
 
                                                                                               

 
 
Сппртскп-рекреативни центар  
„ВЛАСИНА“ ВЛАСПТИНЦЕ 
Бр.  28-05/2018         
Власптинце, 16.05.2018. гпдине  
 
ПИБ: 105773759 
Матични брпј:  17718398 
 
 
 
 
 

 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

– НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ –   
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА 

 
 

РЕДНИ БРПЈ JНМВ  1 /2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупан брпј страна 30 
 
 
 
 

 Датум и време: 

Крајои рпк за дпстављаое ппнуда: 28.05.2018. гпдине дп 12,00 шаспва 

Јавнп птвараое:  28.05.2018. гпдине у 12,30 шаспва 

 
 
 



СРЦ “ВЛАСИНА“ Власптинце                              Кпнкурсна дпкументација ЈНМВ  1/2018 

          Страна 2/30 

 

 

На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015, 
68/2015 у даљем тексту: Закпн), Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС" бр. 86/2015), 
Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 24-05/2018 пд 16.05.2018. гпдине и Рещеоа п 
пбразпваоу кпмисије за јавну набавку брпј  25-05/2018 пд 16.05.2018. гпдине. припремљена је: 
 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

За јавну набавку мале вреднпсти дпбара - НАБАВКА И ИСППРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

ЈНМВ – 1 /2018 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 
 

Ппглавље Назив ппглавља Страна 
 

I Опщти ппдаци п јавнпј набавци 3 

II Ппдаци п предмету јавне набавке 3 

III Врста, технишке карактеристике, квалитет, кплишина и ппис 
дпбара, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеое гаранције 
квалитета, рпк изврщеоа, местп изврщеоа или исппруке 
дпбара, евентуалне дпдатне услуге и сл. 

4 
 

IV Технишка дпкументација са прилпгпм – табела 6 

V Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл.75. и шл.76. 
Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 

7 
 

VI Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 12 

VII Образац ппнуде 21 

VIII Мпдел угпвпра 25 

IX Образац трпщкпва припреме ппнуде 29 

X Образац изјаве п независнпј ппнуди 30 
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I – ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

 
 

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИПЦА 
 

Нарушилац:     Сппртскп-рекреативни центар  ”ВЛАСИНА”  Власптинце, ул.  Бранислава Нушића бб.  
  www.srcvlasina.com; e-mail: info@srcvlasina.com 
 
2. ПБЕЗБЕЂЕОЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
Средства за реализацију пве јавне набавке, ЈНМВ бр. 1 /2018 пбезбеђена су на пснпву Финансијскпг 
плана СРЦ «Власина» Власптинце за 2018. гпдину - екпн. класификација 421211 -  Набавка и исппрука  
електришне енергије. 
 
3. ВРСТА ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предметна јавна набавка се спрпвпди у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују 
јавне набавке и Закпна п енергетици ("Сл.гласник РС" бр.124/2012,14/15 и 68/15 ), Уредбпм п услпвима 
исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм („Сл.гласник РС бр. 63/2013) и Правилника п пбавезним 
елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашина дпказиваоа испуоенпсти 
услпва ("Сл.гласник РС" бр. 86/2015). 
 
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке су дпбра – Набавка и исппрука  електришне енергије ЈНМВ – 1 /2018. - щифра из 
ОРН 09310000.  
Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 
 
5. ЦИЉ ППСТУПКА 
 
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 
 
6. КПНТАКТ (лице или служба) 
 
Оспба за кпнтакт: Дејан Чикић, директпр СРЦ «Власина» Власптинце 
Тел. и факс: 016/875-200  
E-mail: info@srcvlasina.com  
 

II – ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке ЈНМВ – 1 /2018,  шија је Одлука п ппкретаоу заведена ппд брпјем 24-05/2018 пд 
16.05.2018.гпд. су дпбра - 09310000 – Набавка и исппрука  електришне енергије. 
 
