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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 
и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 404-52/2020-01/1 од 27.05.2019. године и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку 404-52/2020-01/1 од 27.05.2020. године, за спровођење 
поступка јавне набавке радова-  припремљена је: 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – 

ЈАВНА РАСВЕТА 
 

ЈН бр. 404-52/2020-01/1 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општинска управа Општине Смедеревска Паланка 
Адреса : Вука Караџића бр.25 
Интернет страница: www.smederevskapalanka.rs 
ПИБ: 102632285 
Матични број: 07199007 
 
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 
Предмет јавне набавке број 404-52/2020-01/1 је набавка услуга-електричне енергије за  
јавну расвету на територији општине Смедеревска Паланка. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице  за контакт: Иван Јоцковић, ,шеф Службе за јавне набавке  
Е - mail адреса : nabavka@smederevskapalanka.rs 
Контакт тел. 026/310-122 лок 121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smederevskapalanka.rs/
mailto:nabavka@smederevskapalanka.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.1.13/2020 су добра – набавка електричне енергије за  јавну 
расвету на територији општине Смедеревска Паланка. 
 
 
Општи речник набавки : 09310000–Електрична енергија. 
 
 
2.  Предмет јавне набавке: Добра 
 
3. Сврха спровођења јавне набавке: Јавна набавка се спроводи ради закључења 
уговора о јавној набавци. 
 
Предмет јавне набавке је ближе одређен у делу техничке спецификације набавке, која је 
саставни део конкурсне документације 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 
Ред. 
бр Предмет набавке: 

Јед. 
мере 

Процењене 
количине 

1. Електрична енергија за јавну расвету kwh 5.450.000,00 
 

 
 
 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 
наручиоца (купца) на местима примопредаје током периода снабдевања; 
 
 

 
 

- Предмет јавне набавке је набавка услуга – електрична енергија за јавну расвету, 
OРН: 09310000 – електрична енергија  
 
 
Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период важења 
уговора из Прилога 1, који је саставни део уговора и конкурсне документације. 
 

  
 
 
 
 

 
 Количина енергије са процењеном месечном динамиком наручиоца за јавну расвету 
у граду и селима општине  Смедеревска Паланка, дате су у табели како следи: 
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 Прилог 1 

Merno mesto - Široka potrošnja 

Red.br. Merno mesto  Adresa 

Aktivna energija- 
prosečno mesečno 

 kwh ED broj 
1 TS STUBLINA STUBLINA, STUBLINA 168 16336580 

2 TS DRENOVČIĆ 2 AZANJA, AZANJA 1.525 16332267 

3 TS VATOŠEVO RATARI, RATARI 979 16410268 

4 

TS SOLITER UZOR SMEDEREVSKA 
PALANKA, SOL. KOD 
R.K. *UZOR* 

2.907 16410160 

5 TS PIJACA BANIČINA, BANIČINA 327 16351865 

6 TS BARNIĆI SELEVAC, SELEVAC 596 13679517 

7 
TS PIJAC SMEDEREVSKA 

PALANKA, FRANCUSKA 
2.148 13680337 

8 TS GOLO BRDO BANIČINA, BANIČINA 1.118 13680558 

9 
TS TESKOBA MRAMORAC, 

MRAMORAC 
2.704 16473316 

10 TS ŠKOLA GLIBOVAC, GLIBOVAC 1.471 16375209 

11 TS JEVĐENIJEVIĆI STOJAČAK, STOJAČAK 3.806 13680167 

12 
TS MILOJA DJAKA SMEDEREVSKA 

PALANKA, MILOJA ĐAKA 
756 13693773 

13 TS POTOK GOLOBOK, GOLOBOK 917 13694214 

14 TS JELIĆI,AZANJA AZANJA, AZANJA 2.636 13694168 

15 TS BUJKOVAC 2 BANIČINA, BANIČINA 731 16332305 

16 

TS PR. KUHARA SMEDEREVSKA 
PALANKA, PRVOSLAVA 
KUHARA 

2.224 16410284 

17 

TS BRAĆE MARJANOVIĆ SMEDEREVSKA 
PALANKA, BRAĆE 
MARJANOVIĆ 

656 16335231 

18 

TS SUD SMEDEREVSKA 
PALANKA, VUKA 
KARADŽIĆA 

1.495 13680396 

19 

TS AUTOBUSKA STANICA SMEDEREVSKA 
PALANKA, OLGE 
MILOŠEVIĆ 

2.097 13680426 

20 

TS VOĆAR SMEDEREVSKA 
PALANKA, PRVOG 
SRPSKOG USTANKA 

4.051 13680434 

21 TS TAGIĆI SELEVAC, SELEVAC 782 16351601 

22 TS KAMENAC GRČAC, GRČAC 520 16351644 

23 TS KLENOVAC SELEVAC, SELEVAC 960 16351814 

24 TS BISENIĆI GOLOBOK, GOLOBOK 3.900 13694044 

25 TS RADOVANOVIĆI GRČAC, GRČAC 381 16351660 
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26 TS SUVA BARA BAČINAC, BAČINAC 1.000 13679088 

