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ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Енерго-Зелена д.о.о. Инђија је основана 2005. године у сладу са Законом о привредним 

друштвима. 

 

Привредно друштво „Енерго Зелена“доо, је основано ради обављања послова преузимања, 

транспорта и нешкодљивог уклањања лешева животиња и споредних производа животињског 

порекла на територији Републике Србије, а све у циљу имплементације Правилника о начину 

разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-

санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање , прераду и уништавање споредних 

производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле. као и 

условима за сточна гробља и јаме гробнице 

 

Седиште привредног друштва Енерго-Зелена је у Инђији, Зелени заселак 1. 

 

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 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 редни број ЈНОП 25/02-

20, број О-26/20 од 26.06.2020. године и Решења о образовању комисије за предметну јавну 

набавку број Г-947-1/2020 од 26.06.2020. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

У отвореном поступку за јавну набавку добара – природни гас за потребе Енерго-Зелена д.о.о., 

редни број ЈНОП 25/02-20 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ..................................................................................... 3 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

 

Назив наручиоца   Енерго-Зелена д.о.о. Инђија 

Адреса    Зелени заселак 1, Инђија 

Интернет страница   www.energozelena.rs 

Радно време    понедељак – петак, од 08:00 до 16:00 часова 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спорводи у отвореном поступку,  у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке редни број ЈНОП 25/02-20 су добра – природни гас за потребе Енерго-

Зелена д.о.о. Инђија, назив и ознака из општег речника набавке: природни гас – 09123000 

 

4. Партије 

Предметна јавна набавка није обликована у партије. 

 

5. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

6. Рок за доношење одлуке о додели уговора 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда 

 

7. Лице за контакт: Кристина Миличевић, члан Комисије за јавну набавку 

e-mail адреса: javnenabavke@energozelena.rs 

Радно време: понедељак – петак, од 08:00 до 16:00 часова 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмент јавне набавке 

Предмент јавне набавке редни број ЈНОП 25/02-20 су добра – природни гас за потребе Енерго-

Зелена д.о.о., назив и ознака из општег речника набавке: природни гас – 09123000 

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован у партије 
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

 

 

1. Врста добара 

Природни гас 

 

2. Врста продаје 

Стална и гарантована 

 

3. Количина добара 

Количина природног гаса одређиваће се на основу остварене потрошње купца (Наручиоца), на 

месту примопредаје током периода снабдевања. 

Испоручилац је 100% балансно одговоран за место примопредаје Наручиоцу. 

 

4. Техничке карактеристике 

Природни гас, у погледу техничких каратеристика мора да испуњава услове утврђене Законом о 

енергетици, Уредбом о условима за испоруку природног гаса и другим важећим прописима, као 

и актима изабраног Снабдевача. 

 

5. Количина о опис добара 

Количина природног гаса одређиваће се на основу предпостављене потрошње Наручиоца на 

месту примопредаје током периода снабдевања. 

Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период 2014. године из 

Табеле 1 и Табеле 2 и претпостављене количине за 2020. годину у Табели 3, које чине саставни 

део Конкурсне документације, увећаног за потрошњу евентуалног повећаног капацитета 

прераде. 

 

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

У складу са одредбама докумената из тачке 4. и 5. овог поглавља конкурсне документације 

  

7. Период испоруке добара 

Шест месеци од дана закључења уговора о потпуном снабдевању у складу Уредбом о условима 

за испоруку природног гаса („Сл. Гласник РС“, бр. 47/2006, 3/2010 и 48/2010), тј. Након 

законске процедуре промене снабдевача, у периоду од 00:00 до 24:00 часова према централно – 

европском времену, осим у случајевима утврђеним уговором 

 

8. Место испоруке 

Мерно место Наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у категорији равномерна 

потрошња, Катастарска парцела бр. 1710/3 Крчедин, Инђија, Зелени заселак бр. 1, место 

испоруке 0011431 

 

10. Обавезе понуђача у вези са чланом 188. став 3 Закона о енергетици 

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

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

додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 188. став 

3. Закона о енергетици (Сл. Гласник РС 145/2014), односно да ће одмах по потписивању 

уговора закључити: 

 

1) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим је обухваћено место 

примопредаје и  

2) Уговор о приступу сустему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

Наручиоца прикључен. 
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Укупна потрошња у периоду рада децембар 2013 – новембар 2014. за мерно место Катастарска 

парцела бр. 1710/3 Крчедин. 

 

Табела 1 

 

Период 

2013/2014 

Енергент Капацитет Место 

испоруке 

ПДВ Укупно 

1 2 3 4 5 6 

Јул 2014 7.729.705,72 77.501,65 973,78 780.818,12 8.588.999,27 

Август 2014 7.109.014,49 77.501,65 973,78 718.748,99 7.906.238,91 

Септембар 

2014 

7.450.266,23 77.501,65 973,78 752.874,17 8.472.001,29 

Октобар 2014 8.928.645,65 96.169,11 934,60 902.574,94 9.928.324,30 

Новембар 

2014 

7.818.971,35 96.169,11 934,60 791.607,51 8.707.682,58 

Укупно 90.778.687,50 837.399,70 11.607,00 8.986.961,96 100.614.656,16 

Просек за 

период 

7.564.890,62 69.783,31 967,25 748.913,50 8.384.554,68 

% учешћа 

прос. Износа 

у односу на 

просечан 

рачун 

90,23 0,83 0,01 8,93 100 
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Табела 2 

 

Енергент Јед. 

мере 

Дец 13 Јан 14 Феб 14 Мар 14 Апр 14 Мај 14 Јун 14 Јул 14 Авг 14 Сеп 14 Окт 14 Нов 14 Укупно 

Очитано М3 210.667 194.198 147.150 149.888 173.545 198.698 117.062 176.564 159.806 168.446 192.987 163.529 2.052.540 

Сведено М3 218.374 200.976 151.624 154.450 180.571 206.849 122.050 184.480 167.507 175.548 202.143 170.944 2.133.516 

 

 

 

 

Процењене количине 2020: 

 

МЕСЕЦ 2020 Количина у м3 

Август 122.000 

Септембар 140.000 

Октобар 140.000 

Новембар 140.000 

Децембар 140.000 

Јануар 140.000 

УКУПНО: 822.000 
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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 УЧЕЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Обавезни услови за учеће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона 

 

Право учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 

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

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајучи регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1. Закона) 

- 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)  

- 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) 

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

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона). 

 

1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

- Финансијски капацитет – да достави регистровану меницу која ће бити са клаузулама 

безгуслован и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности Уговора без 

ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла. 

 

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

 

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. Закона, наведене у тачки 1.1. 