Одлукпм п ппкретаоу јавне набавке мале вреднпсти бр. 24-05/2018 пд 16.05.2018. гпд., директпр СРЦ 
„ВЛАСИНА“, дпнеп је пдлуку п набавци  исппруци електришне енергије. 
Предметна јавна набавка – набавка и исппрука електришне енергије, спрпвпди се за перипд пд 
15.06.2018. – 14.06.2019.  гпдине пд 00:00 h дп 24:00 h. 
 

http://www.srcvlasina.com/
mailto:info@srcvlasina.com
mailto:info@srcvlasina.com
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Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 
 

III – ВРСТА ДПБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, НАЧИН 
СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП 

ИЗВРШЕОА, ЕВЕНТУАЛНА ДПДАТНА ДПБРА, УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 
 
Предмет јавне набавке је набавка дпбара – електришне енергије OРН: 09310000 – Набавка и исппрука 
електришне енергије (закљушеое угпвпра п пптпунпм снабдеваоу). 
 
Кпличина електричне енергије: пдређиваће се на пснпву пстварене пптрпщое купца(нарушипца) на  
местима примппредаје тпкпм перипда снабдеваоа. 
 
Пквирни пбим динамике исппруке: аналпгнп расппреду утрпщка за перипд јун 2018.- јун  2019. гпдине. 
 
Снабдеваш је баланснп пдгпвпран за местп примппредаје купцу (нарушипцу). 
 
Врста прпдајe: 
 
Стална и гарантпвана 
 
Техничке карактеристике: 
 
У складу са дпкументпм Правила п раду тржищта  ("Сл.гласник РС" бр.120/2012 и 120/2014) 
 
 Квалитет дпбара: 
 
Врста и нивп квалитета исппруке електришне енергије у складу са Правилима п раду пренпснпг система 
(Сл.гласник РС 79/2014) и Изменама и дппунама Правила п раду пренпснпг система ("Сл.гласник РС" 
бр.3/2012) и Правилима п раду дистрибутивнпг система и Уредбе п услпвима исппруке електришне 
енергије (Сл.гласник РС бр 63/2013). 
 
Перипд исппруке: 
 
Од 15.06.2018. – 14.06.2019. гпдине пд 00:00 h дп 24:00 h. 
 
Ппнуђач је дужан да приликпм дпстављаоа свпје ппнуде, да уз свпју ппнуду дпстави изјаву дату ппд 
кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих 
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине. 
 
Битни захтеви кпји нису укљушени у важеће технишке нпрме и стандарде, а кпји се пднпсе на защтиту 
живптне средине, безбеднпст и друге пкплнпсти пд ппщтег интереса, мпрају да се ппщтују приликпм 
набавке електришне енергије. 
 
Местп исппруке дпбара 
 
Мерна места купца (нарушипца) прикљушена на дистрибутивни систем у категприји пптрпщое на нискпм 
наппну. 
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Ппнуђач је дужан да уз ппнуду дпстави изјаву на свпм мемпрандуму, пптписану пд стране пдгпвпрнпг 
лица ппнуђаша и пверену пешатпм, кпјпм се пбавезује да ће, укпликп му буде дпдељен угпвпр у 
предметнпм ппступку јавне набавке, ппступити у складу са шл. 141. став 5. Закпна п енергетици, пднпснп 
да ће пдмах пп пптписиваоу угпвпра закљушити: 
 
1) Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца прикљушен и 
 
2) Угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрпнпст за места примппредаје крајоег купца. 
 
 
Начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета 
 
У складу са пдредбама дпкумената из ташке 4. пвпг ппглавља кпнкурсне дпкументације. 
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IV – ТЕХНИЧКA ДПКУМЕНТАЦИЈА 

 
Прилпг: 
Табела бр. 1. - Мерна места  са ЕД пзнакама брпјила 
 

Мернп местп Сппртскп рекреативни центар  „ВЛАСИНА“ 

ЕД  брпј 66-557 0106600-6 

Брпј брпјила 3112 

Oдпбрена снага на КW   110,72 

 

 

 

                Датум:                                                                             Пптпис ппнуђаша 
                                                                     М.П. 
______________________                                                            ______________________           
 
 
 
                                                                    
Наппмена: Одгпвпрнп лице ппнуђача, дужнп је да парафира пву табелу, кап дпказ да је уппзнат са 
пптрпшопм електричне енергије на пснпву предвиђених мерних места и ЕД пзнакама брпјила. 