27 TS MALI GAJ BAČINAC, BAČINAC 122 13693919 

28 TS IGRALIŠTE GLIBOVAC, GLIBOVAC 1.562 16375217 

29 TS MIRKOVIĆI STOJAČAK, STOJAČAK 958 13680183 

30 TS RAKOVAC KUSADAK, KUSADAK 1.507 13679460 

31 

TS ULIČNA RASVETA SMEDEREVSKA 
PALANKA, 
KARAĐORĐEVA 

1.282 13680493 

32 TS GOLOBAČKI PUT GRČAC, GRČAC 1.920 13694095 

33 
TS MALA PLANA MALA PLANA, MALA 

PLANA 
1.055 16375128 

34 

TS PP LUČA SMEDEREVSKA 
PALANKA, NEZNANOG 
JUNAKA 

1.542 16351857 

35 TS VLASTIĆI SELEVAC, SELEVAC 2.106 13693870 

36 TS CENTAR KUSADAK, KUSADAK 1.574 16394270 

37 TS BOJKINI KUSADAK, KUSADAK 1.959 16410195 

38 TS CENTAR BAŠIN, BAŠIN 1.476 16465860 

39 TS PROKIĆI GRČAC, GRČAC 768 16465895 

40 TS MURTENICA RATARI, RATARI 831 13677999 

41 TS SIPOVAC AZANJA, AZANJA 1.332 13693757 

42 TS ĐURIĆI CEROVAC, CEROVAC 2.122 13693927 

43 TS SIMAKOVIĆI - MANGULI SELEVAC, SELEVAC 200 16362085 

44 TS CEKIĆI GLIBOVAC, GLIBOVAC 715 16375179 

45 TS BUJKOVAC BANIČINA, BANIČINA 1.586 16332224 

46 TS MAŠIĆI BANIČINA, BANIČINA 510 16410276 

47 TS SREJIĆI AZANJA, AZANJA 860 16410144 

48 

TS BREGALNIČKA SMEDEREVSKA 
PALANKA, 
BREGALNIČKA 

1.200 13676216 

49 
TS HIDROFOR SMEDEREVSKA 

PALANKA, DANETOVA 
882 13680256 

50 TS ŠILJAKOVAC RATARI, RATARI 1.055 13678014 

51 

TS ĐOKE PAVLOVIĆA SMEDEREVSKA 
PALANKA, ĐOKE 
PAVLOVIĆA 0 

486 16332259 

52 TS SARANOVAC SELEVAC, SELEVAC 1.603 16404225 

53 TS JELIĆI BANIČINA, BANIČINA 3.415 16351938 

54 TS RADOJEVIĆI GOLOBOK, GOLOBOK 2.175 16473286 

55 

TS PRVOMAJSKA 1 SMEDEREVSKA 
PALANKA, BOJE 
PROKIĆA 

506 16335312 

56 TS IGRALIŠTE RATARI, RATARI 176 16404233 

57 TS TOMIĆI RATARI, RATARI 2.528 16404241 

58 TS MARKOVIĆI RATARI, RATARI 581 13678006 
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59 TS RASPAD 1 VODICE, VODICE 3.097 13680027 

60 TS ARSENIJEVIĆI VLAŠKI DO, VLAŠKI DO 1.384 16473278 

61 

TS SAVE KOVAČEVIĆA SMEDEREVSKA 
PALANKA, SAVE 
KOVAČEVIĆA 

629 16335436 

62 

TS B.RADIČEVIĆA SMEDEREVSKA 
PALANKA, BRANKA 
RADIČEVIĆA 

2.302 16335304 

63 TS IGNJATOVIĆI KUSADAK, KUSADAK 1.167 16394262 

64 

TS STARI SOLITER SMEDEREVSKA 
PALANKA, PRVOG 
SRPSKOG USTANKA 

612 13680329 

65 
TS STOJANOVIĆI PRIDVORICE, 

PRIDVORICE 
151 16351849 

66 

TS PRVOMAJSKA 2 SMEDEREVSKA 
PALANKA, ŽARKA 
SIMIĆA 

1.349 16335290 

67 TS NIKOLIĆI KUSADAK, KUSADAK 1.196 16351679 

68 
TS VASILJEVIĆI MALA PLANA, MALA 

PLANA 
859 13693781 

69 TS STRAŽEVICA KUSADAK, KUSADAK 715 13696527 

70 TS PAVLOVIĆI KULA AZANJA, AZANJA 1.597 16394297 

71 TS RASPAD 2 VODICE, VODICE 1.484 13680035 

72 TS TALIJANI GRČAC, GRČAC 670 16375152 

73 TS VASIĆI BANIČINA, BANIČINA 401 16332216 

74 
TS LIPE, MRAMORAC MRAMORAC, 

MRAMORAC 
438 13694125 

75 TS BOGDANOVA BARA VLAŠKI DO, VLAŠKI DO 652 13694001 

76 
JKP PALANKA SERVIS TS 
MILENKOVIĆI 

VODICE, VODICE 1.340 16396494 

77 TS JANKOVIĆI SELEVAC, SELEVAC 765 13693862 

78 TS SIMIĆI SELEVAC, SELEVAC 2.419 13693935 

79 TS NIKODIJEVIĆI VLAŠKI DO, VLAŠKI DO 136 13693986 

80 TS NOVAKOVIĆI KUSADAK, KUSADAK 337 13679045 

81 

TS UMA SMEDEREVSKA 
PALANKA, MILANA 
MIJALKOVIĆA 

1.886 13680221 

82 TS STOJANOVIĆI, VLAŠKI DO VLAŠKI DO, VLAŠKI DO 749 13694184 

83 

TS NEZNANOG JUNAKA SMEDEREVSKA 
PALANKA, 
VINOGRADSKA 

1.123 16335398 

84 
TS MUKEROVA SMEDEREVSKA 

PALANKA, MUKEROVA 
1.463 13680272 

85 TS VRELO KUSADAK, KUSADAK 6.096 13679452 

86 TS PERKOV DUĆAN KUSADAK, KUSADAK 2.700 16394289 

87 TS ČUNGURI STOJAČAK, STOJAČAK 1.126 13680191 

88 TS BEZOBAC STUBLINA, STUBLINA 821 13694079 
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89 
SEMAFOR SMEDEREVSKA 

