕ            

 

( за понуђаче чије је седиште ван земље наручиоца) 

 

С обзиром да је ______________________________________(у даљем тексту: Понуђач) 

поднео своју   понуду   дана_________     за   испоруку  

_______________________________________(у даљем тексту: Понуда) 

овим Ми_________________________________________________________       (назив Банке ) 

из_________________________________, са седиштем у ________________________________ 

(у даљем тексту Банка) прихватамо обавезу према  Институту за кукуруз „ Земун 

Поље“,  Улица Слободана Бајића 1, Београд ,Србија (у даљем тексту: Наручилац) у 

износу од 

      

                                                        ________________  (бројевима)               

 и словима  

......................................................................................................................................... 

који износ ће солидарно и у потпуности бити плаћен поменутом Наручиоцу. Банка 

овим обавезује себе саму, своје следбенике и цесионаре. 

Оверено печатом поменуте Банке, дана ________________. године. 

 

УСЛОВИ ове обавезе су: 

1. Ако понуђач повуче, или поништи своју понуду у току периода њене важности, 

који је Понуђач навео у обрасцу понуде, или 

2. Ако Понуђач, пошто је обавештен о прихватању његове понуде од стране 

Наручиоца, а у току периода важности исте: 

а) не изврши, или одбије да изврши уговор, ако се то тражи, или 

б) не обезбеди, или одбије да обезбеди гаранцију за добро извршење  

посла, у складу са Упутствима понуђачима; 

ми преузимамо обавезу да платимо Наручиоцу износ, до горе наведеног, по 

пријему   његовог   првог,   писаног   захтева,   без   обавезе   Наручиоца   да 

доказује свој захтев, под условом да Наручилац у свом захтеву назначи да је 

тражени износ резултирао из стицања једног, или више од горе наведених услова, 

наводећи услов, или услове, који су се стекли.  

Ова гаранција остаје на снази 30 (тридесет) дана (укључно) после истека важности 

понуде, и сви захтеви у вези са њом морају доспети у Банку најкасније тридесетог 

дана од датума истека важности  

понуде. 

 

 

Датум : ………….                              МП                  Потпис овлашћеног лица Банке  

___________________           ___________________________ 
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VII ОБРАЗАЦ 3а  

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДБЕНЕ ГАРАНЦИЈЕ 

 
 

( за понуђаче из земље наручиоца ) 

 

На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета 

 

ДУЖНИК:              _________________________________________________________________ 

 

И З Д А Ј Е : 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,  СОЛО МЕНИЦА 

ПОВЕРИЛАЦ :   ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ „ЗЕМУН ПОЉЕ“,Слободана Бајића број 1 

11185 Београд-Земун. 

 Предајемо Вам ___________ бланко, соло меницу сериски број__________и 

овлашћујемо  :   ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ „ЗЕМУН ПОЉЕ“, као Повериоца,   да   

предате   менице   може   попунити   на   износ   од ________________ 

динара.(словима ___________________________________________________________________ 

) 

за износ дуга са припадајућим обавезама и трошковима по основу гаранције за 

озбиљност понуде по позиву бр._________, објављеном на Порталу Управе за јавне 

набавке ______________. године. 

ОВЛАШЋУЈЕМО:   :   ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ „ЗЕМУН ПОЉЕ“, као Повериоца, да у 

складу са одредбама предметног __________, за наплату доспелих меница, 

безусловно и  неопозиво, без протеста и  трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату-

издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника 

______________________________________ код банака, а у корист рачуна Повериоца . 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да 

наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо 

ове банке да поднете налоге за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања 

због евентуалних недостатака средства на рачуну или због обавезе поштовања 

редоследа наплате, са рачуна утврђеног  Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се 

одричемо права на повлачење и одказивање налога за наплату и сторнирање 

задужења по основу обавеза из предмета ________________________. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног _______________дође до : 

промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за 

располагање средства са рачуна  

Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника,оснивање нових 

правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни 

промет . 

 

 

Менице се могу поднети на наплату најраније ___________________________________ 
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Датум издавања Овлашћења                                      ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

_____________________                                                        _______________________________ 

                                                   (потпис овлашћеног лица, 

овера печатом) 

 

 

Напомена: 

 

Овај  текст  Меничног  писма  мора  да  буде  написан  на  меморандуму  

Понуђача  и  потписан  од  лица  које  је компетентно и има овлашћење да се 

обавеже у име Понуђача.  

