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               На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број: 404-36/1 од дана 17.02.2017. године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку број: 404-36/2 од дана 17.02.2017. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку услуга испоруке електричне енергије за 

потребе ГУЗ-а 

ЈН бр. 404-36 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље-

образац 

Назив поглавља- обрасца Страна 

I Позив за подношење понуде 3 

 

 

II 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

5 

III Упутство понуђачима како да сачине понуду 9 

IV Образац понуде 16 

V Модел уговора 20 

 

VI 

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни  

25 

VII Образац трошкова припреме понуде 27 

VIII Образац изјаве о независној понуди 28 

 

IX 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона 

 

29 

X Tехничке карактеристике 30 

XII Менично овлашћење за озбиљност понуде 35 

XIII Менично овлашћење за добро извршење посла 36 
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I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

      Градска управа Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар 

  

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе. www.zajecar.info 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА 

 

 Поступак јавне набавке спроводи се као набавка мале вредности, у складу са 

Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и 

подзаконским актима из ове области. 

 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

          Предмет јавне набавке бр. 404-36 је услуга испоруке електричне енергије за 

потребе ГУЗ-а. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000- електрична 

енергија. Набавка се спроводи ради закључења уговора о потпуном снабдевању. 

          Поступак је није обликован по партијама. 

              

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

5. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 

 

Процењена вредност јавне набавке на годишњем нивоу износи 4.900.000,00 

динара 

 

           Уговор ће се реализовати у складу са стварном потрошњом купца по закључењу 

уговора о јавној набавци и плаћања трошкова који на темљу законских прописа нису 

урачунати у прихваћену цену, по испостављеним рачунима за утрошак електричне 

енергије. 

 

6. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

     Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки или на 

интернет презентацији града Зајечара  www.zajecar.info 

 

7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и 

позивом за подношење понуда. Понуда се доставља  у затвореној коверти, са 

назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 404-36- електрична енергија за 

потребе ГУЗ-а, НЕ ОТВАРАТИ“, лично или путем поште, на адресу Градска 

управа Зајечар,Трг ослобођења бр.1 до дана 10.03.2017. године ( петак) до 12,00 

часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и 

адреса понуђача.  
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Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће 

се у разматрање.  

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања 

биће враћене понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.  

 

8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда обавиће се дана 10.03.2017. године у 12,30 часова у 

просторијамаГрадске управе Зајечар,Трг ослобођења бр.1,сала градског већа.  

 

9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 

УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је 

дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе писмено овлашћење 

за учешће у поступку отварања понуда. 

 

10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана 

отварања понуда. 

 

11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

Додатне информације могу се добити на телефон 019-421-199, у времену од 8,00 

до 15,00 часова. Контакт особа је Саша Матијевић 
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II   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 члана 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 поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола прописана посебним 

прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона- образац IX). 

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) Пословни капацитет – мора бити активан учесник на тржишту 

електричне енергије, односно да је у периоду од две године уназад од 

дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки закључио најмање један уговор о испоруци електричне 

енергије, што се доказује потврдом оператора преносног система о 

броју транскација. 

 

1.3. 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.   

 

1.4. 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 
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. 

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 чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Важећа лиценца за снадбевање 

електричном енергијом коју издаје Агенције за енергетику Републике Србије 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 

(Образац изјаве, дат је у поглављу IX). Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 

понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 
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Пословни капацитет:  

 

1. Потврда (уверење) оператора преносног система о броју трансакција по 

закљученом уговору (уговорима) у периоду од две године пре објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Потврду издаје 

оператор преносног система, на свом меморандуму. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, којом се 

обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку поступити 

у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'', број 

145/2014), односно да ће одмах по потписивању уговора о јавној набавци у својству 

снадбевача закључити: 

 

1. Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су 

обухваћена и места примопредаје тог крајњег купца. 

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

крајњег купца прикључен, 

 

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. 
 

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 
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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. 

 

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, у смислу члана 78. Закона о јавним 

набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/1015), у том смислу није у 

обавези да подноси доказе који се односе на испуњење неких од обавезних законских 

услова, и то: 

 

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

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). 

 

У напред наведеном случају, понуђач прилаже фотокопију решење Агенције за 

привредне регистре о упису у регистар понуђача. 
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III  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. 