PALANKA, 
2.284 13680477 

90 TS RAŠIĆI- BREST SELEVAC, SELEVAC 263 16362107 

91 TS DAČICA KUSADAK, KUSADAK 1.393 13693692 

92 TS STOJAČAK STOJAČAK, STOJAČAK 232 16375101 

93 TS TREBEŽ (ČAKALI) KUSADAK, KUSADAK 2.108 13694052 

94 

TS KOLONIJA SMEDEREVSKA 
PALANKA, MOŠE 
PIJADE 

684 16335371 

95 
TS KRSTINA KOVAČNICA PRIDVORICE, 

PRIDVORICE 
1.540 13680108 

96 
TS LUG, MALA PLANA MALA PLANA, MALA 

PLANA 
235 13693854 

97 TS STOJKOVIĆI KUSADAK, KUSADAK 3.173 16351687 

98 TS KRŠLJANSKI PUT AZANJA, AZANJA 3.934 16351628 

99 TS AMERIKANI GOLOBOK, GOLOBOK 2.362 13694036 

100 TS GRUJIĆI BAŠIN, BAŠIN 1.066 13678057 

101 

GRADSKA FONTANA SMEDEREVSKA 
PALANKA, PRVOG 
SRPSKOG USTANKA 

2.833 16372994 

102 
TS PRIDVORICE PRIDVORICE, 

PRIDVORICE 
456 13680094 

103 TS KARAULA BANIČINA, BANIČINA 898 13680124 

104 TS DARIĆI AZANJA, AZANJA 1.903 13693749 

105 TS STANIČIĆI KUSADAK, KUSADAK 1.907 13693951 

106 TS PREDEVAC AZANJA, MIĆE ILIĆA 2.061 16361887 

107 TS LIVNICA GOLOBOK, GOLOBOK 270 16410217 

108 TS PETROVIĆI KUSADAK, KUSADAK 1.597 13694273 

109 

TS ZMAJ JOVINA SMEDEREVSKA 
PALANKA, KRALJA 
PETRA PRVOG 

1.647 13680388 

110 TS TOMIĆI GLIBOVAC, GLIBOVAC 3.143 16335193 

111 TS LOZOVIK VLAŠKI DO, VLAŠKI DO 195 13694141 

112 

SEMAFORI SMEDEREVSKA 
PALANKA, DIMITRIJA 
TUCOVIĆA 

884 16335363 

113 TS TALIJANSKI ĐERAM AZANJA, AZANJA 2.496 13694117 

114 TS VINI DO - KULA GRČAC, GRČAC 1.203 16351695 

115 
TS SLAVUJSKA SMEDEREVSKA 

PALANKA, SLAVUJSKA 
235 16335347 

116 TS JELENIĆI KUSADAK, KUSADAK 658 16351881 

117 
TS RAJIĆEVA SMEDEREVSKA 

PALANKA, NJEGOŠEVA 
1.262 13680302 

118 TS KOZODERCI KUSADAK, KUSADAK 4.592 16351946 

119 
TS CVIJIĆEVA SMEDEREVSKA 

PALANKA, CVIJIĆEVA 
77 13676224 

120 TS PARTENON SMEDEREVSKA 389 16467243 
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PALANKA, SVETOG 
SAVE 

121 TS CENTAR BAČINAC, BAČINAC 350 16387282 

122 TS LOPARICE KUSADAK, KUSADAK 1.112 16351806 

123 

TS VELJKA VLAHOVIĆA SMEDEREVSKA 
PALANKA, VELJKA 
VLAHOVIĆA 

1.032 13680353 

124 TS SIMIĆI GRČAC, GRČAC 2.054 16351636 

125 
TS KISELJAK SMEDEREVSKA 

PALANKA, KISELJAK 
2.896 13680507 

126 TS VUKOVA BARA VLAŠKI DO, VLAŠKI DO 1.185 13693994 

127 TS NIKOSAVIĆI AZANJA, AZANJA 1.549 16351598 

128 TS CRKVA, SELEVAC SELEVAC, SELEVAC 436 16352020 

129 TS ŽIVOJINOVIĆI CEROVAC, CEROVAC 2.774 13693900 

130 

TS ALEKSE ŠANTIĆA SMEDEREVSKA 
PALANKA, ALEKSE 
ŠANTIĆA 

887 16335320 

131 
JKP PALANKA SERVIS - TS 
PIRIVATRIĆI 

SELEVAC, SELEVAC 456 16448370 

132 TS BABIĆI KUSADAK, KUSADAK 151 16410209 

133 TS IVANOVIĆI BAŠIN, BAŠIN 1.477 13678065 

134 TS ĆERTIĆI KUSADAK, KUSADAK 3.221 16351903 

135 TS STOJANOVIĆI KUSADAK, KUSADAK 56 16410225 

136 TS STUBLINA STUBLINA, STUBLINA 1.406 16351709 

137 

JKP PALANKA SERVIS  TS 
2.GOLUBA 

SMEDEREVSKA 
PALANKA, 
ZLATIBORSKA 

89 16694142 

138 TS POČEVICA 2 KUSADAK, KUSADAK 896 13679495 

139 
TS ZANTSKI CENTAR SMEDEREVSKA 

PALANKA, 10. OKTOBRA 
2.473 13680450 

140 TS NOVAKOVIĆI AZANJA, AZANJA 933 16351725 

141 TS MAŠIĆI AZANJA, AZANJA 5.461 16410179 

142 
TS JEZERO SMEDEREVSKA 

PALANKA, JEZERSKA 
3.613 13676186 

143 TS BOSTANIŠTE GRČAC, GRČAC 718 16410241 

144 
TS CERSKA SMEDEREVSKA 

PALANKA, CERSKA 
322 16465836 

145 TS MADŽIĆI SELEVAC, SELEVAC 161 16881708 

146 TS ANĐELKOVIĆI VLAŠKI DO, VLAŠKI DO 2.436 16336602 

147 TS CRNJAKOVIĆI KUSADAK, KUSADAK 3.707 16394238 

148 

TS VLAJIĆA BRDO SMEDEREVSKA 
PALANKA, VOJVODE 
PUTNIKA 

269 13680280 

149 TS VLASI GRČAC, GRČAC 1.081 13694028 

150 
TS RUDINE SMEDEREVSKA 

PALANKA, RUDINE 
883 16351741 

151 TS BALKANSKA SMEDEREVSKA 2.977 13680264 