подтачка 1 до 3 овог одељка, а услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, наведен у тачки 4. овог 

одељка за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

 

1.4. Услови које мора да испуни свако од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. 

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, наведене у тачки 1.1. подтачка 1 до 3 

овог одељка, услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, наведен у тачки 4. овог одељка дужан је 

да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове из члана 76. Закона, наведене у тачки 1.2, 

подтачка 1 и 2 овог одељка, испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

1) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у 

одељку 1. тач. 1.1. овог поглавља, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1.1. Услов из члана 75. став 1. тачка 1. Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 1. овог 

поглаља - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда 

1.2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2. Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 2. овог 

поглавља – Доказ: Правна лица : 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног 

суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег 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. 

Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела 

која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уврења 

основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потвђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита. 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 као члан организоване криминалне групе; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе ПУ-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 

није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично део 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 давња мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од шест месеци пре отварања понуда 

1.3. Услов из члана 75. став 1. тачка 4. Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 3. овог 

поглавља – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или Потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од шест месеци пре отварања понуда 

1.4. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, наведен у одељку 1. 1.1. подтачка 4. овог 

поглавља – Доказ: Лиценца за вршење енергетске делатности „Снабдевање природним гасом“, 

Агенције за енергетику Републике Србије, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. 

 

2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предмент јавне набавке, који су наведени 

у одељку 1. тач. 1.2. овог поглаља, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

2.1. Услов из чл. 76. Закона, наведен у одељку 1. тач. 1.2. подтач. 1. овог поглавља – финасијски 

капацитет – да достави регистровану меницу која ће бити са клаузулама безгуслован и платива 
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на први позив, у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности 

који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

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, који су наведени у тач. 1. 

подтач. 1.1. до 1.3. овог одељка. 

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

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона, који су наведени у тач. 1. 

подтач. 1.1. до 1.3. овог одељка. 

Додатни услови из члана 76. Закона, који су наведени у одељку 1. тач. 1.2. подтач. 1 и 2 овог 

поглвља, група понуђача испуњава зајендо, достављањем доказа који су наведени у тачки 2. 

потачк. 2.1. и 2.2. овог одељка. 

 

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

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача чија је понуда 

на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, наведених у 

тач. 1. до 2. овог одељка, у року од пет дана од дана пријема захтева. 

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 

доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхвтљиву. 

 

4. Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да 

достави доказ из члна 75. став 1. тачка 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

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

 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не мора 

да приликом подношења понуде достави доказе о испуњености обавезних услова из члнана 75. 

став 1. тач. 1 до 4 Закона, наведене у тачки 1. подтач. 1.1. до 1.3. овог одељка. 

 

5. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не саджи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступно. 

 

6. 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 упраном органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су докумнети 

којима понушач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежног органа те 

државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за пондошење понуде, због тога 

што она до тренутка поношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 

понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 

дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

 

7. 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 

прописан начин, са назнаком: „Поступак за јанву набавку добара – природни гас за потребе 

Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, редни број ЈНОП 25/02-20“. 

 

 

 



 

11 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

 

1. Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих се додељује уговор 

 

Избор најповољније понуде у предметној јавној набавци извршиће се применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“. 

 

„Најнижа понуђена цена“ подразумева најнижу укупну понуђену цену на основу датих 

оквирних количина без ПДВ-а. 

 

2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији 

када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу укупну понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу јединичну цену природног гаса. У 

случају да је дата и иста јединична цена природног гаса, повољнијом ће се сматрати понуда 

оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

за јавну набаку добара – природни гас за потребе Енерго-Зелена д.о.о. Инђија 

 

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: 
 

Број текућег рачуна и назив банке: 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 

Уписан у регистар понуђача који се води код 

Агенције за привредне регистре (заокружити 

да или не): 

Да             Не 

Адреса интернет странице на којој су 

доступни подаци о испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку јавне набавке из 

члнаа 75. став. 1. тач. 1 до 4 Закона 

 

 

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 подизвошачем, односно о свим учесницима заједничке понуде, уколико оонуду 

подноси група понуђача 
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1)  Назив подизвођача:  

 Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони 

број (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

продизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Уписан у регистар понуђача 

који се води код Агенције за 

привредне регистре 

(заокружити да или не): 

Да          Не 

Адреса интернет странице на 

којој су доступни подаци о 

испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. 

став 1. тач. 1 до 4 Закона: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони 

број (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

продизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Уписан у регистар понуђача 

који се води код Агенције за 

привредне регистре 

(заокружити да или не): 

Да          Не 

Адреса интернет странице на 

којој су доступни подаци о 

испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. 

став 1. тач. 1 до 4 Закона: 

 

3) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони 

број (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  
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 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

продизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Уписан у регистар понуђача 

који се води код Агенције за 

привредне регистре 

(заокружити да или не): 

Да          Не 

Адреса интернет странице на 

којој су доступни подаци о 

испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. 

став 1. тач. 1 до 4 Закона: 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају сеамо 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 ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

1)  Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони 

број (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

продизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Уписан у регистар понуђача 

који се води код Агенције за 

привредне регистре 

(заокружити да или не): 

Да          Не 

Адреса интернет странице на 

којој су доступни подаци о 

испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. 

став 1. тач. 1 до 4 Закона: 

 

2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони 

број (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

продизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Уписан у регистар понуђача 

који се води код Агенције за 

привредне регистре 

(заокружити да или не): 

Да          Не 

Адреса интернет странице на 

којој су доступни подаци о 

испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. 

став 1. тач. 1 до 4 Закона: 

 

3) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони 

број (ПИБ): 
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Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

продизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Уписан у регистар понуђача 

који се води код Агенције за 

привредне регистре 

(заокружити да или не): 

Да          Не 

Адреса интернет странице на 

којој су доступни подаци о 

испуњености обавезних 

услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. 