У рубрици "Менице се могу поднети на наплату најраније“ уписати  датум првог 

наредног радног дана након  отварања понуда. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

(попуњен, печатом оверен, и потписан) 

 

УГОВОР 

О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА: 

Електрична енергија 

Закључен између:  

Института за кукуруз “Земун Поље“ са седиштем у улици Слободана Бајића 

бр.1,Београд, Земун, кога заступа директор др Бранка Крсовић(у даљем тексту : 

Купац) 

и 

____________________  са седиштем у _____________________улица________________, кога 

заступа директор_____________________(у даљем тексту Продавац) 

 

 Подаци о Купцу: Подаци о Продавцу: 

 

ПИБ: 

 

 

100001589 

 

Матични број:  

 

 

07017618 

 

Број рачуна: 160-80069-41  

 

Основ уговора: 

Број  јавне набавке, датум објављивања  конкурсне документације на Порталу  

јавних набавки 13/16, _____________ 

Број и датум одлуке о додели уговора: --------------------- 

Понуда изабраног понуђача  Бр.______                             од________ 

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи учесници у 

заједничкој понуди, односно сви подизвођачи. Понуђачи из групе понуђача 

одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу) 
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I            ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

 

Члан. 1 

1.1. Овим уговором Продавац и Купац уређују права, обавезе и одговорности у 

погледу продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга 

питања везана за реализацију овог уговора, под условима утврђеним конкурсном 

документацијом за јавну набавку спроведеном код Купца под бројем ЈН 13/16, 

овим Уговором и законским прописима којима се уређују права и обавезе по 

основу продаје електричне енергије. 

 

1.2. Уговор је додељен по спроведеном отвореном поступку, по јавној набавци број 

13/16 – Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни 

систем, а на основу усвојене понуде Продавца бр. _____ евидентирану код Купца 

под бројем: _________(попуњава Купац) од______попуњава Купац) године, која је 

саставни део Уговора. 

 

1.3.  Продавац се обавезује да Купцу прода електричну енергију, а Купац да 

преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен 

конкурсном документацијом за јавну набавку спроведеном код Купца под бројем  

13/16, овим уговором и понудом Продавца бр. __________. 

 

1.4.  Продавац је балансно одговоран за место примопредаје Купца. 

 

 

Количина и квалитет 

 

Члан 2. 

2.1. Уговорне стране обавезу продаје, односно преузимања и плаћања електричне 

енергије извршиће према следећем: 

1) Врста продаје: стална и гарантована; 

2) Капацитет испоруке: у складу са техничком спецификацијом наручиоца 

3) Период испоруке: Испорука електричне енергије ће се вршити континуирано у 

периоду од годину дана oд дана закључења уговора уколико се уговор закључује 

са досадашњим Продавцeм, односно од дана завршетка законске процедуре 

промене снабдевача (очитавањем бројила) у ситуацији промене снабдевача, 

свакодневно од 00:00 часова до 24:00 часа. 

4) Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини електричне 

енергије за обрачунски период (календарски месец) на местима 

примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним овим 

овим уговором 

2.2. Места примопредаје: сва мерна места Института за кукуруз „ Земун Поље“ за 

објекте прикључене на дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем 

напону, на ниском напону и широкој потрошњи. 

Најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања, Продавац је дужан да 

закључи и Купцу достави: 

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

купца прикључен; 
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2) уговор којим преузима балансну одговорност за места  примопредаје   крајњег 

купца. 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и 

напоном који одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног 

система. 

 

Цена електричне енергије 

Члан 3. 

3.1. Купац се обавезује да плати Продавцу: 

1) за један МWh испоручене електричне енергије ВТ износ   од ___________динара,  

2) за један МWh испоручене електричне енергије НТ износ од ____________динара, 

3) за један МWh испоручене електричне енергије JТ износ од ____________динара. 

 

3.2. Цена из става 1 овог члана је фиксна. 

3.3. Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије 

врши се по наведеној јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно 

испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на местима 

примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним овим   

уговором,   све   до   вредности   за   количину   енергије   од   _________   Мwh. 

 

Места примопредаје 

Члан 4. 

4.1. Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези 

са припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије до Места 

примопредаје, а Купац сноси све ризике И припадајуће трошкове у вези са 

припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије од Места 

примопредаје. 

4.2. Под програмом из става 1. овог члана подразумевају се радње неопходне да 

би Уговорна страна извршила своју обавезу у вези са продајом, односно 

преузимањем електричне енергије. 

 

Обрачун и начин плаћања 

Члан 5. 

5.1. У случају да Уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно 

преузете енергије, као валидан податак користиће се податак оператора 

дистрибутивног система, и дати документ биће саставни део рачуна. 

 

Члан 6. 

6.1 Продавац, на основу прописа Републике Србије који се односе на акцизу, 

трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и трошкове 

накнаде за подстицај повлашћених произвођача, издаје Купцу рачун за обрачунски 

период. Продавац рачун доставља поштом. 
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6.2 Продавац у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање 

према прописима Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне 

енергије са трошковима балансирања, трошкове приступа и коришћења 

преносног и дистрибутивног система и трошкове накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача електричне енергије и акцизу, а порез на додату 

вредност се у рачуноводственој исправи исказује посебно уколико према 

прописима Републике Србије терети Продавца као пореског дужника. 