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PALANKA, BALKANSKA 

152 TS BOŽIĆ SELEVAC, SELEVAC 4.401 16394505 

153 TS PLANDIŠTE SELEVAC, SELEVAC 234 16404209 

154 T S TODOROVIĆI VODICE, VODICE 2.010 13680078 

155 TS UROŠEVIĆI BANIČINA, BANIČINA 1.094 16351954 

156 
TS KAČIŠTE,MRAMORAC MRAMORAC, 

MRAMORAC 
677 13694206 

157 
TS OMLADINSKA SMEDEREVSKA 

PALANKA, OMLADINSKA 
395 16335428 

158 TS KOSOVAC KULA KUSADAK, KUSADAK 3.035 13694222 

159 

TS PENZIONER SMEDEREVSKA 
PALANKA, VUKA 
KARADŽIĆA 

2.781 13679525 

160 TS MILUTINOVIĆI GRČAC, GRČAC 1.057 16352012 

161 
TS SEMAFOR SMEDEREVSKA 

PALANKA, GLAVAŠEVA 
559 16335223 

162 

TS CANE BABOVIĆ SMEDEREVSKA 
PALANKA, CANE 
BABOVIĆ 

1.793 16335266 

163 
TS POLJOPRIVREDNO 
DOBRO 

KUSADAK, KUSADAK 2.058 13694257 

164 

TS Ž.DAMJANOVIĆA SMEDEREVSKA 
PALANKA, ŽIKICE 
DAMJANOVIĆA 

605 16335282 

165 TS CENTAR SELEVAC, SELEVAC 1.506 16362077 

166 

TS PLASTIKA SMEDEREVSKA 
PALANKA, CRVENE 
ARMIJE 

772 13680515 

167 
TS JOCKOVIĆI MRAMORAC, 

MRAMORAC 
4.926 13678081 

168 TS AZANJSKI PUT,VLAŠKI DO VLAŠKI DO, VLAŠKI DO 434 13694176 

169 

SEMAFOR SMEDEREVSKA 
PALANKA, VUKA 
KARADŽIĆA 

718 13680469 

170 
TS MALI KLJUČ SMEDEREVSKA 

PALANKA, SKOJEVSKA 
228 13676208 

171 TS CENTAR BANIČINA, BANIČINA 1.135 13680140 

172 TS VOZILA GAJIĆ GLIBOVAC, GLIBOVAC 1.703 16332291 

173 TS POČEVICA 1 KUSADAK, KUSADAK 865 13679010 

174 TS GAČIĆI AZANJA, AZANJA 3.285 16336564 

175 TS KOSOVAC BREG KUSADAK, KUSADAK 587 16394246 

176 TS CENTAR AZANJA, AZANJA 2.149 16394300 

177 
TS UGRINOVIĆI MRAMORAC, 

MRAMORAC 
1.313 13694060 

178 TS IGRALIŠTE KUSADAK, KUSADAK 1.418 16351792 

179 TS MILIĆI KUSADAK, KUSADAK 4.758 16351830 

180 TS ŠEPŠINCI SELEVAC, SELEVAC 1.480 16351768 
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181 

TS RAVNJAK SMEDEREVSKA 
PALANKA, KNEZA 
MILOŠA 

2.454 13678332 

182 

TS KUDREČKA SMEDEREVSKA 
PALANKA, 
ZLATIBORSKA 

551 13678359 

183 

TS 20.JULI SMEDEREVSKA 
PALANKA, JOZEFA 
ŠULCA 

3.335 13680299 

184 TS Glibovačko polje GLIBOVAC, GLIBOVAC 1.601 16688541 

185 TS MATEJIĆI VLAŠKI DO, VLAŠKI DO 1.685 16473294 

186 TS KONFEKCIJA CEROVAC, CEROVAC 1.388 16352004 

187 TS RAIČIĆI GLIBOVAC, GLIBOVAC 414 16375187 

188 TS DOKIĆI RATARI, RATARI 3.423 13677948 

189 

TS RINGLOVSKO NASELJE SMEDEREVSKA 
PALANKA, 
BEOGRADSKA 

294 13676143 

190 TS PANTIĆI VLAŠKI DO, VLAŠKI DO 431 13694087 

191 TS ŽIVANOVIĆI SELEVAC, SELEVAC 1.134 13693714 

192 TS KOŠARNA SELEVAC, SELEVAC 110 13694249 

193 TS ĆURAK SELEVAC, SELEVAC 1.484 16387274 

194 TS DRENOVČIĆ KULA AZANJA, AZANJA 792 16332283 

195 TS VASILJEVIĆI AZANJA, AZANJA 1.002 16336572 

196 

TS ULIČNA RASVETA SMEDEREVSKA 
PALANKA, 
KARAĐORĐEVA 

706 13680485 

197 TS RUMENIĆI RATARI, RATARI 1.403 16332240 

198 
TS BRANKA ĆOPIĆA (BLOK 3) SMEDEREVSKA 

PALANKA, VOJISLAVA 
1.303 13680566 

199 TS VIĆIĆI, KUSADAK KUSADAK, KUSADAK 4.384 13679487 

200 TS GAJIĆI KUSADAK, KUSADAK 1.230 13694265 

201 TS NOVA CRKVA KUSADAK, KUSADAK 2.338 16410233 

202 TS SAVIĆI CEROVAC, CEROVAC 250 13693897 

203 

TS BEOBANKA SMEDEREVSKA 
PALANKA, SVETOG 
SAVE 

1.770 13680418 

204 TS BULINE VODE GLIBOVAC, GLIBOVAC 1.062 13679479 

205 
TS GLAVAŠEVA SMEDEREVSKA 

PALANKA, GLAVAŠEVA 
1.114 16335258 

206 TS GLOGOVAC SELEVAC, SELEVAC 2.803 16410187 

207 

TS 4 GOŠINE ZGRADE SMEDEREVSKA 
PALANKA, KRALJA 
PETRA PRVOG 

1.394 13680361 

208 TS CENTAR CEROVAC, CEROVAC 415 13678049 

209 

TS ČUBURA SMEDEREVSKA 
PALANKA, CRVENE 
ARMIJE 

1.782 16335339 
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210 TS PESKUŠA KUSADAK, KUSADAK 914 16351776 