став 1. тач. 1 до 4 Закона: 

 

 

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

који односе заједничку понуду, а уколико има веће 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. ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПРИРОДНОГ ГАСА 

 

На основу објављеног позива Енерго-Зелена д.о.о. Инђија за подношење понуда у отвореном 

поступку јавне набавке добара – природни гас за потребе Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, редни 

број ЈНОП 25/02-20, за мерно место Наручиоца, а на основу оквирних количина достављамо 

следећу: 

П О Н У Д У 

 

 

Испорука добара Шест месеци од закључења уговора, тј. Након законске процедуре 

промене снабдевача, осим у случајевима утврђеним уговором 

Врста испоруке и начин Стална и гаранотвана, за све време трајања уговора, сваким даном 

од 00:00 до 24:00, према централно – европском времену 

Место испоруке Мерно место Наручиоца прикључено на дистрибутивни систем, 

наведено у техничком делу Конкурсне документације ЈНОП 

25/02-20 

Рок плаћања До _____ у текућем месецу за потрошњу у претходном месецу, а 

по пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине природног 

гаса коју испоставља Испоручилац 

Рок важења понуде: 

(минимум 30 дана) 

_______ дана од дана отварања понуда 

датум: 

 
________________. 

  

 

Паритет испоруке: 

 

Место испоруке (МИ)  

 

 

Врста испоруке : 

 

 

на основу остварене потрошње купца на месту 

примопредаје током периода снабдевања, са 

потпуном флексибилношћу у вези сатне 

потрошње 

 

Фиксни део цене природног гаса: 

 

у УСД/1000Sm³ 

_____________________ 

Промењиви део цене природног гаса за III 

квартал 2020: 

 

у УСД/1000Sm³ 

_____________________ 

Накнада на име пружене услуге уговарања 

гаса због неиспуњавања уговорних 

обавеза у целости: 

у УСД/1000Sm³ 

_____________________ 

 

Фиксни троскови оператера 

дистрибутивног система: 

 

По  Sm³ 

_____________________ 

Фиксни трошкви јавног снабдевача: 
По  Sm³ 

_____________________ 
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Укупна цена за природни гас из обрасца понуде, дата је на основу оквирних количина, 

Наручиоцу служи само као упоредива цена за избор најповољније понуде. 

 

Укупна вредност уговора утврдиће се према стварно испорученој количини природног гаса, а 

на основу јединичних цена које су дате у понуди за један м3 природног гаса. 

 

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 моће да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

                 Датум:    М.П.   Потпис понуђача: 

 

 

 

______________________  _________________      _________________________ 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

1. Испорука природног гаса гарантована и одређена на основу претпостављене потрошње 

Наручиоца. 

 

Педмет 

набавке 

Јединица 

мере 

Цена 

дин/м3 

без 

ПДВ-а 

Цена 

дин/м3 

са ПДВ-

ом 

Сви остали 

трошкови 

по м3 без 

ПДВ-а 

Сви остали 

трошкови по 

м3 са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Природни 

гас  
1 м3      

 

 

 

 

 

 

 

 Датум:    М.П.   Потпис понуђача: 

 

 

 

___________________         ___________________     ___________________________ 

 

 

Упутство како се попуњава образац структуре цене 

 

Понуђач попуњава образац структуре цене тако што: 

- У колону 3 уписује јединичне цене изражене у динарима по јединици мере (м3) без 

обрачунатог ПДВ-а 

- У колону 4 уписује јединичне цене са обрачунатим ПДВ-ом у динарима, по јединици мере 

(м3). 

- У колону 5 уписује све остале трошкове без ПДВ-а по јединици мере (м3) 

- У колону 6 уписује све остале трошкове са ПДВ-ом по јединици мере (м3) 

- У колону 7 уписује укупну понуђену цену без обрачунатог ПДВ-а у динарима, а на основу 

пројетковане потрошње, односно датих оквирних количина (табела 3 техничке 

спецификације) 

- У колону 8 уписује укупну понуђену цену у динарима са обрачунатим ПДВ-ом, а на 

основу датих оквирних количина (табела 3 техничке спецификације); 

 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печаом и потпише. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

За јавну набавку добара – природни гас за потребе Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, редни број 

ЈНОП 25/02-20 

 

 

 

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 ТРОШКОВА У ДИНАРИМА 

  

  

  

  

  

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:    М.П.   Потпис понуђача: 

 

 

 

___________________         ___________________     ___________________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВНИСНОЈ ПОНУДИ 

 

За јавну набавку добара – природни гас за потребе Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, редни број 

ЈНОП 25/02-20 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач ________________________________________________ 

(навести назив понуђача), даје: 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара – природни гас за потребе Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, редни број ЈНОП 

25/02-20, поднео независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 Датум:    М.П.   Потпис понуђача: 

 

 

 

___________________         ___________________     ___________________________ 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац 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 овлађћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

За јавну набавку добара – природни гас за потребе Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, редни број 

ЈНОП 25/02-20 

 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач ________________________________________________ (навести назив понуђача) из 

__________________________, ул. ______________________________ бр. ___ (навести адресу 

понуђача), матични број: _________________ (навести матични број понуђача), ПИБ : 

_______________________ (навести пиб понуђача), у поступку јавне набавке добара – 

природни гас за потребе Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, редни број ЈНОП 25/02-20, поштовао је 

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

заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

 

 

 Датум:    М.П.   Потпис понуђача: 

 

 

 

___________________         ___________________     ___________________________ 

 

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

овлађћеног лица сваког понушача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, са седиштем у Инђији, улица Зелени заселак 1, матични број 

20011980, ПИБ 103752137, коју заступа в.д. директор Мако Грабић, (у даљем тексту: Купац) 

 

И 

 

_______________________________________________, са седиштем у 

_______________________ улица _______________________________________ бр. ______, 

матични број ________________, ПИБ ______________________, које заступа 

______________________________________ (у даљем тексту: Продавац) 

 

Закључују у Инђији следећи: 

 

 

 

У Г О В О Р 

О КУПОПРОДАЈИ ПРИРОДНОГ ГАСА 

 

 

Опште одредбе 

 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 

- Да је Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спорвео отворени поступак јавне 

набавке за набавку добара – природни гас за потребе Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, редни 

број ЈНОП 25/02-20, за коју је позив за подношење понуда објавњен на Порталу јавних 

набавки, интернет страници Наручиоца дана 14.07.2020. године, а према конкурсној 

документацији број ЈНОП 25/02-20(у даљем тексту: Конкурсна документација), која у 

прилогу чини саставни део овог Уговора; 

- Да је Продавац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о 

додели уговора Испоручиоцу под бројем _____________ дана _______ 2020. године 

(попуњава наручилац); 

- (Продавац наступа са подизвођачем _________________________________________, ул. 

______________________________ из _________________, који учествује у износу од 

____________________ динара без ПДВ-а, односно ___________ % од укупне вредности 

понуде и извршиће 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(навести део претмета набавке који ће извршити подизвођач) 
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Предмет уговора 

 

Члан 2. 

 

 Предмет Уговора је купопродаја природног гаса са припадајућим трошковима коришћења 

транспортних и дистрибутивних система на уговореном месту испоруке под условима и на начин 

утврђен Законом о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр. 145/14 и 95/18, у даљем тексту: Закон), 

Уредбом о условима за испоруку природног гаса (''Сл. гласник РС'', бр. 47/06, 3/10, 48/10, у даљем 

тексту: Уредба), Правилима о раду транспортног система оператора транспорног система и  

Правилима о раду дистрибутивног система  оператора дистрибутивног система чији се системи 

користе за снабдевање гасом (у даљем тексту: Правила) и другим прописима, као и актима 

Снабдевача.  