    

3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. 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 Књажевац, ул. 

Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга испорукае лектричне енергије за потребе 

ГУЗ-а, ЈН бр. 404-36  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга испорука електричне енергије за потребе 

ГУЗ-а, ЈН бр. 404-36  НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга испорука електричне енергије за потребе 

ГУЗ-а, ЈН бр. 404-36  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга испорука електричне енергије за 

потребе ГУЗ-а, ЈН бр. 404-36  - 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. 

 

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 понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

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 II 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. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке о: 

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

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

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

  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из 

члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши једном у току календарског месеца, за утрошену електричну енергију 

за претходни месец. Рок плаћања не може бити дужи од 30 дана од дана службеног 

пријема рачуна. 

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача. 

 

9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке 
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           Уговор о јавној набавци се закључује на период важности од годину дана (365 

календарских дана). 

            Као дан закључења уговора сматра се дан под којим је исти заведен код 

наручиоца, а ако је уговор заведен код добављача на каснијем дану, онда се као дан 

закључења уговора сматра тај дан. 

             

Мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем, као у обрасцу техничке 

карактеристике. 

 

9.3. Захтев 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 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

 

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

понуду. 

 

10. 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, 

изузев трошкова превоза, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 

пореза на додату вредност. 

 

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

са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

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 

 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 

група понуђача је у обавези да уз понуду достави бланко соло меницу за озбиљност 

понуде. Изабрани понуђач је дужан да у року од три дана од дана потписивања уговора 

достави наручиоцу бланко соло меницу за за добро извршење посла. 

 

А) Средства обезбеђења за озбиљност понуде 

 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави бланко соло меницу са приложеним 

меничним овлашћењем (образац број XII), ОП обрасцем и захтевом за регистрацију 

менице у висини од 10% од понуђене цене. Бланко соло меница за озбиљност понуде 

треба да буде са роком важења 60 дана од отварања понуда. Наручилац ће уновчити 

меницу дату уз понуду у следећим случајевима: уколико понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче или мења своју понуду; уколико понуђач чија је понуда 

изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци. 
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Б) Средства обезбеђења за добро извршење посла 

 

Само изабрани понуђач је дужан да у року од 3 дана од дана закључења уговора (или 

на дан закључења уговора) достави: Средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла и  бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење (oбразац број XIII) – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а. Уз меницу мора 

бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 

дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе, меница за добро извршење посла мора 

да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла ако понуђач 

не буде извршавао своје уговорне обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

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 путем електронске поште на e-mail 

sasa.matijevic@zajecar.info 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 електронском поштом и истовремено ће ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

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 

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 о јавним набавкама. 

 

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, 

mailto:sasa.matijevic@zajecar.info
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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.  

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 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума - „Најнижа 

понуђена цена“, а рангираће се понуђена цена без ПДВ-а. 

 

16. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

  

17. 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. 

 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

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

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог ЗЈН.  

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

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

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

e-mail: sasa.matijevic@zajecar.info , факсом на број 019-421-712 или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 

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

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

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

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

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

mailto:sasa.matijevic@zajecar.info
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примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

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

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

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

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

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

пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

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

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

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

претходног захтева.  

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

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

7) потпис подносиоца.  

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

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

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

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

елементе:  

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

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

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

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 

увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 

финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 

за пренос реализован.  

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Градска управа Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар  јавна 

набавка ЈН 404-149 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

којег је извршена уплата таксе;  
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(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

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

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 

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

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде 

о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

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

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 

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

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

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

складу са ЗЈН и другим прописом. 

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

 

19. 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.  

Уговор о јавној набавци електричне енергије који је купац закључио у овом поступку 

сматра се закљученим даном обостраног потписивања од овлашћених лица обе 

уговорне стране. 
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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга 

испорука електричне енергије за потребе ГУЗ-а , ЈН број 404-36 

 

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 

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

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

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

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

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

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

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

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

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

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

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

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

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

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ ГУЗ-А 

 

    електрична енергија за потребе градске управе Зајечар (широка потрошња и 

ниски напон) 

 

 

Предмет набавке Укупна понуђена цена 

Електрична енергија за потребе 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР- широка 

потрошња и ниски напон, без ПДВ-а 

(нумерички износ) 

 

ПДВ (нумерички износ)  

Укупан нумерички износ (са ПДВ-ом)  

 

У понуђену цену нису урачунати трошкови приступа систему за пренос електричне 

енергије, трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, трошкови 

накнаде за подстицај повлашћених призвођача електричне енергије, као и други 

порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују државне институције, а које на 

темељу важећих прописа снадбевач зарачунава купцу. 