211 
TS SMEDEREVSKI 
PUT,VLAŠKI DO 

VLAŠKI DO, VLAŠKI DO 1.483 16473308 

212 TS KELJAĆI AZANJA, AZANJA 1.982 13679444 

213 TS ŽTP KUSADAK, KUSADAK 2.267 16351873 

214 

TS PRIJEPOLJSKA SMEDEREVSKA 
PALANKA, 
PRIJEPOLJSKA 

1.404 13680531 

215 TS MEDVEDNJAK GRČAC, GRČAC 2.533 16351717 

216 

TS MZ KOLONIJA SMEDEREVSKA 
PALANKA, PALANAČKE 
ČETE 

2.999 16335401 

217 TS BROD, KUSADAK KUSADAK, KUSADAK 417 16351997 

218 TS PETKOVIĆI CEROVAC, CEROVAC 3.932 16351989 

219 
TS ŽIVKOVIĆI AZANJA, BUCE 

RADOVIĆ 
914 16336556 

220 TS ŠKOLA - JEDINSTVO GRČAC, GRČAC 1.103 16351652 

221 TS RADIŠIĆI RATARI, RATARI 456 13678022 

222 TS MIĆE ILIĆA AZANJA, AZANJA 3.398 13693706 

223 TS ROMI SELEVAC, SELEVAC 2.371 16362069 

224 TS RAČANSKI PUT STOJAČAK, STOJAČAK 1.747 13680175 

225 TS ROMI AZANJA, AZANJA 3.792 13679436 

226 TS RISTIĆI KUSADAK, KUSADAK 1.662 13679037 

227 TS BATINIĆ AZANJA, AZANJA 1.146 13694109 

228 TS PALIĆI AZANJA, AZANJA 3.204 16336548 

229 TS TALAGANI KUSADAK, KUSADAK 4.716 13696535 

230 
TS CENTAR MRAMORAC, 

MRAMORAC 
4.065 13678073 

231 TS BENZINSKA PUMPA AZANJA, AZANJA 1.597 16351733 

232 TS PROKIĆI BANIČINA, BANIČINA 3.048 16351822 

233 TS SAVIĆI STOJAČAK, STOJAČAK 1.954 13680205 

234 
TS LIVAC PRIDVORICE, 

PRIDVORICE 
1.539 16332275 

235 
TS ŽUTI PRIDVORICE, 

PRIDVORICE 
2.258 13693811 

236 TS NEŠIĆI KUSADAK, KUSADAK 1.392 16352039 

237 
TS MLIN SMEDEREVSKA 

PALANKA, NJEGOŠEVA 
2.509 13680310 

238 TS PAUČINA GOLOBOK, GOLOBOK 1.715 13679061 

239 

TS MIHAJLO PUPINA SMEDEREVSKA 
PALANKA, MIHAJLA 
PUPINA 

2.057 13680213 

240 TS POPOVIĆI GOLOBOK, GOLOBOK 3.021 16375136 

241 TS GUCETINA GRČAC, GRČAC 395 13694133 

242 TS CENTAR RATARI, RATARI 1.220 13695938 
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243 TS LAZAREVIĆI KUSADAK, KUSADAK 887 13694230 

244 TS ŠIB VLAŠKI DO, VLAŠKI DO 1.359 13693943 

245 

TS INSTITUT SMEDEREVSKA 
PALANKA, 
KARAĐORĐEVA 

1.630 13693765 

246 TS KRUŠEVLJE KUSADAK, KUSADAK 4.270 16394254 

247 TS POŠTA - CENTAR KUSADAK, KUSADAK 2.248 16410136 

248 TS KAMENOTREZAC VODICE, VODICE 1.299 13680043 

249 TS SUDŽUK GOLOBOK, GOLOBOK 1.006 16351911 

250 TS UB, STUBLINA STUBLINA, STUBLINA 4.399 16351784 

251 TS PAVLOVIĆ CEROVAC, CEROVAC 3.229 13693684 

252 

TS KNEZA MILOŠA SMEDEREVSKA 
PALANKA, BORE 
STANKOVIĆA 

1.522 16465844 

253 
TS ŠULEJIĆEVA SMEDEREVSKA 

PALANKA, ŠULEJIĆEVA 
3.785 13676194 

254 TS BANIČINA - POLJANA BANIČINA, BANIČINA 1.906 13680132 

255 

TS IVAK SMEDEREVSKA 
PALANKA, VASE 
PELAGIĆA 

2.105 16335274 

256 TS CENTAR GOLOBOK, GOLOBOK 467 16375144 

257 TS KRUČICA AZANJA, AZANJA 2.104 13693730 

258 TS POLJO.DOBRO, GOLOBOK GOLOBOK, GOLOBOK 1.650 16332232 

259 TS KOČIĆI CEROVAC, CEROVAC 1.697 16351970 

260 

TS SLAVKO JURIĆA SMEDEREVSKA 
PALANKA, MIJE 
KRNJEVCA 

3.182 13678367 

261 TS MARKOVIĆI BANIČINA, BANIČINA 407 13680116 

262 TS BAJKIĆI BAČINAC, BAČINAC 3.589 13693978 

263 
TS KARAĐORĐEVA SMEDEREVSKA 

PALANKA, Željka Tošića 
3.647 16335207 

264 

TS SOLITER LENJINOVA SMEDEREVSKA 
PALANKA, KRALJA 
PETRA PRVOG 

588 16467235 

265 TS GLIŠIČI BANIČINA, BANIČINA 916 13680159 

266 
TS LASTA GARAŽA SMEDEREVSKA 

PALANKA, GLAVAŠEVA 
3.955 13680523 

267 TS KOLAREVIĆI GOLOBOK, GOLOBOK 3.212 13679053 

268 TS MAKSIMOVIĆI CEROVAC, CEROVAC 1.660 16351962 

269 
TS SOL.KOD BOLNICE SMEDEREVSKA 

PALANKA, 20. JULA 
2.691 13678340 

270 TS CENTAR VODICE, VODICE 1.260 13680051 

271 TS ĐERMINE VODICE, VODICE 1.761 13680086 

272 

TS INDUSTRIJSKA SMEDEREVSKA 
PALANKA, ISIDORE 
SEKULIĆ 

1.998 16335215 

273 PARKING GARAŽA SMEDEREVSKA 1.107 16475017 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.1.13/2020 
Набавка добара -електричне енергије за јавну расвету на  територији 

општине Смедеревска Паланка 

15/42 

  
 