6.3 Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца, по писменим 

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

плаћа. Купац ће сносити све банкарске трошкове у Републици Србији. Продавац 

ће сносити банкарске трошкове ван Републике Србије. 

6.4 Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун 

укупан износ цене за преузету електричну енергију. 

 

Члан 7. 

7.1 Купац је дужан да плати рачун у року од __________   дана од дана пријема 

оригиналног рачуна. 

7.2 У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Продавцу, за 

период доцње, плати и затезну камату у висини прописаној Законом о затезној 

камати (Сл. гласник Републике Србије 119/2012) обрачунату на износ плаћеног 

износа главног дуга из рачуна наведеног од стране Купца приликом плаћања у 

исправи о извршеном плаћању.  

7.3 Плаћање затезне камате врши се на основу обрачуна камате, испостављеног 

од стране Продавца.  

7.4 Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, 

падају на терет Продавца. 

 

Гаранције 

Члан 8. 

8.1 Продавац се обавезује да на дан закључења Уговора, преда Купцу бланко соло 

меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла неопозиву, 

безусловну, наплативу на први писани позив и без приговора у висини од 10% од 

укупне вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важности најмање 30  дана дужим 

од периода на који је закључен овај Уговор. 

 

Неизвршење уговорених обавеза 

Члан 9. 

9.1 Купац ће наплатити гаранцију за добро извршење посла у случају да Продавац 

не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђеним чланом 2. 

Уговора. 
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9.2 Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби 

овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој 

страни стварну штету, у складу са законом. 

 

Виша сила 

Члан 10. 

10.1 Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме 

количине електричне енергије,утврђене Уговором за време њеног трајања. 

10.2 Као виша сила, за Продавца 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. 

 

10.3  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. У 

случају да виша сила на страни Продавца траје дуже од 30 (тридесет) дана, Купац 

има право да простом писаном изјавом достављеном Продавцу, у којој се позива 

на овај члан уговора, раскине овај уговор без остављања примереног раскидног 

рока Продавцу. 

 
 

Рок на који је Уговор закључен 

Члан 11. 

11.1 Уговор се закључује на период  од годину дана, који почиње да тече од дана 

закључења уговора уколико се уговор закључује са досадашњим Продавцем, 

односно од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача 

(очитавањем бројила) у ситуацији промене снабдевача, свакодневно од 00:00 

часова до 24:00 часа.  

 

 

Раскид уговора 

Члан 12. 

12.1 Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних 

страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима. 

 

 

Решавање спорова 

Члан 13. 

13.1  Продавац и Купац, уколико је по законима Републике Србије Продавац 

домаће лице, су сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из 

овог уговора и/или у вези са овим уговором надлежан стварно надлежни суд по 

закону Републике Србије у Београду и да се за све што није посебно уређено овим 

уговором примењује Закон о облигационим односима у верзији која је у примени у 

Републици Србији и други материјални закони и прописи Републике Србије. 
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13.2 Продавац и Купац, уколико је по законима Републике Србије Продавац није 

домаће лице, су сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из 

овог уговора и/или у вези са овим уговором надлежна Спољнотрговинска 

арбитража Привредне коморе Србије у Београду, да се примењује Правилник 

Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије у Београду, а примењује 

се као меродавно право Закон о облигационим односима у верзији која је у 

примени у Републици Србији и материјални закони и прописи Републике Србије. 
 

13.3 Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора 

насталог међу уговорним странама обе уговорне стране дужне да наставе да 

извршавају своје обавезе утврђене уговором под претњом последица утврђених 

уговором и утврђених законима и другим прописима који се односе на извршење 

обавеза утврђених уговором. 

 

Измене и допуне 

Члан 14. 

14.1 Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној 

форми путем анекса овог уговора уз обострану сагласност. 

 

Завршне одредбе 

Члан 15. 

15.1 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних 

страна и овере печатом. 

Члан 16. 

15.2 Овај уговор је сачињен у  4 (четири) истоветна оригинална примерка на 

српском језику, од којих обе стране задржавају по 2 (два) примерка. 

 

                                                                                           Купац,                                                  

Продавац , 

                                                                                Институт за Кукуруз „Земун Поље“ 

      

 

Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем, и Наручилац ће, ако понуђач без оправданих 

разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 

Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу 

о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке. 

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да прихвата  елементе модела уговора. У случају заједничке понуде 

и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из 

групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
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IX ОБРАЗАЦ 4 

ОБРАЗАЦ  БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

                      

( за понуђаче чије је седиште ван земље наручиоца) 

ГАРАНЦИЈА бр.  .................. / .............................. 

ПОШТО се  (назив Продавца 

).......................................................................................................... 