 

 

Количина и динамика 

 

Члан 3. 

 

Продавац снабдева (продаје), а Купац купује природни гас, за место испоруке које се налази у 

прилогу Уговора и чини његов саставни део. 

 

Kоличина природног гаса одређиваће се на основу остварене потрошње купца на месту 

примопредаје током периода снабдевања, са потпуном флексибилношћу у вези сатне потрошње  

 

Купац је упознат да уговарање испорука гаса, као и уговарење капацитета за транспорт и 

диструбуцију гаса Снабдевачу стварају трошак који Снабдевач не може да надокнади уколико 

дође до раскида уговора од стране Купца.  

 

 

 

Начин и место испоруке 

 

Члан 4. 

 

Продавац гасоводом испоручује природни гас Купцу на паритету франко место испоруке Купца 

и у природи представља мерну станицу 

 

Члан 5. 

 

Снабдевач испоручује, а Купац преузима гас одмах после проласка гаса кроз један или више 

мерних уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на Купца. 

 

Члан 6. 

 

Снабдевач је дужан да почне са испоруком гаса Купцу у року од 15 (петнаест) дана од дана 

закључења Уговора, под условом да Купац испуњава обавезе утврђене Уговором, Законом и 

Уредбом. 

 

Квалитет 

 

Члан 7. 
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Гас који се испоручује мора да испуни услове у погледу притиска, састава, топлотне вредности, 

Wobbe индекса и других својстава природног гаса утврђених прописима и Правилима ОС на чијем 

се систему налази уговорено место испоруке. 

 

Гас који се испоручује Купцу мора да буде такав да доњи Wobbe-ов индекс буде у границама од 42-

46 MJ/m³.  

 

Гас који је се испоручује Купцу не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу или супстанце које 

производе смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, гликоли, вода и слично. 

 

Снабдевач је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету гаса издат од 

стране акредитоване лабораторије и да предметни извештај достави Купцу након достављеног  

захтева. 

 

Снабдевач је дужан да у рачуну за испоручени гас, поред количине на стандардним условима, 

наведе и доњу топлотну вредност испорученог гаса утврђену за обрачунски период. 

 

Мерење и обрачун 

 

Члан 8. 

 

Количина испорученог гаса се утврђује мерeњем протекле запремине, састава, квалитета, 

температуре гаса и атмосферског притиска на уговореном месту испоруке, а доња топлотна 

вредност се утврђује анализом узорака узетих на утврђеном месту узорковања. 

 

Количина испорученог гаса изражава се у Sm3. 

 

Члан 9. 

 

Уговорне стране су сагласне да се утврђивање испоручених количина гаса врши на месту 

испоруке најмање једном у току обрачунског периода који не може бити дужи од 31 

(тридесетједан) дан, као и при промени цене гаса или при евентуалној промени услова испоруке 

у складу са Уговором, Законом и прописима донетим на основу Закона. 

 

Члан 10. 

 

Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају у складу са Правилима. 

 

Члан 11. 

 

У случају када мерни уређај није мерио количине гаса, или је регистровање било непотпуно, као и у 

другим случајевима утврђеним Уредбом, невалидни мерни подаци се коригују на основу процене 

количина у складу са Правилима. 

 

Члан 12. 

 

У случају потребе, Снабдевач може за одређени временски период извршити привремени 

обрачун и фактурисати потрошњу гаса на основу Закона, Уредбе и других подзаконских аката. 
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Члан 13. 

 

Купац и Снабдевач имају право да захтевају ванредну контролу исправности мерног уређаја у 

складу са Правилима, уколико посумњају у његову исправност, при чему трошкове ванредне 

контроле сноси уговорна страна за коју се ванредном контролом установи да није била у праву.  

 

Након извршеног испитивања мерног уређаја евентуална корекција обрачуна утрошених 

количина гаса врши се у складу са Правилима.  

 

Цена 

 

Члан 14. 

 

Цена гаса утврђује се у USD/1.000Sm3 за МИ за сваки квартал календарске године у току 

уговореног периода испоруке гаса. 

Цена гаса представља збир  променљивог дела цене и фиксног дела – додате вредности. 

Цена гаса за III квартал 2020. године износи _______________ USD/1.000Sm3. 

Фиксни део цене износи _____________ USD/1.000Sm3.  

Променљиви део цене за III квартал 2020. године износи ______________ USD/1.000Sm3 . 

Променљиви део цене утврђује се квартално и заокружује на два децимална места, по формули: 

ЈЦ = Po (0,35 ) 

 

ЈЦ            Обрачунска јединица ценe у USD за 1.000 m3, при Hd= 33.338,35 кЈ/m3, која   

                се утврђује 1. јануара, 1. априла, 1. јула и 1. октобра; 

Pо            Основна цена од _______ USD/1.000Sm3 на дан __________. 

А             Средња аритметичка вредност месечних цена мазута са садржајем сумпора од  

                1% у USD по метричкој тони, за 9 (девет) месеци који непосредно претходе  

                датуму обрачуна (цене мазута са садржајем сумпора од 1% објављују се у  

                ''Platt,s Oilgram Price Report'', у делу ''Europen Monthly Averages'', “Cargoes  

                FOB Med Basis Italy” и представљају средњу аритметичку вредност између  

                 најнижих и највиших котација); 

Ао           Основна вредност цена мазута са садржајем сумпора од 1% сумпора, које се  

                објављују у ''Platt,s Oligram Price Report'', у делу ''European Monthly Averages'',  

                ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' за референтни период (јануар 2015 – септембар  

                2015. године, и представља средњу аритметичку вредност између најнижих и  

                највиших котација) 

                                         Ао = ________ USD за метричку тону на дан __________. 

B              Средња аритметичка вредност месечних цена мазута са садржајем сумпора  

                 од 3,5% у USD по метричкој тони, за 9 (девет) месеци који непосредно  

                 претходе датуму обрачуна (цена мазута са садржајем сумпора од 3,5%  

                 објављује се  у ''Platt,s Oilgram Price Report'', у делу ''European Monthly  

                  Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' и представља средњу аритметичку  

                 вредност између најнижих и највиших котација); 

Bо           Основна вредност цена мазута са садржајем сумпора од 3,5% које се  

                објављују у ''Platt,s Oilgram Price Report'', у делу ''European Monthly Averages'',  

                ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' за референтни период (јануар 2015 – септембар  

                2015. године и представља средњу аритметичку вредност између најнижих и  

                 највиших котација); 

                                           Во = ________ USD за метричку тону на дан _________. 