 

Рок плаћања: _________ (не краћи од 30) дана, једном у току календарског месеца, за 

утрошену електричну енергију за претходни месец, на текући рачун изабраног 

понуђача. 

 

Уговор о јавној набавци се закључује на период важности од годину дана (365 

календарских дана). Као дан закључења уговора сматра се дан под којим је исти 

заведен код наручиоца, а ако је уговор заведен код добављача на каснијем дану, онда 

се као дан закључења уговора сматра тај дан. 

 

Мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем, као у обрасцу X- 

техничке карактеристике, табела 2 и 2а. 

 

Рок важења понуде: _______ (не краћи од 30)  дана од дана отварања понуда. 

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

 

Саставни делови ове понуде су образац VI-2, образац структуре цене за партију 2 и 

образац X- техничке карактеристике. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача'' 
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V  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Закључен између: 

 

 1. Градска управа Зајечар,Трг ослобођења бр.1, ПИБ 101757838 коју заступа 

начелник градске управе Зајечар Гордана Огњановић(у даљем тексту: купац) и 

 

2. ____________________________________________ из ___________________, 

Ул._____________________________________, кога заступа 

___________________________( у даљем тексту: продавац).  

- матични број: ______________ 

- текући рачун: __________________________________ 

- ПИБ: _____________________ 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

2.___________________________________________________ из 

_____________________Ул.____________________________ 

 

- матични број: ______________ 

- текући рачун: ______________ 

- ПИБ: _____________________ 

 

3. ___________________________________________________ из 

_____________________Ул.____________________________ 

 

- матични број: ______________ 

- текући рачун: ______________ 

- ПИБ: _____________________ 

Члан 1. 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је купац спровео отворени поступак јавне набавке услуга испоруке 

електричне енергије за потребе градске управе Зајечар 

- да је Купац Одлуком о додели уговора ________________од _________________ 

изабрао купца за предметну јавну набавку (попуњава наручилац). 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:  

Члан 2. 

 Предмет овог уговора је набавка услуга испоруке електричне енергије за 

потребе градске управе Зајечар у свему према усвојеним понудама продавца 

Продавац се обавезује да купцу испоручи електричну енергију, а купац да 

преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин 
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утврђен овим уговором, у свему у складу са свим позитивним прописима који 

регулишу испоруку електричне енергије. 

 

(Продавац наступа са подизвођачем _________________________________, ул 

_____________________ из _________________________, који ће делимично извршити 

предметну набавку, у делу___________________________). (попуњава понуђач 

уколико наступа са подизвођачем). 

 

           Саставни делови овог Уговора су обрасци IV- образац понуде, VI-1 и VI-2  - 

образац структуре цене и X- техничке карактеристике. 

 

ПЕРИОД ИСПОРУКЕ 

 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и 

плаћања електричне енергије изврше на следећи начин: 

- Врста продаје- потпуно снабдевање електричном енергијом, 

- Капацитет испоруке- јединична цена/kwh, 

            - период испоруке: годину дана од дана закључења уговора (365 календарских 

дана).  

             Као дан закључења уговора сматра се дан под којим је исти заведен код 

наручиоца, а  

             ако је уговор заведен код добављача на каснијем дану, онда се као дан  

             закључења уговора сматра тај дан. 

, свакодневно, од 00.00 до 24.00 часова, 

- Количина енергије: на основу потреба, односно остварене потрошње купца, 

- Место испоруке добара: сва обрачунска мерна места купца, као у обрасцу X- 

техничке карактеристике. 

   Обавезе по овом уговору које доспевају у буџетској 2018. години биће реализоване 

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрен у тој буџетској години. 

      Уговор о јавној набавци примењиваће се по окончању законске процедуре промене 

снадбевача, у складу са одредбама члана 197. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'', 

број 145/2014).      

 

ЦЕНА: 

Члан 4. 