PALANKA, TRŽNI 
CENTAR PARKING 
PROSTOR 

274 TS PERIŠIĆI CEROVAC, CEROVAC 3.962 13693889 

275 TS CENTAR VLAŠKI DO, VLAŠKI DO 129 16336599 

276 
TS LOLE RIBARA SMEDEREVSKA 

PALANKA, LOLE RIBARA 
168 16335355 

277 TS LAZIĆI SELEVAC, SELEVAC 1.525 16362093 

278 TS PINOSAVA KUSADAK, KUSADAK 979 13693633 

279 TS ŽIVKOVIĆI GLIBOVAC, GLIBOVAC 2.907 16375225 

280 TS ALUGA AZANJA, AZANJA 327 13693803 

281 

TS ZLATIBORSKA SMEDEREVSKA 
PALANKA, 
ZLATIBORSKA 

596 13680248 

282 TS MALI GAJ CEROVAC, CEROVAC 2.148 13678030 

283 
TS BIONŽENJERING SMEDEREVSKA 

PALANKA, GLAVAŠEVA 
1.118 16467278 

284 TS CENTAR GRČAC, GRČAC 2.704 16782602 

285 TS CRKVA, SV. ATANASIJE SELEVAC, SELEVAC 1.471 13679509 

286 TS CENTAR GLIBOVAC, GLIBOVAC 3.806 16375195 

287 

TS RUDNIK SMEDEREVSKA 
PALANKA, VUKA 
KARADŽIĆA 

756 13680442 

288 TS VRAILAK SELEVAC, SELEVAC 917 16410152 

289 TS KOTLINA SELEVAC, SELEVAC 2.636 16351563 

290 
TS N.TESLE SMEDEREVSKA 

PALANKA, TESLINA 
731 13676151 

291 
TS ČESMA, MALA PLANA MALA PLANA, MALA 

PLANA 
2.224  

292 TS POČEVICA ŠKOLA KUSADAK, KUSADAK 656  

293 TS JANKIĆEVIĆI, KUSADAK KUSADAK, KUSADAK 1.495 13694192 

294 TS JOVANOVIĆI (RUMUNI) AZANJA, AZANJA 2.097 16351571 

295 TS BRKIĆI KUSADAK, KUSADAK 4.051 13693838 

296 TS HIPODROM, SELEVAC SELEVAC, SELEVAC 782 13693722 

297 

TS GORČINE SMEDEREVSKA 
PALANKA, KNEZA 
MILOŠA 

520 13678324 

298 

TS LOGORIŠTE SMEDEREVSKA 
PALANKA, MORAVSKE 
DIVIZIJE 

960 13676178 

299 
SEMAFORI SMEDEREVSKA 

PALANKA, ZMAJ JOVINA 
3.900 13680345 
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- Понуђач (снабдевач) је балансно одговоран (100%) за место     примопредаје 
наручиоцу (купцу). 
- Врста продаје - Стална и гарантована; 
- Техничке карактеристике - У складу са документом Правила о раду тржишта 
("Сл.гласник РС" бр.120/2012) 
- Квалитет добара - Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са 
Правилима о раду дистрибутивног система и изменама и допунама Правила о раду 
дистрибутивног система ("Сл.гласник РС" бр.3/2012) и Правилима о раду 
дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије. 
- Период испоруке: годину дана, тј. 12 месеци почев од дана закључења уговора. 
- Место испоруке добара: Мерна места купца (наручиоца) прикључена на 
дистрибутивни систем у категорији јавно осветљење, у свему према Прилогу 1, који је 
саставни део уговора и конкурсне документације. 
Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико се 
укажу потребе да користе и додатне објекте, о чему ће писмено обавестити продавца и 
извршити измену уговора у складу са Законом о јавним набавкама. 
- Начин и услови плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, у законском 
року до 60 дана од дана пријема рачуна, у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Сл. гласник РС'' бр. 119/12-(ЦРФ)), 
односно у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за 
испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач на основу 
документа којим наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) потврђују 
испоручене количине електричне енергије. 
Понуђачу НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом захтева авансно плаћање. 
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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 
 

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

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл.75.ст.1.тач.5 Закона)  
 

5) 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(чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
1) Финансијски капацитет- 

• Да у последњих 12 месеци од дана објављивања позива нема 
евидентиране дане блокаде дуже од 7 дана укупно 

2) Пословни капацитет- Понуђач мора да буде активан учесник на 
тржишту електричне енергије и да у претходне две године од дана од 
дана објављивања позива  има закључене уговоре (минимум два 
уговора) у укупном минималном износу од 66.000.000,00 дин. без 
ПДВ-а, а који се односе на предмет јавне набавке. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
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1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

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

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 
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понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

5) Услобв из члана 75.ст. 1.тачка.5.- Да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 
за предметну набавку-Лиценца Агенције за енергетику Владе Републике Србије 
за снабдевање електричном енергијом на тржишту електричне енергије и 
потврда исте Агенције да је та лиценца важећа, или адекватан документу колико 
је таква дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште понуђача. 
 
Према члану 78. став 5) Закона, лице уписано у јавни регистар понуђача, 
није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 
услова. Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуда доказује 
испуњност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, на 
начин како је то горе описано, већ у том случају доставаља:  
 
- копију Извода о регистрованим подацима из регистра понуђача и копију 
решења из Агенције за привредне регистре, као доказ да је уписан у 
регистар понуђача. 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказ: 

1) Финансијски капацитет- 
• Да у последњих 12 месеци од дана објављивања позива нема 

евидентиране дане блокаде дуже од 7 дана укупно 
 
Потврда Народне банке Србије да у последњих 12 од дана објављивања 
позива нема евидентиране дане блокаде. Потврда мора бити издата након 
објављивања позива за подношење понуда. 

 
Пословни капацитет- У понуди понуђача мора бити приложена потврда (уверење) 
oператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне 
енергије. 
У понуди понуђача мора бити приложена кумулативно изјава дата на меморануму 
понуђача потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача о снабдевању 
електричном енергијом  и приложити копије минимум два уговора без обзира на коју 
од претходне две  године се односе, у укупном минималном износу од 66.000.000,00 
дин. без ПДВ-а, а који се односе на предмет јавне набавке. 

 
. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 
а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
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. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
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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 или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив 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. 
Понуду доставити на адресу: Општина Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића бр. 25. 
11420 Смедеревска Паланка, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –
електричне енергије за јавну расвету на територији општине Смедеревска 
Паланка., ЈН бр. 1.1.13/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 03.07.2020. године до 12,00 часова.  
   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
    
Понуда мора да садржи: 

• Све образце,изјаве и тражену документациу захтевану поменутом конкурсном 
документацијом или ће поменута понуда бити одбијена као неодговарајућа. 
 

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:Општина Смедеревска 
Паланка, ул. Вука Караџића бр.25, 11420 Смедеревска Паланка,  са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку услуга –електричне енергије за јавну расвету на 
територији општине Смедеревска Паланка,ЈН бр. 1.1.13/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку  услуга –електричне енергије за јавну расвету на 
територији општине Смедеревска Паланка, ЈН бр.1.1.13/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга –електричне енергије за јавну расвету на 
територији општине Смедеревска Паланка,ЈН бр.1.1.13/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга –електричне енергије за јавну 
расвету на територији општине Смедеревска Паланка, ЈН бр.1.1.13/2020  - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), 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 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
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. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• понуђачу који ће издати рачун,  
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
8.1. Наручилац је дужан да плати рачун у року до 60 дана од дана пријема рачуна у текућем 
месецу за претходни месец. 
8.2. Време и место испоруке су одређени у техничкој спецификацији (поглавље III конкурсне 
документације). 
8.3. Захтев у погледу рока (периода испоруке електричне енергије):почев од закључења уговора 
до утрошка целокупно  уговорене количине. 
 