G             Средња аритметичка вредност месечних цена дизела (0,1) у USD по метричкој  

                тони, за 9 месеци који непосредно претходе датуму обрачуна (цене дизела  
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                (0,1) објављује се у часопису ''Platt,s Oilgram Price Report'', у делу ''European  

                Monthly Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' и представља средњу  

                аритметичку вредност између најнижих и највиших котација); 

Gо           Основна вредност цена дизела (0,1) које се објављују у ''Platt,s Oilgram Price  

                Report'', у делу ''European Monthly Averages'', ''Cargoes FOB Med Basis Italy'' за   

                референтни период (јануар 2015 – септембар 2015. године и представља  

                средњу аритметичку вредност између најниже и највише котације); 

                 Gо = _________ USD за метричку тону на дан ___________. 

У цену гаси нису урачунати трошкови приступа систему за систему за транспорт и 

дистрибуцију гаса који се обрачунавају у складу са важећим ценовником Оператора  

система по  регулисаним ценама  

    Фикни трошкови оператора дистрибутивног система по Sm3 износе _____________дин. 

    Фиксни трошкови јавног снабдеввача по Sm3  износе ______________дин.  

 

Члан 15. 

 
   

Цене приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса у Републици Србији су регулисане, 

одобрене од стране надлежног органа и исказане по тарифама: 

          1.1. ''енергент" ( дин/Sm3 ), и  

          1.2. "капацитет“ ( дин/Sm3 /дан/година)           

          1.3.“накнада по месту испоруке” изражава се у динарима/место                   испоруке/година. 

     Тарифа за "енергент" се примењује на продату количину гаса утврђену мерењем на месту 

испоруке у обрачунском периоду.  

   Тарифа за "капацитет" се примењује на максималну дневну потрошњу гаса на месту испоруке 

у претходној календарској години, у зависности од равномерности потрошње и категорије.  

    Тарифа за „накнаду по месту испоруке“ се утврђује као број места испоруке на којима трговац 

на мало продаје природни гас у  регулаторном периоду. 

     Максимална дневна потрошња гаса у претходној години где не постоји могућност дневног 

очитавања, израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње на месту испоруке.  

   У првој години прикључења максимална дневна потрошња гаса утврђује се на основу података 

о максималној дневној потрошњи гаса за ту годину. На исти начин утврђује се максимална дневна 

потрошња гаса и за Купца који у претходној години није имао потрошњу гаса.  

     Годишња равномерност потрошње природног гаса се утврђује на основу података о потрошњи 

природног гаса на месту испоруке и представља количник збира остварене потрошње природног 

гаса у јануару, фебруару и децембру претходне календарске године и укупне потрошње 

природног гаса остварене у тој години на том месту испоруке (у даљем тексту: коефицијент 

равномерности Кр). 

    Подаци о годишњој равномерности потрошње за ново место испоруке, као и за место испоруке 

које током претходне календарске године није остварило потрошњу природног гаса, утврђују се 

према уговореним количинама природног гаса за место испоруке.  

   Подаци о годишњој равномерности потрошње за постојеће место испоруке које је активирано 

у току претходне календарске године и које није имало потрошњу природног гаса у току 12 

узастопних месеци, утврђују се према уговореним количинама природног гаса за место испоруке.  

   "Ванвршна потрошња", у коју се разврставају места испоруке код којих је коефицијент 

равномерности Кр мањи или једнак 0,20 (Кр ≤0,20), а количник максималне дневне потрошње у 

сваком од наведена три месеца - јануар, фебруар и децембар и максималне дневне потрошње 

природног гаса, остварених у години на основу које се разврстава за место испоруке, је мањи или 

једнак 0,6 (≤0,6);  

   "Равномерна потрошња" у коју се разврставају:  

          - места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр мањи или  

             једнак 0,33 (Кр ≤0,33) и  

          - места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр мањи или  
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            једнак 0,20 (Кр ≤0,20), а количник максималне дневне потрошње у било  

            ком од наведена три месеца - јануар, фебруар и децембар и максималне  

            дневне потрошње природног гаса, остварених у години на основу које се  

            разврстава место испоруке, је већи од 0,6 (Кр>0,6);  

   "Неравномерна потрошња", у коју се разврставају места испоруке код којих је коефицијент 

равномерности Кр већи од 0,33 (Кр>0,33).  

     Максимална дневна потрошња за место испоруке са аутоматским бележењем испоручених 

дневних количина природног гаса на мерном уређају, утврђује се на основу остварених дневних 

потрошњи из претходне календарске године.  

   За место испоруке код којег не постоји могућност аутоматског бележења испоручених дневних 

количина природног гаса на мерном уређају, максимална дневна потрошња се израчунава тако 

што се највећи количник испоручених месечних количина у претходној календарској години и 

броја дана у том месецу, помножи са одговарајућим коефицијентом месечне неравномерности 

Км.  

   Вредности коефицијента месечне неравномерности Км су:  

          1) Км1=1,35 за место испоруке из групе "Неравномерна потрошња"";  

          2) Км2=1,20 за место испоруке из групе "Равномерна потрошња" и  

             "Ванвршна потрошња".  

   Максимална дневна потрошња за ново место испоруке, као и за место испоруке које током 

предходне календарске године није имало потрошњу природног гаса, утврђује се  према 

уговореноj максималној дневној потрошњи природног гаса на основу  пријављене потрошње 

природног гаса, из Решења о одобрењу за прикључења, а у складу са важећом методологијом. 

   Максимална дневна потрошња за постојеће место испоруке које је активирано у току 

предходне календарске године и које није имало потрошњу природног гаса у току 12 

узастопних месеци, утврђује се  према уговореној максималној дневној потрошњи природног 

гаса на основу  пријављене потрошње природног гаса, из Решења о одобрењу за прикључења, а 

у складу са важећом методологијом. 

- енергенткапацитет   Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према 

броју обрачунских периода. 

    Купцу коме је обустављена испорука гаса у складу са Законом и Уредбом, тарифа 

„капацитет“ се обрачунава за све време трајања обуставе, осим у случају када је на његов 

писмени захтев обустављена испорука на уговореном МИ на дистрибутивном систему, која 
може трајати најмање једну, а највише две године. 

 

 

Члан 16. 

 

Снабдевач се обавезује да о промени услова продаје обавести Купца у разумном року пре 

примене измењених услова продаје, изузев у случају давања Купцу повољнијих услова продаје, 

при чему се обавештењем сматра и објављивање информације преко средстава јавног 
информисања. 