 

      Уговорне стране констатују да је прихваћена цена у следећим износима   

     ____________________ 

 

      Уговор се закључује на фиксну цену од 4.900.000,00 динара 

 

      Фиксна цена представља процењену вредност набавке у Годишњем плану јавних 

набавки Градске управе Зајечар за 2017. годину и неће се реализовати у потпуности, 

већ ће се износ реализовати у складу са стварном потрошњом купца по закључењу 

уговора о јавној набавци и плаћања трошкова који на темљу законских прописа нису 

урачунати у прихваћену цену, по испостављеним рачунима за утрошак електричне 

енергије. 
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НАЧИН ОБРАЧУНА И ФАКТУРИСАЊЕ: 

 

                                                          Члан 5. 

 

             Као обрачунски период утврђује се временски период који почиње од 07.00 

часова првог календарског дана у месецу и траје до 07.00 часова првог календарског 

дана у наредном месецу. 

            Обрачунске величине утврђују се на основу приспелих месечних извештаја о 

очитавању обрачунских мерних места добијених од стране оператора система. 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: 

Члан 6. 

Место испоруке- сва обрачунска мерна места, купца, као као у обрасцу X- 

техничке карктеристике. 

Купац се обавезује да пре испоруке закључи уговор којим је уредио своју 

балансну одговорност којом су обухваћена места примопредаје и уговор о приступу 

систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен. 

 

ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ: 

 

Члан 7. 

 

           Продавац издаје купцу јединствен рачун са исказаном испорученом елекричном 

енергијом, ПДВ-ом и осталим зависним трошковима најкасније у року од три дана по 

добијању месечног извештаја од оператора система о очитавању обрачунских мерних 

места. 

           Продавац издаје рачун у два примерка. 

           У рачуну се посебно исказују цена продате електричне енергије, накнаде и 

обрачунати ПДВ. 

            Купац се обавезује да плати продавцу и евентуалне друге порезе, доприносе, 

додатке и накнаде које одређују надлежне државне институције, а које продавац мора 

зарачунати на основу важећих прописа. 

            Купац се обавезује да сноси трошкове своје и коресподентске банке, који су у 

вези са плаћањима по овим Уговором. Продавац сноси трошкове само своје банке. 

             

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

 

Члан 8. 

             Плаћање ће се вршити у року од _____ дана (не краћем од 30 дана) од дана 

пријема исправног рачуна за потрошњу у претходном месецу. 

             У случају да купац не плати продавцу рачун у наведеном року, дужан је да за 

период доцње плати и затезну камату прописану законом, коју је снабдевач дужан да 

образложи и да као посебан докуменат изда камантни лист. 

             Купац ће извршити плаћање на текући рачун продавца, по писменим 

инструкцијама нзначним на самом рачуну и позивом на број који се плаћа. 
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ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ: 

Члан 9. 

              Порез на додату вредност обрачунава се у складу са важећим Законом о порезу 

на додату вредност. 

 

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА: 

 

Члан 10. 

 

                Поред наведених оабвеза, продавац је дужан и да: 

- Купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у 

складу са Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача, 

- Пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне 

енергије због неизвршених обавеза, купца претходно писмено упозори да у 

примереном року изврши своје обавезе, 

- се стриктно придржава Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном 

енергијом, 

- купцу даје одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и 

штедње електричне енергије, а у циљу штедње и рационалне потрошње. 

 

НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О ПРОМЕНИ ЦЕНА И ДРУГИХ УСЛОВА: 

 

Члан 11. 

 

             О промени варијабилног дела цена и других услова продаје, продавац је 

обавезан да писмено обавести купца, најкасније 15 дана пре примене измењених цена 

или услова продаје, изузев у случају снижења цена и давања купцу повољнијих услова 

продаје. 

   У слуају да купац не прихвата измењене услове продаје или измењене цене, 

има право да раскине уговор. 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ: 

Члан 12. 

                Уговорне стране констатују да је продавац уз понуду доставио  бланко 

сопствену меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде,оверен захтев за 

регистрацију менице код пословне банке и картон  депонованих потписа, на износ од 

10% од процењене вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења менице треба да буде 

најмање 60 дана од дана отварања понуде. 

                Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима: 

уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 

понуду; уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не 

потпише уговор о јавној набавци. 

      Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од стране пословне банке коју Купац наводи у меничном овлашћењу – писму. 

              Само изабрани понуђач је дужан да бланко сопствену меницу за добро 

извршење посла у висини од 10% од процењене вредности уговора, поднесе купцу 

приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 3 (три) дана од дана 

закључења уговора. 
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                Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 дана од дана истека 

рока за коначно извршење посла. 

              Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност менице мора се продужити. 

                Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац 

не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

     Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од стране пословне банке коју Купац наводи у меничном овлашћењу – писму. 

 

ВИША СИЛА: 

Члан 13. 

Виша сила ослобађа продавца обавезе да испоручи, а купца да преузме 

количине електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај 

елементарних непогода (поплаве, земљотерси, пожари и сл.), као и догађаји и 

околности који су настали после закључења уговора који онемогућавају извршење 

уговора, а који се нису могли сречити, отклонити или избећи. Под таквим околностима 

сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система, донети 

у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности 

електроенергетског система. 

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе, обавезна је да обавести 

другу угворну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме 

потребне активности ради ублажавања последица више силе. 

 

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА: 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може изменити, допунити, и 

раскинути споразумно, писменим путем, у складу са Законом о јавним набавкама и 

Законом о облигационим односима. 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: 

Члан 15. 

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

уговором настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње. 

 У случају спора који с ене може решити мирним путем, надлежан је Приврдни 

суд у Зајечару. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

Члан 16. 

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

о облигационим односима, Закона о енерегетици и других одговарајућих прописа. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од тога 3  (три) 

примерка за Купца и 3 (три) примерка за Продавца.        

      

КУПАЦ                                                                                      ПРОДАВАЦ                     

 

________________                                                                                    ___________ 
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VI  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 

Категориј

а 

потрошач

а 

Тарифа Јед. 

мере 

Јед. 

цена  

без  

ПДВ-

а 

Износ 

ПДВ 

по јед. 

цени 

Јед. 

цена 

са 

ПДВ-

ом 

Процењена 

потрошња 

за 

период 

важења 

уговора у 

kWh 

Укупна 

понуђена 

цена без 

ПДВ-а 

(колона 

4*7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Широка 

потрошња 

ЈТ мерење 

Зелена, 

плава, 

црвена 

зона 

 

kWh    31.764  

Широка 

потрошња 

ДТ 

мерење 

Зелена, 

плава, 

црвена 

зона ВТ 

kWh    111.178  

Широка 

потрошња 

ДТ 

мерење 

Зелена, 

плава, 

црвена 

зона НТ 

kWh    15.882  

Ниски 

напон 

Активн

а 

енергиј

а  

kWh    291.117  

 УКУПНО:  

 

 

 

 

 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а за 

период важења уговора (нумерички износ): 

 

 

Словима:  

 

ПДВ (нумерички износ):  

 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом 

за период важења уговора (нумерички износ): 

 

 

Словима:  

 

 

У цену нису урачунати: трошкови приступа систему за пренос електричне 

енергије, трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, 

трошкови накнаде за подстицај повлашћених прoизвођача електричне енергије, као 



26 

 

и други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују државне институције, а 

које на темељу важећих прописа снадбевач зарачунава купцу. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

        У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести 

назив понуђача], за испоруку електричне енергије за потребе ГУЗ-а 

 

(заокружити редни број испред партије за коју се подноси понуда, образац по потреби 

копирати), 

         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: М.П. Потпис понуђача 
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VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), ________________________________________, даје 

                             (Назив понуђача)  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуга испоруке електричне енергије за потребе градске управе 

Зајечара ј.н. бр.404-36 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 

 

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 испоруке електричне енергије за потребе градске 

управе Зајечара  број 404-36 поштовао је обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

                     Електрична енергија за потребе  градске управе Зајечар 

(широка потрошња и ниски напон) 

    Предмет јавне набавке јесте електрична енергија за потребе градске управе Зајечар- 

широка потрошња. Укупно има 48 мерних места, све наведено у табели  овог обрасца. 

 

Тарифа Јединица мере Утрошено 

 kWh 158.827 

 

       Процењена широка потрошња у 2017. години (односно у периоду важења уговора) 

износи: 158.827 kWh. Процентуална потрошња за 2017. годину изражена по тарифама 

износи: 70,00% за ДТ мерење- ВТ, 10,00% за ДТ мерење- НТ и 20% за ЈТ мерење. 