 
 
 
 
 

 
Р.Б. 

 
Месец 

Месечна пптрпшоа у KWh Укупна 
месечна 

пптрпшоа 
(у дин.) 

 

Реактивна 
енергија 

(у дин.) 
ВТ МТ 

1 АПРИЛ/17 2880 1898 4778 2181 

2 МАЈ/17  2036 1483 3519 1510 

3 ЈУН/17 1574 1047 2621 862 

4 ЈУЛ/17 1512 830 2342 1634 

5 АВГУСТ/17 2308 1256 3564 2142 

6 СЕПТЕМБАР/17 2216 1429 3645 2078 

7 ПКТПБАР/17 3324 1918 5242 4088 

8 НПВЕМБАР/17 4697 3166 7863 2710 

9 ДЕЦЕМБАР/17 5569 2808 8377 2388 

10 ЈАНУАР/18 5049 2465 7514 1716 

11 ФЕБРУАР/18 4332 2394 6726 2198 

12 МАРТ/18 4106 2620 6726 1450 

  39603 23314 62917 24907 
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V – УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ 

ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
 
1.УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА 
 
1.1. Правп на ушещће у ппступку јавне набавке има ппнуђаш акп испуоава пбавезне услпве из шлана 75. 
Закпна п јавним набавкама и тп: 
 
1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; (чл.75. став 1. 

тач. 1) Закпна.), 
 
2) да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 

криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; (чл. 75. став 
1. тач .2) Закпна), 

 
3) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 

Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји; (чл.75. став 1. тач. 4) Закпна), 
 
4) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје прпзилазе 

из важећих прпписа п защтити на раду, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне свпјине, да Ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је 
на снази у време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуде, (чл.75. став 2. Закпна.). 

 
5) да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне набавке 

(чл.75. ст.1. тач. 5) Закпна) – Лиценцу за тргпвину електришнпм енергијпм на тржищту електришне 
енергије издату пд Агенције за енергетику и пптврду агенције да је та лиценца јпщ увек важећа. 

 
1.2. Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити дпдатне услпве за  

ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане шл. 76. и тп: 
 
1) Ппнуђаш мпра бити активан ушесник на тржищту електришне енергије, пднпснп да је у билп кпм 

перипду из претхпдне две гпдине дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу, 
пбавип минималнп једну трансакцију, щтп дпказује Пптврдпм (увереоем) Оператпра пренпснпг 
система. 

 
1.3. Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шл. 80. Закпна, ппдизвпђаш мпра да 

испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна и услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) 
Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша. 

 
1.4. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни 

пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна а дпдатне услпве испуоавају заједнп. Услпв 
из шлана 75. став 1. таш. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је ппверенп 
изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. 

 
2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 
2.1. Испуоенпст пбавезних услпва (дпле наведених) за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, 

ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу кпју 
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пптписује пвлащћенп лице ппнуђаша (пбразац изјаве ппнуђача, дат је у кпнкурснпј дпкументацији 
(бр.3), псим дпстављаоа дпказа из чл.75. ст.1. тач. 4) Закпна (ппнуђач је у пбавези да прилпжи) 
 
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм.  
 
Укпликп изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за заступаое, 
пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое. 
 
1) Услпв из чл.75. ст.1. тач.1) Закпна: - Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, 
пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда; 
 
2) Услпв из чл.75. ст.1. тач.2) Закпна: - Дпказ: Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, 
пднпснп увереое пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, 
пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп 
лице није псуђиванп за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, 
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 2) Извпд из казнене евиденције 
Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп 
лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала; 3) Извпд из казнене 
евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски 
заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп пд 
кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према 
месту пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан 
је да дпстави дпказ за свакпг пд оих. 
 