 

 

Фактурисање и плаћање 

 

Члан 17. 

 

Фактурисање испоручених количина гаса са припадајућим трошковима коришћења 

транспортних и дистрибутивних система на уговореном месту испоруке врши се једном месечно, 

при чему је датум промета датум очитавања количине испорученог гаса на уговореном месту 

испоруке, односно на други начин утврђивања стања испоручене количине гаса у циљу обрачуна 

потрошње у складу са прописима, однoсно датум ванредног очитавања или на други начин 

утврђивања стања испоручене количине гаса при евентуалној промени услова испоруке. 
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Снабдевач је обавезан да фактурише испоручени гас са припадајућим трошковима коришћења 
дистрибутивног система, накнадом за унапређење енергетске ефикасности и ПДВ  у року од 10 

(десет) дана од датума промета. Износи уговорени у УСД обрачунавају се у динарима по 

званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан промета. 

 

Купац је обавезан да издати рачун плати у року од ____(______________ ) дана од датума 

промета, односно у року доспећа рачуна за наплату. 

 

Уколико уговорени датум доспећа пада на нерадни дан, а нерадним даном се поред недеље и 

државних празника сматра  и субота,  исти се преноси на први наредни радни дан.  

 

Све евентуалне рекламације рачуна, Купац је дужан да достави  писаним путем. У противном 

сматра се да је рачун прихваћен од стране Купца у целости. 

 

Обезбеђење обавеза 

 

Члан 18. 

 

За обезбеђење испуњења обавеза насталих склапањем Уговора у уговореном року, Снабдевач је 

дужан да достави Купцу инструмент обезбеђења – регистрована меница – за испуњење 

уговорних обавеза у складу са чланом 61. ЗЈН. 

 

Снабдевач је дужан да инструменте обезбеђења за испуњење уговорних обавеза – регитровану 

меницу – из претходног става овог члана, достави у року од 10 дана од датума склапања 

Уговора. 

 

Снабдевач је дужан да достави нове инструменте обезбеђења плаћања када претходни буду 

искоришћени, када се промени овлашћено лице за потписивање, односно када настану друге 

околности због којих се претходно достављени инструменти обезбеђења плаћања не могу 

реализовати, а у најдуже у року од 15 (петнаест) дана. 

 

Неиспуњавање или неуредно испуњавање обавеза 

 

Члан 19. 

 

У случају да једна од уговорних страна не испуњава уговорне обавезе, и тиме проузрокује 

штету другој уговорној страни, дужна је да штету надокнади. 

 

Члан 20. 

 

Уколико дође до раскида уговора од стране Купца за неиспуњавање уговорне обавезе у целости, 

у вези члана 3. став 3. овог уговора, Снабдевач ће наплатити Купцу новчану накнаду на име 

пружене услуге, наручивања месечних и годишњих количина на бази  уговореног максималног 

капацитета на месту испоруке у складу са Понудом по цени ________ USD/1.000Sm3 без ПДВ. 

 

У случају раскида уговора од стране Купца, Купац је обавезан да уговорену новчану накнаду на 

име пружене услуге уговарањa испоруке гаса и капацитета за транспорт и дистрибуцију гаса 

плати у року од 15 (петнаест) дана од дана издавања обрачуна, које Снабдевач издаје у року од 

10 (десет) дана од датума нстанка писаног раскидног захтева. 

 

Износи уговорени у USD обрачунавају се у динарима по званичном средњем курсу Народне 

банке Србије на дан обрачуна. 
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Уколико уговорени датум доспећа новчане накнаде на име пружене услуге пада на нерадни дан, 

а нерадним даном се поред недеље и државних празника сматра и субота, исти се преноси на 

први наредни радни дан. 

 

Члан 21. 

 

У случају доцње у извршењу обавезе плаћања, Купац је дужан да плати Продавцу камату у 

висини законске затезне камате. 

 

Камата се обрачунава од датума доспећа рачуна на наплату. 

 

Поремећај у испоруци 

 

Члан 22. 

 

У случају краткорочних поремећаја у снабдевању привредним гасом услед хаварија и других 

непредвиђених околности на гасоводним системима и других околности које за последицу 

имају смањење испоруке, у циљу очувања сигурности гасоводног система, примењиваће се 

мере ограничења прописане Уредбом и Законом. 

 

Виша сила 

 

Члан 23. 

 

Сматраће се да је наступило дејство више силе, уколико дође до пожара, поплаве, земљотреса, 

експлозије или оштећења гасоводног система у Републици Србији, као и услед аката надлежних 

државних органа. 

 

Сматраће се да је наступило дејство више силе и кад дође до прекида транспорта увозног гаса, 

као и у случају дејства више силе на гасним објектима и инсталацијама Купца. 

 

Наступање више силе не утиче на обавезу  плаћања Купца за испоручени гас. 

 

Услови и начин обуставе испоруке 

 

Члан 24. 

 

Снабдевач има право да Купцу обустави испоруку гаса у случајевима и под условима утврђеним 

Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона. 

 

Купцу се може обуставити испорука гаса и на његов писмени захтев, под условима утврђеним 

Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона. 

 

Измене и допуне уговора 

 

Члан 25. 

 

Измене и допуне овог уговора закључују се искључиво у писаној форми: 

1) на основу измене законских и подзаконских прописа или услова Снабдевача, 

2) на основу измена и допуна уговора са снабдевачима Снабдевача, ОТС, ОДС или ОСС.  

 



 

31 

 

Уколико дође до промена услова коришћења транспортних или дистрибутивних система који се 

користе за испоруку гаса до места примопредаје Купцу, продајна цена се мења по аутоматизму у 

складу са одобреним регулисаним ценама и наведена промена цене се неће сматрати изменом 

или допуном Уговора. 

 

Трајање и раскид уговора 

 

Члан 26. 

 

Уговор се закључује на одређено време,  важи за испоруке гаса у периоду од шест месеци од дана 

склапања уговора, с тим да се може и пре раскинути писаном изјавом сваке уговорне стране, под 

условима и на начин прописан законом,  важећим прописима и овим Уговором.  

 

Уговор престаје да важи истеком уговореног рока из претходног става, осим уколико уговорне 

стране пре истека уговореног рока сагласном вољом у писаном облику, продуже његово важење. 

 

Отказним роком сматра се период, који је потребан да уговорне стране испуне своје уговорне 

обавезе, а уколико је наплаћена новчана накнада на име пружене услуге из члана 21. овог уговора, 

отказни рок је 60 (шездесет) дана од датума настанка писменог раскидног захтева. 