 

 

      У 2016. години укупно је утрошена електрична енергија за потребе НИСКОГ 

НАПОНА, на четри мерна места, наведених у табели 2а овог обрасца: 

 

Тарифа ВТ Јединица мере Утрошено: 

 kWh 291.117 

       

       Процењена потрошња у 2017. години (у периоду важења уговора) износи: 291.117 

kWh.  

 

       Уговор о јавној набавци електричне енергије који је купац закључио у овом 

поступку сматра се закљученим даном обостраног потписивања од овлашћених лица 

обе уговорне стране. Уговор о јавној набавци примењиваће се по окончању законске 

процедуре промене снадбевача, у складу са одредбама члана 197. Закона о енергетици 

(''Сл. гласник РС'', број 145/2014).  

 

          Датум              Понуђач 

________________                        М.П.                                       ___________________ 
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  ТАБЕЛА ШИРОКА ПОТРОШЊА 

          

red.   
broj 

Назив потрошача Адреса 
број 

мерног 
места 

број бројила врста мерења 
Одобрена 
снага kWh 

УK-AKT 
2016.године 

УK-РЕАКТ 
2016.години 

1 
СО Заједничке службе органа 

Управе Зајечар  

Зајечар, Трг 
Ослобођења 

бр.1  
3168891 16111  ниски напон 64,00 kW 144,600.00 25,313.00 

2 
СО Заједничке службе органа 
Управе  Копирница  Зајечар  

Зајечар , Трг 
Ослобођења 

бр.1  
3168913 8035823 широка потрошња 5,75 kW 1,986.00 0.00 

3 Испекција града Зајечар 
ул.Пане 

Ђукића бр.16  
Зајечар 

3168956 36448491 широка потрошња 11,00 kW 14,045.00 0.00 

4 
СО Заједничке службе органа 

Управе  Мерна Станица  Зајечар  
Крфска бб      

Зајечар 
316133339 177561 широка потрошња 11,00 kW 2,620.00 0.00 

5 
СО Зајечар локал Особа са 

инвалидетом 

Хајдук 
Вељкова бр.58 

Зајечар 
3168999 1864671 широка потрошња 11,00 kW 3,480.00 0.00 

6 
СО Просторије , Фер.савез + коло 

Српских сестара + Удружење 
мајки 

Генерала 
Гамбете бр.82  

Зајечар 
3168972 5984156 широка потрошња 11,00 kW 7,082.00 0.00 

7 
Градска Управа Зајечар,                                                                      

Фонтана код Цркве 

Генерала 
Гамбете бр.82  

Зајечар 
316163475 339533 широка потрошња 5,75 kW 210.00 0.00 

8 
Градска Управа Зајечар,                                                                      

Јавни WC 
С.Марковића 
бр.1 Зајечар 

316149596 537519 широка потрошња 5,75 kW 0.00 0.00 

9 
СО Зајечар , Урбанизам и 

друштвене Делатности 
Крфска бб      

Зајечар 
3168891 3062  ниски напон 16,00 kW 54,120.00 9,840.00 

10 
СО заједничке просторије                

Шипиково 
Шипиково бб  3239012 2539143 широка потрошња 11,00 kW 0.00 0.00 

11 
Градска Управа  ЛПА , Сектор за 

ванредне ситуације и Облутак                                                                      
С.Марковића 
бр.6 Зајечар 

316141714 1027098380  ниски напон 16,00 kW 49,814.00 7,430.00 

12 
Градска Управа                                                                                      

Полициска управа                                                                      

Зајечар, Трг 
Ослобођења 

бр.1  
316133789 14358188 широка потрошња 11,00 kW 8,015.00 0.00 

13 
Школска Спортска дворана    

Котлујевац 
XIV Српске 

ударне бригаде 
316153925 16890 широка потрошња 16,00 kW 0.00 0.00 
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14 
Градска управа                                           