Предузетници и физишка лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске 
управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп прптив примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев 
се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта). 
 
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда; 

 
3) Услпв из чл.75. ст.1. тач. 4) Закпна: - Дпказ: Увереое Ппреске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирип дпспеле пбавезе и дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне 
сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду 
Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку приватизације. 
 
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда; 
 
4 Услпв из чл.75.ст.2. - Дпказ: Пптписан и пверен Образац изјаве (пбразац изјаве дат је у oбрасцу 
бр.3). Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм.  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица 
свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
 
5) Услпв из чл.75.ст.1.тач.5) Закпна: - Дпказ: Лиценца за тргпвину електришнпм енергијпм на 
тржищту електришне енергије издата пд Агенције за енергетику и Пптврда Агенције да је та лиценца 
јпщ увек важећа. Дпзвпла мпра бити важећа. 

 
2.2. Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, ппнуђаш дпказује дпстављаоем: 
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1) Пптврда (Увереое) Оператпра пренпснпг система да је ппнуђаш активан ушесник на тржищту 
електришне енергије, пднпснп да је у билп кпм перипду из претхпдне две гпдине дп дана 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки пбавип минималнп једну 
трансакцију. 
 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица 
свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм (шиме дпказује да испуоава услпве из шлана 
75. став 1) дп 4), а дпказ из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна, дужан је да дпстави ппнуђаш из групе 
ппнуђаша кпјем ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. 
 
Дпдатне услпве група ппнуђача испуоава заједнп. 
 
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да дпстави Изјаву 
ппдизвпђаша (Образац изјаве ппдизвпђача, дат је у кпнк. дпкументацији), пптписану пд стране 
пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм (шиме дпказује да испуоава услпве из шлана 75. 
став 1. ташка 1) дп 4) Закпна, а дпказ из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна, за деп набавке кпји ће 
ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша). 
 
Наведене дпказе п испуоенпсти услпва ппнуђаш мпже дпставити у виду непверених кппија, а 
нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда на 
пснпву извещтаја за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија да дпстави на увид пригинал или 
пверену кппију свих или ппјединих дпказа. Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку кпји не 
мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, 
нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру 
кпји впди Агенција за привредне регистре не мпрају да дпставе дпказ из шл.75. ст.1. таш.1) – Извпд из 
регистра Агенције за привредне регистре, кпји је јавнп дпступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
 
Укпликп су ппнуђаши регистрпвани у Регистру ппнуђаша, кпји впди Агенција за привредне регистре не 
мпрају да дпстављају дпказе из шл.75.ст.1.таш.1) дп 4) ЗЈН., већ су у пбавези, да нагласе да су уписани 
у Регистар ппнуђаша. 
 
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен кпнкурснпм 
дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су ппдаци кпји су тражени 
у пквиру услпва јавнп дпступни. Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени 
дпкази, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и 
материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или 
другим надлежним прганпм те државе. 
 
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима 
ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе. 
 
Ппнуђаш је дужан да без пдглагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са 
испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп 
закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на 
прпписан нашин. 
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛ.75. И ЧЛ.76. ЗАКПНА ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П 
ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗАКПНА У ППСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 
 
 
 
У складу са шл.77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник 
ппнуђаша, дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
Ппнуђаш ___________________________________________________________________________  
у ппступку јавне набавке дпбара – Набавка и исппрука електришне енергије, ЈНМВ – 1 /2018, испуоава 
све услпве из шл. 75. и 76. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за 
предметну јавну набавку и тп: 
 
1)  Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
 
2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

 
3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји); 
 
4)  Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу 

и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине да 
Ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве ппзива 
за ппднпщеое ппнуде, (чл. 75. став 2. Закпна.). 

 
5)  Ппнуђаш испуоава дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке. 
 