(у   даљем   тексту: Продавац)   обавезао,   сходно   Уговору   бр.   _____     ,   

од________   2016,   да  

испоручи .....................................................................( навести  назив робе ), у даљем 

тексту : Уговор. 

И ПОШТО је у поменутом Уговору прописано  да Продавац обезбеди банкарску 

гаранцију, познате банке, на износ наведен у Уговору, као обезбеђење за 

извршење обавеза Продавца у складу са Уговором. 

И ПОШТО смо ми сагласни да Продавцу дамо гаранцију: 

ОВИМ, МИ  потврђујемо да смо Гарант и да смо одговорни према  Вама, за рачун 

Продавца,   до укупног износа од  

 ......................................................( износ гаранције бројевима) 

( и словима : 

......................................................................................................................................), и  

обавезујемо се да Вам платимо, на Ваш први писани захтев   којим изјављујете да 

је Продавац прекршио  Уговор, без одлагања и спорења, сваки износ, или износе у 

границама  ( износ гаранције), као што је напред речено, без захтева да докажете 

или покажете разлоге или узроке  свог захтева  или у њему наведеног износа. 

Ова гаранција важи до______________________. 

 

Потпис и печат Гаранта 

________________________ 

Датум _________________. 

Адреса __________________ 
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IX ОБРАЗАЦ 4а 

 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

                      

( за понуђаче из земље наручиоца ) 

На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета 

 

 

ДУЖНИК:              _________________________________________________________________ 

 

И З Д А Ј Е : 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,  СОЛО МЕНИЦА 

ПОВЕРИЛАЦ :   Институт за кукуруз „Земун Поље“ 

                 Предајемо Вам ___________ бланко, соло меницу сериски број__________и 

овлашћујемо    Институт за кукуруз „Земун Поље“ Београд 

   као Повериоца,   да  предате менице може попунити на износ од  

________________ динара. 

( и словима _________________________________________________________________ ) за 

износ дуга са припадајућим обавезама и трошковима по основу гаранције за 

добро извршење посла. 

ОВЛАШЋУЈЕМО:  Институт за кукуруз „Земун Поље“ Београд ,  као Повериоца, да у 

складу са одредбама предметног __________, за наплату менице, безусловно и  

неопозиво, без протеста и  трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату-издавањем 

налога за наплату бр. 4 на терет рачуна Дужника 

______________________________________ код банака, а у корист рачуна Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да 

наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо 

ове банке да поднете налоге за наплату заведе у евиденцију редоследа чекања 

због евентуалних недостатака средства на рачуну или због обавезе поштовања 

редоследа наплате, са рачуна утврђеног  Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се 

одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и сторнирање 

задужења по основу обавеза из предмета ________________________. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног _______________дође до : 
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промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за 

располагање средства са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена 

код Дужника,оснивање нових правних субјеката од стране Дужника и других 

промена од значаја за правни промет . 

 

Менице се могу поднети на наплату најраније ___________________________________ 

 

Датум издавања Овлашћења                                          ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

_____________________                                            ____________________________ 

                                                                   (потпис овлашћеног лица, 

овера печатом) 

 

 

Напомена: 

Овај  текст  Меничног  писма  мора  да  буде  написан  на  меморандуму  

Понуђача  и  потписан  од  лица које је компетентно и има овлашћење да се 

обавеже у име Понуђача.   

У рубрици "Менице се могу поднети на наплату најраније“ уписати  датум првог 

наредног радног  дана након закључења уговора. 
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X OБРАЗАЦ 5 

Набавка добара-електрична енергија  за потребе Института за кукуруз „Земун 

Поље“, ЈН бр. 13/16 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ                   

У складу са чланом 26. Закона, 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

(Назив и адреса понуђача)  
даје: 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке  добара - Електричне енергија за потребе  Института за 

кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 13/16 , поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

  
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI OБРАЗАЦ 6 

Набавка добара-електрична енергија  за потребе Института за кукуруз „Земун 

Поље“, ЈН бр. 13/16 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  

__________________________________________________________________________________   
(навести назив и адресу понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели:  
 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.   

 

 

                  

                                           

  Датум и место:                  Потпис овлашћеног лица 

М.П. 