Локал 
С.Марковића 
бр.3 Зајечар 

3168980 16738  ниски напон 11,00 kW 0.00 0.00 

15 
Градска Управа  Општи , правни 

послови и финансије                                                                     

Зајечар , Трг 
Ослобођења 

бр.1  
3168905 3864414 широка потрошња 17,50 kW 10,830.00 0.00 

16 Месна канцеларија Боровац Боровац бб 1293540 8761814 широка потрошња 5,75 kW 854.00 0.00 

17 Месна канцеларија Гамзиград Гамзиград бб 1583557 85799 широка потрошња 11,00 kW 2,334.00 0.00 

18 Месна канцеларија Грлиште Грлиште бб 1653563 210054 широка потрошња 11,00 kW 1,941.00 0.00 

19 Месна канцеларија Грљан Грљан бб 1663577 4224165 широка потрошња 5,75 kW 477.00 0.00 

20 Месна канцеларија Халово Халово бб 1683586 2101285 широка потрошња 5,75 kW 0.00 0.00 

21 
Месна канцеларија 
Копривница 

Копривница бб 1833596 8243 широка потрошња 5,75 kW 1,379.00 0.00 

22 Месна канцеларија Ласово Ласово бб 1963600 4183650 широка потрошња 5,75 kW 54.00 0.00 

23 Месна канцеларија Лесковац Лесковац бб 2003619 3896295 широка потрошња 5,75 kW 0.00 0.00 

24 Месна канцеларија Лесковац Лесковац бб 2003627 8107400 широка потрошња 5,75 kW 984.00 0.00 

25 Месна канцеларија Лубница Лубница бб 2013630 75138 широка потрошња 5,75 kW 4,311.00 0.00 

26 Месна канцеларија М.Извор М.Извор бб 2083647 9857949 широка потрошња 5,75 kW 349.00 0.00 

27 Месна канцеларија Мариновац Мариновац бб 2103656 1949852 широка потрошња 5,75 kW 498.00 0.00 

28 
Месна канцеларија 
Николичево 

Николичево бб 2293668 9330 широка потрошња 5,75 kW 2,008.00 0.00 

29 Месна канцеларија Планиница Планиница бб 2403676 2144041 широка потрошња 11,00 kW 66.00 0.00 

30 Месна канцеларија Прлита Прлита бб 2523680 2789708 широка потрошња 5,75 kW 0.00 0.00 
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31 Месна канцеларија Селачка Селачка бб 2653699 3456854 широка потрошња 5,75 kW 451.00 0.00 

32 Месна канцеларија Трнавац Трнавац бб 2893703 16890 широка потрошња 5,75 kW 12.00 0.00 

33 Месна канцеларија В.Извор В.Извор бб 3033716 559776 широка потрошња 11,00 kW 15,696.00 0.00 

34 
Месна канцеларија 
Вратарница 

Вратарница бб 3093727 1035680 широка потрошња 5,75 kW 129.00 0.00 

35 Месна канцеларија Вржогрнац Вржогрнац бб 3103730 261493 широка потрошња 11,00 kW 8,923.00 0.00 

36 Месна канцеларија Леновац Леновац бб 3163741 1949852 широка потрошња 11,00 kW 459.00 0.00 

37 Месна канцеларија Рготина Рготино бб 3163750 5369084 широка потрошња 5,75 kW 2,841.00 0.00 

38 Месна канцеларија Звездан Звездан бб 3213765 2630849 широка потрошња 5,75 kW 3,625.00 0.00 

39 Амбуланта Звездан Звездан бб 3213773 2913887 широка потрошња 5,75 kW 60.00 0.00 

40 Месна канцеларија Шљивар Шљивар бб 3243788 2735387 широка потрошња 5,75 kW 0.00 0.00 

41 Месна канцеларија Г.Б.Река Г.Б.Река бб 3763790 3830617 широка потрошња 5,75 kW 6.00 0.00 

42 Месна канцеларија Градсково Градсково бб 3163962 5863220 широка потрошња 11,00 kW 179.00 0.00 

43 
Месна канцеларија Велики 
Извор 

В.Извор бб 303138846 1789230 широка потрошња 11,00 kW 15,849.00 0.00 

44 Градска Управа Азил Прлита бб 252162100 311410 широка потрошња 17,50 kW 11,510.00 0.00 

45 Месна канцеларија Дубочане Дубочане бб 15337516 5313222 широка потрошња 5,75 kW 2,954.00 0.00 