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на може мењати 
понуду. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену су урачунати сви трошкови припреме,обезбеђења градилишта. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.1.13/2020 
Набавка добара -електричне енергије за јавну расвету на  територији 

општине Смедеревска Паланка 

24/42 

  
 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
I Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то банкарску гаранцију 
у висини  од 5%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 
Важење банкарске гаранције за озбиљност понуде престаје истеком рока важења 
понуде понуђача који подноси ову банкарску гаранцију. Рок важења понуде у овој 
јавној набавци је не краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
-Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након 
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач 
коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у 
складу са захтевима из конкурсне документације. 
-Наручилац ће вратити банкарску гаранцију понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
-Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
II Изабрани понуђач је дужан да достави:  
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује 
да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10 % од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором (обавезе извршиоца посла су ближе 
дефинисане у Условима за уговарање, који су саставни део ове конкурсне 
документације и модела уговора). Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност 
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за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). И у случају да извршилац напусти посао извођења 
радова,(напусти градилиште),у било којој фази изградње, без обзира на степен 
довршености посла, наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, у пуном износу. Наручилац ће активирати банкарску гаранцију ако се остваре 
неки од разлога за раскид уговора који су предвиђени у Моделу уговора. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail nabavka@smederevskapalanka.rs  тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 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 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.13/2020 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

mailto:nabavka@smederevskapalanka.rs
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА“. 
-У ситуацији када два или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније 
понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђака који има 
краћи рок за извођење радова. 
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту исти цену ,предност имаће онај понуђач који 
је понудио дужи рок важења понуде. 
 
 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације). 
  
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 

• Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 
кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора 
односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно 
одредбама Закона  (у даљем тексту: подносилац захтева).  
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• Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна 
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

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

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

• Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам 
дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале 
вредности и квалифокационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 
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. 
Закона 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 члана 149. став 
3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 
рока за подношење понуда.  

• После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет 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 захтева, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

• Уколико 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. 

• О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

• У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети 
Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може 
закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву 
за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. 
тачка 3) Закона.  

• Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме 
активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом 
захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у 
поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци 
проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су 
несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку 
наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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• Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 у отвореном 
поступку 

• Потврда и извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи 
печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-
30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или 
ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: 
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. Информације о 
начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на 
интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-
administrativne-takse.html . 

 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга –
електричне енергије за јавну расвету на територији општине Смедеревска 
Паланка, ЈН број 1.1.13/2020. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
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 НАБАВКЕ- НАБАВКА УСЛУГА-ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА  

 
Укупна цена без ПДВ-а:  
(за 5.450.000 kwh) 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом: 
(за 5.450.000 kwh) 

 

 
Рок и начин плаћања: 
 

у року до 60 дана од дана 
пријема рачуна у текућем месецу 
за претходни месец 
 

 
Рок важења понуде:  
минимум 60 дана од дана отварања понуда  

 

 
Место и начин испоруке: 
 

одређени у техничкој 
спецификацији (поглавље III 
конкурсне документације-
Прилог 1.) 
 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

     
_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
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. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА  
 
Закључен између: 
 
1. Општинска управа Општинe Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића 25, ПИБ 
102632285, МБ 07199007 коју заступа начелник Општинске управе Гордана Костић, у 
даљем тексту Наручилац 

 
и 
2. Снабдевача:  
2.1........................................................................................................................... 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
кога заступа...................................................................  
2.2 ......................................................................................................................... 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
кога заступа...................................................................  
2.3 ......................................................................................................................... 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................  
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Снабдевач) 
 
       Напомена: У случају заједничке понуде сви понуђачи из заједничке понуде морају бити 
наведени под тачком 2. 
 
 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 
 Уговорне стране констатују: 
        -да је Наручилац Одлуком бр.404-52/2020-01/1 од 27.05.2020.године покренуо oтворени 
поступак јавне набавке  услуга – електрична енергије за јавну расвету на територији општине 
Смедеревска Паланка - ЈН 404-52/2020-01/1;  ОРН: 09310000–Електрична енергија; 
         -да је Понуђач доставио Понуду  заведену код Наручиоца, бр._______ 
од_________2020.године  и заведена код Понуђача, бр._______ од_________2020. године која се 
налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део; 
         -да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим 
захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу  овог уговора; 
         -да је Наручилац у складу са чланом 108.ЗЈН на основу понуде Понуђача и Одлуке о 
додели уговора  бр. _______ од _________2020.године изабрао горе наведеног Понуђача; 
         (Понуђач наступа са подизвођачем____________________________________ 
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из_____________ул._____________________,који ће делимично извршити предметну набавку и 
то у износу ____% укупне вредности дате понуде у  делу 
_________________________________________________. 
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 
 
Предмет уговора 
Набавка електричне енергије – јавна расвета   

 
Члан 1. 

Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу продаје 
електричне енергије за јавну расвету, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, 
под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима којима се уређују права и 
обавезе по основу производње и продаје електричне енергије. 
 
Количина, вредност и квалитет 

Члан 2. 
Уговорне стране су сагласне да су продаја, преузимање и плаћање електричне енергије, која је 
предмет овог уговора, изврши на следећи начин: 

Врста продаје: стална и гарантована; 
 Капацитет испоруке: на основу месечне потрошње; 
• Рок испоруке: годину дана, тј. 12 месеци почев од закључења уговора. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години (2021.) биће реализоване највише 
до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
Место испоруке: 
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране 
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде 
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 
5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:  

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

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
Наручиоца 

• Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са  утврђеним 
Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно 
Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике 
Србије (у даљем тексту у множини: Правила Оператора система). 

 
ШИРОКА ПОТРОШЊА  
 
 Количина енергије са процењеном месечном динамиком наручиоца за јавну расвету у граду 
и селима општине Смедеревска Паланка, дате су у табели која је саставни конкурсне 
документације (Прилог 1) и која чини саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу, за један  КWh електричне енергије износ од:  
1) за широку потрошњу – Јавно осветљење - ___________ динара 

 
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по цени 
из претходног става, а према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски  
период.  
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Укупна вредност уговора за  планирану испоруку од 5.450.000,00 КWh износи 
_________________ без ПДВ-а, односно _________________ (са ПДВ-ом). 
 
У цену из става 1. овог члана урачуната је цена активне електричне енергије са балансирањем. 
У цену из става 1.овог члана нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему 
електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача.Трошкови 
приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у складу са 
важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије на 
дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије а на које 
је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у 
„Сл.гласнику РС“.Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену 
електричну енергију и примењиваће се на обрачунске величине за тарифне ставове за места 
примопредаја Наручиоца, добијене од оператора дистрибутивног система.Трошкови накнаде за 
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се обрачунавају као производ укупно 
измирене активне електричне енергије у обрачунском периоду изражене у kwh и висине 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, изражене у дин/ kwh а 
која се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије.Наручилац ће Снабдевачу, 
платити електричну енергију у динарској противвредности по званичном средњем курсу 
Народне банке Србије на дан фактурисања. 
 