 

У случају да се Уговор раскида на захтев Купца, Купац је у обавези да измири све неизмирене 

доспеле  обавезе према снабдевачу као и обавезе прописане Правилима о промени снабдевача. У 

случају да обавезе нису измирене  Уговор се неће сматрати раскинутим. 

 

Преношење права 

 

Члан 27. 

 

Уговорна страна код које је дошло до статусне промене, дужна је да о томе одмах писмено 

обавести другу уговорну страну уз доставу релевантних доказа. 

 

Уколико због промене прописа, oдлука надлежних органа или активности једне или обе уговорне 

стране, дође до промене правног статуса, обавезе настале из овог уговора аутоматски прелазе на 

правне следбенике.  

 

Преношење права врши се у року од 5 (пет) дана када правни следбеник обавести другу уговорну 

страну да замењује правног предходника у Уговору и о томе пружи потребне доказе. 

 

Члан 28. 

 

Уговорна страна која буде иницирала пренос права и обавеза обавестиће другу уговорну страну 

о томе благовремено, уз истовремено достављање података и документата који се односе на 

пренос права и обавеза и који доказују да ће преузималац права и обавеза бити способан да у 

потпуности извршава обавезе које преузима на основу Уговора. 

 

Члан 29. 

 

Уколико у правном статусу једне од уговорних страна дође до неке промене која ограничава 

или спречава ту уговорну страну у испуњавању обавеза утврђених Уговором или ограничава 

или уклања могућности преузимања одговорности, та уговорна страна дужна је да без одлагања 

писмено обавести другу уговорну страну и да на њен захтев уговори правног следбеника. 
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Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 30. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати договором, а у 

супротном преко стварно надлежног суда. 

 

Члан 31. 

 

Продавац и Купац су дужни да као пословну тајну обезбеде тајност комерцијалних и пословних 

података, као и других података који су им доступни у реализацији Уговора. 

 

Члан 32. 

 

За све друге односе између уговорних страна који прооистекну из примене Уговора, а нису 

Уговором посебно регулисани, непосредно ће се применити одговарајуће одредбе прописа из 

члана 1. овог Уговора. 

 

 

Члан 33. 

 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 

 ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА д.о.о.         ПОНУЂАЧ: 

 

 

 

_________________________________                _______________________________ 

                  Марко Грабић 

 

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. 

Одбијање понуђача без оправданих разлога да закључи уговор о јановј набавци, након што му је 

уговор додељен, представља негативну референцу, у смислу чл. 82. ст. 1. тач. 3. Закона 
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XI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Енерго-Зелена у 

погледу саджине понуде, као и услове под којим се спроводи поступак јавне набавке: 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. Начин подношења понуде 

 

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 кутије навести назив и адресу понуђача. 

 

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

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

 

Пожељно је да сви докуенти поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити ојединачни листови, односно 

обрасци и прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 

Понуду доставити на адресу: Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, Зелени заселак 1, са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку добара – природни гас за потребе Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, редни 

број ЈНОП 25/02-20 – НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

Рок за подношење понуда је 21.08.2020. године до 11:00 часова. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.08.2020. 

године до 11:00 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. Уколко је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

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

 

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

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

неблаговременом. 

 

Наручилац ће неблаговремену понуду по окончању поступка отварања понуда вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
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Понуда садржи: 

 

Ред. 

Бр. 

Назив обрасца Поглавље 

1. Доказе о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. и 76. Закона 

Поглавље IV одељак 2. 

2. Образац понуде Поглавље VI 

3. Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни 

Поглавље VII 

4. Образац трошкова припреме понуде (није обавезан) Поглавље VIII 

5. Образац изјаве о независној понуди Поглавље IX 

6. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 

2. Закона 

Поглавље X 

7. Модел уговора Поглавље XI 

8. Изјава понуђача којом се обавезује да ће, уколико му 

буде додељен уговор у предментом поступку јавне 

набавке, поступити у складу са члнаом 188. став 3. 

Закона о енергетици 

 

9. Средства финансијског обезбеђења која се подносе уз 

понуду 

Поглавље XII ТАЧКА 11. 

10. Споразум групе понуђача из члана 81. став 4. Закона 

(уколико понуду подноси група понуђача) 

 

 

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

одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколко му буде додељен 

уговор о у предментом поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 188. став 3. 

Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014), односно да ће одмах по 

потписивању уговора заључити: 

 

1. Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим је обухваћено место 

примопредаје и 

2. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

Наручиоца прикључен. 

 

Уколико се Понуђач у обрасцу понуде изјасни да нуди добра домаћег порекла, уз понуду 

доставља и уверење привредне коморе Србије којим се потврђује да су добра која Понуђач нуди 

домаћег порекла. 

 

Сви обрасци, модел уговора и друга документа која су саставни део понуде 

попуњавају/сачињавају се, потписују од стране овлашћеног лица понуђача или других лица 

одређених овом конкурсном документацијом и оверавају печатом. 

 

Свака учињена грешка, бељење или подебљавање потписује се или парафира од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверава печатом. 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасце дате у конкурсној документацији могу 

попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може одредити једног понуђача из групе који ће у име групе попунити, потписати и печатом 

оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев обрасца који подразумевају давање 

изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени 

печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да 

један понуђач из групе потписује о печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 
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(изузев обрасца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном 

одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 

понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. Партије 

 

Предмет јавне набавке није обликован у партије 

 

4. Понуда са варијантама 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

 

У року за ондошење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде, односно непосредно или путем поште у затвореној 

коверти или кутији. 

 

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

достаља. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адесу: Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, 

Зелени заселак 1, са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку добара – природни гас за потребе Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, 

редни број ЈНОП 25/02-20 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – природни гас за потребе Енерго-Зелена д.о.о. Инђија, 

редни број ЈНОП 25/02-20 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – природни гас за потребе Енерго-Зелена 

д.о.о. Инђија, редни број ЈНОП 25/02-20 – НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

На полеђини коверте или кутије потребно је навсти назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији 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, нити да допуни 

своју понуду. 

 

6. 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 онуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси пинуду, односно да ли 

односи понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем или као заједничку понуду. 
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7. Понуда са подизвођачем 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 

наведе да подноси онуду са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део премета 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. 