46 
Месна канцеларија Велика 
Јасикова 

Велика 
Јасикова  

49137575 1049765 широка потрошња 11,00 kW 5,205.00 0.00 

47 Месна канцеларија Табаковац Табаковац бб 48437567 217692 широка потрошња 11,00 kW 58.00 0.00 

48 
Месна канцеларија Мали 
Јасеновац  

Мали 
Јасеновац 

41337559 10892583 широка потрошња 5,75 kW 1,401.00 0.00 

49 Месна канцеларија Брусник Брусник бб 13337500 6577281 широка потрошња 5,75 kW 308.00 0.00 

50 Месна канцеларија Салаш  Салаш бб 26237521 3243701 широка потрошња 11,00 kW 1,370.00 0.00 
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51 Месна канцеларија Кленовац Кленовац бб 39837544 39856363 широка потрошња 11,00 kW 45.00 0.00 

52 
Месна канцеларија Салаш и 
станиц.милиције 

Салаш бб 26237530 338741 широка потрошња 11,00 kW 17,223.00 0.00 

  УКУПНО : 
522,23                   

kw 
406.361,00 

kwh 
43.583,00    

кwarh 

 

                                                

 



ОБРАЗАЦ XII  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА OЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

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

начину коришћења јединствених инструмената платног промета, 

ДУЖНИК           _____________________________________________ 

(назив и седиште)  

МБР:      ___________________________  

ПИБ:     __________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН    __________________________ код ________________ 

банке (уписати назив пословне банке) 

 

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице за озбиљност понуде - 

  ПОВЕРИЛАЦ:  ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР,Трг ослобођења бр.1 (у даљем 

тексту поверилац). 

 Предајемо Вам бланко сопствену  (соло) меницу и овлашћујемо повериоца, 

да предату меницу број _______________________(унети серијски број менице) 

може попунити у износу од _______________________ 

(________________________динара), односно у висини од 10% од процењене 

вредности уговора, као гаранцију за озбиљност понуде.  

             Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 

______________________________________ (_________________________динара) 

и да безусловно  и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са 

важећим прописима  изврши наплату са свих рачуна дужника 

_____________________________________________________________________ 

_____________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца 

менице-назив, место и адресу) код банака, а у корист повериоца, ГРАДСКА 

УПРАВА ЗАЈЕЧАР,Трг ослобођења бр.1 

             Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћање изврше на 

терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед 

чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или 

због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање 

приговора на задужење  и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

           Рок важења менице износи 60 дана од дана отварања понуда. 

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за 

заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од 

стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 

дужника ___________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

            Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна 

примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава 

Дужник. 

 

        Издавалац менице 

____________________________  _____________________________ 

     (место и датум)         (печат и потпис овлашћеног 

лица) 
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 ОБРАЗАЦ XIII  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ    

                                                      ПОСЛА 

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

начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК           _____________________________________________ 

(назив и седиште) 

МБР:      ___________________________  

ПИБ:     __________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН    __________________________ код ________________ 

банке (уписати назив пословне банке) 

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице за добро извршење посла - 

  ПОВЕРИЛАЦ: ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР,Трг ослобођења бр.1 (у даљем 

тексту поверилац). 

 Предајемо Вам бланко сопствену  (соло) меницу и овлашћујемо повериоца, 

да предату меницу број _______________________(унети серијски број менице) 

може попунити у износу од _______________________ 

(________________________динара), односно у висини од 10% од процењене 

вредности уговора као гаранцију за добро извршење посла.  

             Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 

______________________________________ (_________________________динара) 

и да безусловно  и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са 

важећим прописима  изврши наплату са свих рачуна дужника 

_____________________________________________________________________ 

_____________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца 

менице-назив, место и адресу) код банака, а у корист повериоца, ГРАДСКА 

УПРАВА ЗАЈЕЧАР,Трг ослобођења бр.1 

             Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћање изврше на 

терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед 

чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или 

због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

              Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задење  и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

  Рок важења менице износи 10 дана од дана истека уговора. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 

дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране 

дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника 

___________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 
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  Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од 

којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник. 

        Издавалац менице 

 

____________________________  

 _____________________________ 

       (место и датум)             (печат и потпис овлашћеног 

лица) 

 

 