__________________________                                         ____________________________ 

 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља 

као саставни део заједничке понуде. 
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XII  OБРАЗАЦ 7 

 

Набавка добара-електрична енергија  за потребе Института за кукуруз „Земун 

Поље“, ЈН бр. 13/16 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

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

 

ИЗЈАВУ 

Понуђач  

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________(навести 

назив  и адресу понуђача)  у поступку јавне набавке добара - Електрична 

енергија  за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 13/16 поштовао је 

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

условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

  

Напомена: *У случају заједничке понуде, група понуђачаможе да се определи да 

образацпотписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 

оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се 

доставља као саставни део заједничке понуде. 
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XIII OБРАЗАЦ 8 

 

Набавка добара-електрична енергија  за потребе Института за кукуруз „Земун 

Поље“, ЈН бр. 13/16 
 

ИСКУСТВО  КАО  ИСПОРУЧИОЦА – РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

4.4.1  Листа Испорука извршених у току последње 2 године: 

Број 

 

Предмет 

уговора 

Вредност 

испоруке 

Назив 

купца/нручоца 

Период 

трајања 

уговора 

Датум 

почетка- 

завршетка  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Датум и место:               Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 
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XIV ОБРАЗАЦ 9 

Набавка добара-електрична енергија  за потребе Института за кукуруз „Земун 

Поље“, ЈН бр. 13/16 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке добара – Eлектрична енергија  за потребе Института за 

кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 13/16, испуњава све услове из чл. 75. став 1. ЗЈН, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

Место:________________                                                                                      Понуђач 

Датум:________________                                    М.П.                                 _____________________                                                         

                                                                                                       Потпис овлашћеног лица 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примерака за сваког члана 

групе понуђача. 
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XIV ОБРАЗАЦ 9a 

Набавка добара-електрична енергија  за потребе Института за кукуруз „Земун 

Поље“, ЈН бр. 13/16 
 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Подизвођач_______________________________________ (навести назив подизвођача) у 

поступку јавне добара – Eлектрична енергија  за потребе Института за кукуруз 

„Земун Поље“, ЈН бр. 13/16, испуњава све услове из чл. 75. став 1. ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

Место:________________                                                                                      Понуђач 

Датум:________________                                    М.П.                                 _____________________                                                         

                                                                                                              Потпис овлашћеног лица 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем: Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 

У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примерака за сваког 

подизвођача. 
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XV   ЛИСТА ЗАХТЕВА И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

   Набавка добара-електрична енергија  за потребе Института за кукуруз „Земун 

Поље“, ЈН бр. 13/16 

 

XV .1  СПЕЦИФИКАЦИЈА  ПЛАНИРАНИХ  КОЛИЧИНА  ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ  

 СВИХ  ТАРИФНИХ ЕЛЕМЕНАТА   ПО  МЕСЕЦИМА   У  2017. ГОДИНИ   СА  ПЛАНИРАНОМ  

СНАГОМ ЗА  СВЕ  ОБЈЕКТЕ    КОЈИ  СУ  У  ВЛАСНИШТВУ ИНСТИТУТА ЗА КУКУРУЗ „ 

ЗЕМУН ПОЉЕ“ 

НАПОМЕНА:  ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДАТА У ПРИЛОГУ  

 

XV .2  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 

ПРВА ГРУПА 1 (ЈЕДАН) ПБЈЕКАТ 

Мереое електричне енергије је на средоем наппну 

МЕРНА ГРУПА- ИНДИРЕКТНП МЕРЕОЕ 

  

ДРУГА ГРУПА ПД 5 (ПЕТ) ПБЈЕКАТА 
Мереое електричне енергије је на нискпм наппну 0,4 kV 

МЕРНА ГРУПА- ППЛУДИРЕКТНП МЕРЕОЕ 

  

ТРЕЋА ГРУПА ПД 2 (ДВА) ПБЈЕКТА 
Мереое електричне енергије је на нискпм наппну 0,4 kV 

МЕРНА ГРУПА- ДИРЕКТНП МЕРЕОЕ 

  

ЧЕТВРТА ГРУПА МЕРЕОА ПД 6 (ШЕСТ) ПБЈЕКАТА 
Мереое електричне енергије је на нискпм наппну 0,4 kV 

ЈЕДНПТАРИФНП МЕРЕОЕ  

 

 

УКУПНО : 14 ОБЈЕКАТА 
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                     УКУПНА ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

              У 2017. ГОДИНИ ЗА 14 ОБЈЕКАТА 
    ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ «ЗЕМУН ПОЉЕ» 

 
 
 

 

 

 

 

 

Месец 

Активна ел.енергија 
[kWh] Реактивна ел.енергија [kVARh] 

Снага 

ВТ НТ 
ВТ НТ 

[kW] 
Cos ϕ <0,95 Cos ϕ ≥ 0,95 

Јануар 106905 40082 54359 23797 564,66 

Фебруар 94122 32636 45762 17602 549,28 

Март 90581 26618 50273 18538 475,36 

Април 57568 21127 40510 16926 457,29 

Мај 55350 19524 40002 16482 432,02 

Јун 52336 15283 37672 15404 410,65 

Јул 56267 15624 41211 16009 342,93 

Август 66876 22248 48460 16556 467,98 

Септембар 115953 43014 83193 27127 484,28 

Пктпбар 111148 41088 71271 27523 501,41 

Нпвембар 95082 31989 48454 18522 479,24 

Децембар 100920 32981 48118 18330 579,86 

УКУПНП 1003108 342214 609285 232816 5744,96 
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ПРИЛОГ 