 

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

поглављу IV конкурсне документације, ускладу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

Наручилац може на захтев подизвођача и дге природа предмета набавке то дозвољава пенети 

доспла потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих отраживања директно подизвођачу 

наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива 

наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да 

понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, однсно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

8. Заједничка понуда 

 

Понуду може поднети и група понуђача 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничек понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезју на извршење јавне набаке, а 

који, у складу са чланом 81. ст. 4. и 5. Закона, садржи податке, и то о: 

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоце, 

- 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,  

- Опису 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 докумнетације, ускладу 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 набаке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари ускладу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. Захтеви од којих зависи прихватљивост понуде 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Плаћање ће се извршити до 25. у текућем месецу за потрошњу у претходном месецу, а по 

прујему фактуре (рачуна) за испоручене количине природног гаса који испоставља 

Испоручилац. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача – Испоручиоца. 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гаранције и гарантног периода 

 

Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку природног гаса у 

складу са документом „Правила о раду тржишта природног гаса“ и другим важећим прописима 

који одређују ову област. 

 

9.3. Захтеви у погледу места ирока испоруке 

 

Место испоруке је мергно место прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње 

са срењим напоном, у складу са постојећим ознакама наведена у техничкој спецификацији 

конкурсне документације. 

 

Рок испоруке је годину дана од дана ступања на снагу уговора о потпуном снабдевању, тј. 

Након законске процедуре промене снабдевача, у периоду од 00:00 до 24:00 часова према 

централно – европском времену, осим у случајевима утврђеним уговором. 

 

9.4. Захтеви у погледу рока важења понуде 

 

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

 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затраћи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у поноуди 

 

Обрачун и наплата испоручене количине природног гаса врши се по м3, према стварно 

испорученој количини природног гаса за обрачунски период, на местима примопредаје током 

периода снабдевања. 

Цена се у обрасцу онуде исказује у динарима, без пореза на додату вредност. 

 

Трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система (мрежарина) 

испоручилац ће посебно исказати у рачуну и фактуреисати купцу сваког месеца, на основу 

обрачунских величина за место примопредаје купца. 
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Цене природног гаса могу се мењати на основу одлука Испоручиоца, у складу са одлуком 

надлежног државног органа којом се регулишу цене природног гаса. Испоручену електричну 

енергију Испоручилац ће фактурисати по цени која важи на дан испоруке. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. 

Закона. 

 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења 

обавеза понуђача 

 

11.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

 

Изјаву о намери достављања регистроване менице која ће бити са клаузулама бесусловна и 

платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком 

важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

 

11.2. Изабрани понуђач је дужан да достави: 

 

Регистровану меницу која ће бити са клаузулама безгусловна и платива на први позив, у висини 

од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла, менично овлашћење, као и картоне депонованих 

потписа код пословних банака. 

 

12. Рекламације 

 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном 

обрачуну утрошка природног гаса Наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема фактуре поднесе приговор понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од 

дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца. 

 

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче 

 

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

14. 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 javnenabavke@energozelena.rs) тражити од наручиоца додатне информације или 

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

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре 

истека рока за подношење понуде. Комуникација и пријем документата у поступку јавне 

набавке путем наведеног електронског средства (електронске поште) обавља се у радно време 

Наручиоца, понедељак – петак, од 08:00 до 16:00 часова. 

 

Наручилац ће 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@energozelena.rs
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Додатне информације и појашњења упућују се с напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку редни број ЈНОП 

25/02-20“. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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 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 

 

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно 

његовог подизвођача и допуштене исправке 

 

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 и контролу (увид) код понуђача односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона). 

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

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

 

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

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 

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

 

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

одбити као неприхватљиву. 

 

16. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

 

Како се спроводи отворени поступак, а не преговарачки поступак, то не постоје елементи 

уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања. 

 

17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и немање забране обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде 

 

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 нема забрану 
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обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве дат је у 

поблављу X конкурсне документације). 

 

18. Накнада за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица 

 

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

интелектуалне својине сноси понуђач. 

 

19. Начин и рокови за подношење захтева за заштиту права 

 

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

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

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

 

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

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

комисија). 

 

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

javnenabavke@energozelena.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Комуникација и 

пријем докумената у поступку заштите права путем наведеног електронског средства 

(електронске поште) обавља се у радно време Наручиоца, понедељак – петак, од 08:00 до 16:00 

часова. 

 

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

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније, као и доставља исто ради објаве на Порталу 

службених гласила Републике Србије и база прописа, у року од 2 (два) дана од дана пријема 

захтева. 

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, саджина позива за подношење 

понуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 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 става 6. ове тачке, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

Поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама чл. 151. Закона. 

 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 146. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 147. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана 

од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
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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 ст. 6. и 7. ове тачке, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

 

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

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

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 

Захтев за заштиту права у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 1. до 7. Закона садржи: 

- Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 

- Назив и адресу наручиоца, 

- Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 

- Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 

- Чињенице и докази којима се повреде доказују 

- Потрвда о уплати таксе из члана 156. Закона 

- Потпис подносиоца 

Ако поднети захтев за заштитиу права не садрђи све обавезне елементе из ст. 12. ове тачке, 

наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 

Закључак из ст. 13. ове тачке наручилац доставља подносиоцу захтева у Републичкој комисији 

у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

 

Против закључка наручиоца из ст. 13. ове тачке подносилац захтева може у року од 3 (три) дана 

од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док ће копију жалбе 

истовремено доставити наручиоцу. 

 

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

120.000,00 динара уколико осопорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

текући рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈНОП 

25022020, сврха уплате ЗЗП, Енерго-Зелена, отворени поступак редни број ЈНОП 25/02-20, 

корисник: Буџет Републике Србије. 

 

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда такса износи 120.000,00 

динара, имајући у виду процењену вредност предметне набавке. 

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона прихватиће се: 

- Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе: 

o да буде издата од стране банке и да садржи печат банке 

o да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога 

o износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши 

o бро рачуна 840-30678845-06 

o шифру плаћања 153 или 253 

o позив на број ЈНОП 101219 

o сврха ЗЗП, Енерго-Зелена, отворени поступак редни број ЈНОП 25/02-20 

o корисник Буџет Републике Србије 

o назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе 

o потпис овлашћеног лица банке 
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- Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

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

под тачком 1 овог става 

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

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

уплати таксе из тачке 1. овог става, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

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

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава) 

- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 

о извршеној уплати таксе из тачке 1. овог става, за подносиоце захтева за заштитиу права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

законом и другим прописом. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 204. до 235. Закона 

 

19. Рок у којем ће уговор бити закључен 

 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 

(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштитиу права из члана 149. Закона. 

 

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да потписан уговор о јавној набавци достави 

наручиоцу у року од 4 (четири) дана од дана потписивања уговора са његове страе, како би 

наручилац могао да објави обавештење о закљученом уговору у складу са чланом 116. став. 

Закона. 

 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

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

подношење захтева за заштитиу права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона, у року од 

8 (осам) дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. 

 

 