Право на рекламацију 

Члан 4. 
На испостављени рачун Наручилац може поднети писани приговор у року од 8 дана од дана 
добијања рачуна. 
Приговор на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна. 
Снабдевач је дужан да приговор из става 1.овог члана реши и писаним путем обавести 
Наручиоца у року од осам дана од дана пријема приговора. 
У случају да је приговор основан Снабдевач ће извршити исправку рачуна, тако што ће 
Наручиоцу издати књижно одобрење у износу признате рекламације. 
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити 
Наручиоца уз образложење одлуке о приговору. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператера преносног система. 
 
Начин плаћања 

Члан 5. 
Наручилац је дужан да плати рачун у року до  60 дана од дана пријема рачуна у текућем месецу 
за претходни месец, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама (''Сл. гласник РС'' бр. 119/12-(ЦРФ)). 
У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, Снабдевач ће Наручиоцу 
обрачунати камату  од дана истека уговореног рока плаћања до датума измирења дуга. 
 
Средство финансијског обезбеђења 

Члан 6. 
 

Снабдевач је дужан да достави Наручиоцу: 
 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - изабрани понуђач се обавезује да у року од 
7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако 
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се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 
Период важења уговора 

Члан 7. 
Уговорне  стране сагласно  утврђују  да уговор важи  почев од закључења уговора и траје до 
до утрошка целокупно  уговорене количине. 
Уколико Наручилац до истека рока из предходне алинеје не обавести Снабдевача да је закључио 
нови уговор о набавци добара електричне енергије за 2020/2021.годину, Снабдевач је дужан да 
Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чл.145. и 146. Закона о енергетици. 
 
Виша сила  

Члан 8. 
Снабдевач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају 
више силе. 
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине 
електричне енергије, утврђене уговором за време њеног трајања. 
Као виша сила, за уговорне стране, 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 система донети у 
складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског 
система. 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну 
страну телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено 
трајање може предвидети, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица 
више силе. 
За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се 
санкције за неизвршење уговрних обавеза. 
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе 
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна 
чињеница. 
У случају да догађај више силе ефективно спречавају уговорне стране да извршавају своје 
обавезе, за период дужи од једног месеца, уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој 
примени овог уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид 
овог уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем (препорученим писмом, телеграмом, 
меилом, факсом) обавести другу уговорну страну. 
 
Раскид уговора                                 
                                                                   Члан 9. 
Све несагласности у вези испуњења уговорних обавеза уговорне стране решавају мирним 
путем и међусобним договором. Уколико то није могуће свака од уговорних страна има право 
на раскид овог уговора у случају неиспуњења или неблаговременог испуњења уговорних 
обавеза друге уговорне стране. 
Овај уговор се може раскинути у следећим случајевима: 
- ако Снабдевач не испуни уговорне обавезе из овог уговора, 
- у случају промене јединичних  цена из понуде, 
- ако Наручилац не измири своје обавезе плаћања како је уговором предвиђено, 
- споразумом уговорних страна, 
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- и у другим случајевима у складу са законом. 
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем обавести 
другу уговорну страну. Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана 
пријема писаног обавештења о раскиду уговора. 
 

Члан 10. 
За случај неизвршења уговорених обавеза 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. 
 

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора изврше у писаној 
форми – закључивањем  анекса уговора у складу са важећим прописима о јавним набавкама. 
Наручилац може да дозволи анексирање овог уговора из објективних разлога као што су: виша 
сила, измена важећих законских прописа, или неке друге објективне околности које Наручилац 
није могао  предвидети у моменту закључења овог уговора или се због којих не може остварити 
сврха самог уговора. 
У случају наступања објективних разлога из предходног става, Наручилац ће са Снабдевачем 
закључити анекс овог уговора, а након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чл.115. 
ЗЈН.  
 
Завршне  одредбе 
                                                                  Члан 12. 
Снабдевач овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје понуде прегледао и са 
пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну  документацију  Наручиоца, те да  
му је иста јасна и да ће поступити у свему према истој. 
 

Члан 13. 
Лица који ће давати налоге и пратити реализацију уговора биће именована посебним решењем.                                                           
 

Члан  14. 
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише рад 
енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије 
у Републици Србији. 
 
                                                                  Члан 15. 
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове које не 
буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према месту седишта Наручиоца. 
 

Члан 16. 
   Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих Наручилац  и Снабдевач 

задржавају по 2 (два) примерка уговора. 
Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и производи једнако 
правно дејство.       

 

За НАРУЧИОЦА 

  

За СНАБДЕВАЧА 

____________________________                         ______________________________ 
 
          
                 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.1.13/2020 
Набавка добара -електричне енергије за јавну расвету на  територији 

општине Смедеревска Паланка 

38/42 

  
 

  Напомена:  
- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.  
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел 
уговора 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 
модел уговора  што ће бити дефинисано споразумом који је саставни део заједничке понуде. 
-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
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VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ  
ПОПУНИ 

 
 
 
Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене 
потрошње Наручиоца а ради информација приказана кроз табелу потрошње 
 

Предмет 
набавке 

Јед. 

мере 

Процењене 

количине 

Једин.цена 

без ПДВ-а 

Једин.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.(3х4) 7. (3х5) 
Електрична 
енергија за 
јавну расвету 

kWh 5.450.000,00 
    

 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку ставку; 
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку ставку; 
 у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку и то тако што ће 
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 3.); 
 у колони 7. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваку ставку и то тако што ће 
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама 
(које су наведене уколони 3.); 
 
У понуђену цену за активну електричну енергију су урачунати и трошкови 
балансирања, а нису урачунати трошкови накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача електричне енергије, трошкови услуге приступа и коришћења 
преносног и дистрибутивног система, акциза за ел. енергију и порез на 
додату вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима 
Републике Србије на основу рачуна који испоставља Испоручилац (продавац). 
 

Датум                              Понуђач 
                        

        ____________________                                                   _______________ 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 
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 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:  Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуга-електричне енергије за јавну расвету на територији 
општине Смедеревска Паланка, бр. 1.1.13/2020 поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   
 

 
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. 
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XI 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 понуђача] у поступку јавне набавке услуга-
електричне енергије за јавну расвету на територији општине Смедеревска 
Паланка, бр. 1.1.13/2020 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                                                                       __________________ 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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