 



1.PRVA GRUPA-INDIREKTNO MERENJE
1 (JEDAN) OBJEKAT

Objekat:DORADNI CENTAR

ED broj:94483680

Broj mesta merenja:4011246791

merno mesto br.1

broj brojila:

A-20532

R-20532

     merenje na srednjem naponu

VT NT
Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 >0,95

36800 12800 27200 12800

36800 14091 24000 9600

30400 6709 25600 9600

17600 6400 20734 9034

14400 4800 19266 8221

15424 4075 19200 7546

14976 2325 19200 7200

35200 11200 32000 9600

72000 27200 56000 16000

50699 19027 43200 16067

35200 11200 24000 9600

35200 11200 24000 9600

UKUPNO 394699 131027 334400 124868

MERNA GRUPA-INDIREKTNO MERENJE

PLANIRANA SNAGA 220,00 kW

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

mesec

ODOBRENA SNAGA 256,00 kW

132,8

108,8

AKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kWh]

REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]
SNAGA

VT

224

108,8

86,4

132,8

1414,4

86,4

206,4

NT [kW]

jul

jun 67,2

105,6

81,6

73,6

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

januar

februar

mart

april

maj



2.DRUGA GRUPA-POLUINDIREKTNO MERENJE

Objekat:EKONOMSKO DVORISTE,KOMPRESOR
ED broj:94352240

Broj mesta merenja:4011246759

merno mesto br.2

broj brojila:

A-6158311

R-8197634

     merenje na niskom naponu 0,4 kV

VT NT

Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 ≥ 0,95

16720 5560 1880 440

14120 3360 2160 400

14160 4120 2520 520

4400 1840 1040 400

3160 1680 840 360

1880 760 960 440

2320 880 1400 640

2360 1040 1640 760

13040 5640 12000 5000

17280 6840 10720 4400

13480 4120 2880 440

18160 4480 2000 320

121080 40320 40040 14120

ODOBRENA SNAGA 117,99 kW

104

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

PLANIRANA SNAGA 117,99 kW

92

108

80

80

80

80

avgust

septembar

oktobar

4

4

4

76

108

UKUPNO 820

SNAGA

[kW]

REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]

AKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kWh]

VT NT

april

novembar

decembar

5 (PET) OBJEKATA

mesec

januar

februar

mart

maj

jun

jul



Objekat:SELEKCIJA
ED broj:94352320

Broj mesta merenja:4011246767

merno mesto br.3

broj brojila:

A-8838271

R-8352469

     merenje na niskom naponu 0,4 kV

VT NT

Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 ≥ 0,95

26520 9480 16320 6240

21600 6360 11760 3840

24960 7800 13800 4680

18960 5880 11040 3840

19920 6600 11760 3924

18960 5280 8760 3396

23400 6720 11640 4080

17520 5280 9600 3600

17880 5280 9360 3360

22200 7680 10200 3840

22200 6960 12240 4320

22080 6840 12720 4200

256200 80160 139200 49320

156

156

ODOBRENA SNAGA 353,97 kW

180

144

156

156

168

PLANIRANA SNAGA 200 kW

januar

maj

april

mart

februar

decembar 168

144

144

156

144

jun

jul

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

mesec

AKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kWh]

REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]
SNAGA

VT NT [kW]

avgust

septembar

oktobar

novembar

UKUPNO 1872



Objekat:MEHANIZACIJA
ED broj:94352400

Broj mesta merenja:4011246813
merno mesto br.4

broj brojila:

A-43432

R-43432

     merenje na niskom naponu 0,4 kV

VT NT

Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 ≥ 0,95

14040 6360 7020 3120

10020 4500 5880 2640

9960 4200 5880 2580

8940 3420 5760 2340

8280 3060 5820 2400

8700 2880 6420 2520

7980 3120 6420 2520

5700 2220 3300 1380

5630 2190 3280 1390

7380 2880 4740 1920

11460 5040 7260 2940

12600 5640 7620 3120

110690 45510 69400 28870

49,86

36,54

38,1

36,6

mart

april

45,6

NT [kW]

januar

februar

PLANIRANA SNAGA 140,0 kWODOBRENA SNAGA 140,0 kW

79,2

51,24

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

mesec

AKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kWh]

REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]
SNAGA

VT

UKUPNO 582,6

avgust 33,24

septembar 33,24

decembar 74,1

oktobar 57,96

maj

jun

jul

novembar 46,92



Objekat:ŠKOLSKO DOBRO,PITURA
ED broj:94352580

Broj mesta merenja:4011246805

merno mesto br.5
broj brojila:

A-8058118

R-6159184

     merenje na niskom naponu 0,4 kV

VT NT
Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 ≥ 0,95

2504 1280 1136 704

2032 920 960 504

2344 1080 1184 632

1520 880 640 400

1448 864 784 592

1112 656 576 448

1920 960 720 560

1360 880 480 400

1760 880 640 480

2488 1128 1064 576

2080 960 880 560

1760 880 880 560

22328 11368 9944 6416

16

ODOBRENA SNAGA 235,98 kW

8

16

16

16

PLANIRANA SNAGA 150,0 kW

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

16

24

24

novembar 8

decembar 8

jul 16

avgust 16

septembar

februar

mart

april

maj

jun

oktobar

UKUPNO 184

mesec

AKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kWh]

REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]
SNAGA

VT NT [kW]

januar



Objekat:KRNJEŠEVCI 1
Broj mesta merenja:4011246821

ED broj:5290034958

merno mesto br.6

broj brojila:
A 10630466

R 10630466

     merenje na niskom naponu 0,4 kV

VT NT
Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 ≥ 0,95

1915 1314 236 263

2822 1176 309 317

3049 1158 333 344

2146 1272 285 341

1870 1201 218 304

1198 807 245 316

1099 789 218 305

975 1043 187 306

1453 1230 272 337

3630 1943 188 192

3263 1476 383 326

3398 1185 283 291

26818 14594 3157 3642

11,44

ODOBRENA SNAGA 60 kW

10,1

18,88

18,04

17,62

mart

april

jun 5,8

jul 6,3

avgust 6,84

septembar 15,98

oktobar 19,04

novembar 20,68

SNAGA

[kW]VT NT

januar

februar

maj

decembar 20,68

UKUPNO 171,4

PLANIRANA SNAGA 30 kW

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

mesec

AKTIVNA EL.ENERGIJA [kWh]
REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]



3.TREĆA GRUPA-DIREKTNO MERENJE
2 (DVA) OBJEKTA

Objekat:ŠKOLSKO DOBRO,UPRAVA

ED broj:98028110

Broj mesta merenja:4011246821

merno mesto br.7

broj brojila:

A-79660

R-79660

     merenje na niskom naponu 0,4 kV

VT NT

Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 >0,95

5325 2653 537 217

3779 1824 556 236

2240 1049 697 65

1331 1063 536 356

1445 782 523 277

863 393 627 365

950 343 698 326

614 241 499 244

1131 304 1031 333

2566 1128 834 370

3778 1823 590 236

4555 2265 552 208

28577 13868 7680 3233

MERNA GRUPA-INDIREKTNO MERENJE

ODOBRENA SNAGA 17,25 kW

17,44

16,16

15,84

15,17

21,12

decembar 22,08

7,62

jun

jul

avgust

septembar

novembar

8,11

7,19

5,06

oktobar

[kW]

januar

februar

mart

april

maj

13,01

12

UKUPNO 160,8

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

PLANIRANA SNAGA 17,25 kW

mesec

AKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kWh]

REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]
SNAGA

VT NT



Objekat:EKONOMSKO DVORIŠTE,MAGACIN
ED broj:98177870

Broj mesta merenja:4011246830

merno mesto br.8

broj brojila:

A-295

R-295

     merenje na niskom naponu 0,4 kV

VT NT

Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 ≥ 0,95

1721 635 30 13

1186 405 137 65

1388 502 259 117

946 372 475 215

1051 537 791 404

1105 432 884 373

1221 487 915 378

991 344 754 266

832 290 610 227

1079 462 325 158

1147 410 221 100

1310 491 63 31

13977 5367 5464 2347

[kW]

SNAGA

VT NT

januar

februar

mart

9,44

ODOBRENA SNAGA 17,25 kW

9,12

7,2

9,28

7,2

PLANIRANA SNAGA 17,25 kW

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

mesec

AKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kWh]

REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]

9,12

7,2

UKUPNO 105,76

9,44

9,44

9,44

9,44

9,44septembar

oktobar

novembar

decembar

april

maj

jun

jul

avgust



4.ČETVRTA GRUPA-JEDNOTARIFNO MERENJE
6(šest) OBJEKATA

Objekat:ŠKOLSKO DOBRO,ZGRADA 1

ED broj:5234821

Broj mesta merenja:4011246783

merno mesto br.9

broj brojila:

A-768505

     merenje na niskom naponu 0,4 kV

VT NT

Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 >0,95

984 0 0 0

1329 0 0 0

1661 0 0 0

1407 0 0 0

2921 0 0 0

2878 0 0 0

2212 0 0 0

2059 0 0 0

2119 0 0 0

3720 0 0 0

2227 0 0 0

1654 0 0 0

25171 0 0 0

MERNA GRUPA-INDIREKTNO MERENJE

ODOBRENA SNAGA 17,25 kW

10

12

13

16

14

11

11

11

16

15

NT [kW]

januar

februar

mart

VT

14

11

UKUPNO 154

PLANIRANA SNAGA 17,25 kW

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

mesec

AKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kWh]

REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]
SNAGA

septembar

oktobar

novembar

decembar

april

maj

jun

jul

avgust



Objekat:ŠKOLSKO DOBRO,ZGRADA 4

ED broj:5230941

Broj mesta merenja:4011246775

merno mesto br.10

broj brojila:

A-555331

     merenje na niskom naponu 0,4 kV

VT NT

Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 ≥ 0,95

182 0 0 0

85 0 0 0

56 0 0 0

51 0 0 0

10 0 0 0

2 0 0 0

13 0 0 0

5 0 0 0

30 0 0 0

24 0 0 0

90 0 0 0

12 0 0 0

560 0 0 0

SNAGA

april

maj

jun

avgust

jul

UKUPNO 32

oktobar

novembar

3

januar

februar

mart

2

2

ODOBRENA SNAGA 17,25 kW

3

3

3

3

PLANIRANA SNAGA 3 kW

mesec

AKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kWh]

VT NT

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

3

3

decembar 3

septembar

REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]

2

2

[kW]



Objekat:KRNJEŠEVCI 2 

Broj mesta merenja:4012532666

ED broj:5290072230

merno mesto br.11

broj brojila:

A-6144822

     merenje na niskom naponu 0,4 kV

VT NT

Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 ≥ 0,95

4 0 0 0

35 0 0 0

4 0 0 0

13 0 0 0

66 0 0 0

117 0 0 0

114 0 0 0

31 0 0 0

1 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

400 0 0 0

april

maj

AKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kWh]

REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]
SNAGA

2

PLANIRANA SNAGA 6 kW

novembar 4

ODOBRENA SNAGA 17,25 kW

3

5

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

januar

februar

mart

decembar 5

UKUPNO 54

6

6

6

septembar

oktobar 3

jun

jul

avgust

3

5

mesec

VT NT [kW]

6



Objekat:VELIKA PLANA

Broj mesta merenja: 4012532658

ED broj: 15288817

merno mesto br.12

broj brojila:

A-3594634

     merenje na niskom naponu 0,4 kV

VT NT

Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 ≥ 0,95

120 0 0 0

239 0 0 0

294 0 0 0

189 0 0 0

24 0 0 0

12 0 0 0

12 0 0 0

11 0 0 0

12 0 0 0

13 0 0 0

82 0 0 0

115 0 0 0

1123 0 0 0

12

PLANIRANA SNAGA 15 kW

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

mesec

AKTIVNA EL.ENERGIJA [kWh] REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]

januar

ODOBRENA SNAGA 17,25 kW

8

4

februar

mart

april

maj

12

8

SNAGA

VT NT [kW]

2

2

2

3

oktobar 4

jun

jul

avgust

septembar

novembar 6

decembar 8

UKUPNO 71



Objekat:PLANINICA 1

Broj mesta merenja: 4012558347

ED broj:223246669
merno mesto br.13

broj brojila:

A-6119916

     merenje na niskom naponu 0,4 kV

VT NT

Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 ≥ 0,95

35 0 0 0

35 0 0 0

35 0 0 0

35 0 0 0

35 0 0 0

35 0 0 0

30 0 0 0

20 0 0 0

35 0 0 0

35 0 0 0

35 0 0 0

35 0 0 0

400 0 0 0

6

3

maj

jun

jul

mart

UKUPNO 51

avgust 3

septembar

3

3

3

novembar 6

[kW]

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

PLANIRANA SNAGA 6 Kw

januar

februar

REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]
SNAGA

ODOBRENA SNAGA 17,25 kW

6

6

decembar 6

april

mesec

AKTIVNA EL.ENERGIJA [kWh]

3

oktobar 3

VT NT



Objekat:PLANINICA 2

Broj mesta merenja: 4012558355
ED broj:223246653

merno mesto br.14

broj brojila:

A-6121323

     merenje na niskom naponu 0,4 kV

VT NT
Cos 

ϕ

 <0,95 Cos 

ϕ

 ≥ 0,95

35 0 0 0

40 0 0 0

30 0 0 0

30 0 0 0

720 0 0 0

50 0 0 0

20 0 0 0

30 0 0 0

30 0 0 0

30 0 0 0

35 0 0 0

35 0 0 0

1085 0 0 0

6

6

februar

mart

april

maj

SNAGA

VT NT [kW]

januar

ODOBRENA SNAGA 17,25 kW

6

6

6

6

PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2017. GODINI

PLANIRANA SNAGA 6 kW

mesec

AKTIVNA EL.ENERGIJA [kWh] REAKTIVNA EL.ENERGIJA 

[kVARh]

UKUPNO 72

6

6

septembar 6

oktobar 6

jun

jul

avgust

novembar 6

decembar 6
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