 
 
 
Местп:__________________                                                Ппнуђаш: 
 
Датум:__________________                    М.П.             ____________________________ 
 
 
 
 
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 
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ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗАКПНА У ППСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 
 
 
У складу са шл. 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник 
ппнуђаша, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
Ппдизвпђаш ________________________________________________________________________ 
у ппступку јавне набавке дпбара – Набавка и исппрука електришне енергије, ЈНМВ – 1/ 2018, испуоава 
све услпве из шл. 75. и 76. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за 
предметну јавну набавку и тп: 
 
1)  Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
 
2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

 
3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји); 
 
4)  Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу 

и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине, да 
Ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве ппзива 
за ппднпщеое ппнуде, (чл.75. став 2. Закпна.). 

 
5)  Ппнуђаш испуоава и дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке. 
 
 
 
 
Местп:__________________                                       Ппнуђаш: 
 
Датум:__________________                М.П.             ____________________________ 
 
 
 
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 
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VI – УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

 
 
 
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 
 
 
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА 
 
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на 
нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. 
 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. 
 
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи 
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
 
Ппнуду дпставити на адресу: СРЦ “ВЛАСИНА“ Бранислава Нущића бб, 16210 Власптинце,  са назнакпм 
"НАБАВКА И ИСППРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈНМВ – 1/2018 -  НЕ ПТВАРАТИ". Ппнуда се сматра 
благпвременпм акп је нарушипцу ппднета (приспела) кпвертирана, ппщтпм или лишнп у СРЦ “ВЛАСИНА“ 
Бранислава Нущића бб. 16210 Власптинце, дп дана 28.05.2018. гпдине и најкасније дп 12.00 шаспва, без 
пбзира на нашин дпставе. 
 
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази, 
пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. 
Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У 
пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде. 
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је примљена 
пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм. 
 
Ппнуда мпра садржати: 
 
1. Образац ппнуда, 
2. Мпдел угпвпра, 
3. Образац трпщкпва припреме ппнуде, 
4. Образац изјаве п независнпј ппнуди, 
5. Тражене дпказе предвиђене IV и V делпм кпнкурсне дпкументација ("Упутствп какп се дпказује 

испуоенпст услпва" и "Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду"), 
6. Пппуоену технишку спецификацију услуга, 
7. Дпдатни захтев на пснпву шл. 141.ст. 5. Закпна п енергетици. 
 
 
3. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 
 
 
 



СРЦ “ВЛАСИНА“ Власптинце                              Кпнкурсна дпкументација ЈНМВ  1/2018 

          Страна 13/30 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 
 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин кпји 
је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља. 
 
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: СРЦ “ВЛАСИНА“ Бранислава Нущића бб, 
16210 Власптинце, са назнакпм: 
 
"Измена ппнуде за јавну набавку дпбара - набавка и исппрука електричне енергије ЈНМВ – 1/2018 – 
НЕ ПТВАРАТИ" или 
 
"Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара - набавка и исппрука електричне енергије ЈНМВ – 1/2018  – 
НЕ ПТВАРАТИ" или 
 
"Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбара - набавка и исппрука електричне енергије ЈНМВ – 1/2018 – 
НЕ ПТВАРАТИ" или 
 
"Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара - набавка и исппрука електричне енергије ЈНМВ – 1 
/2018 – НЕ ПТВАРАТИ" . 
 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група 
ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих 
ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
 
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 
 
 
5. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ 
 
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 
 
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или 
кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 
 
У пбрасцу ппнуде (ппглавље VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси 
сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 
 
 
6. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде (ппглавље VI), наведе 
да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити 
ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп 
ппдизвпђаша. 
 
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп изврщеое 
набавке ппверити ппдизвпђашу. 
 
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци. 
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Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у ппглављу 
IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва (Образац изјаве 
из ппглавља IV кпнкурсне дпкументације). 
 
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп 
изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 
 
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради утврђиваоа 
испуоенпсти тражених услпва. 
 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум кпјим се 
ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп 
садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 6) Закпна и тп ппдатке п: 
 

 Члану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати 
групу ппнуђаша пред нарушипцем, 

 Ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр, 

 Ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа, 

 Ппнуђашу кпји ће издати рашун, 

 Рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое, 

 Обавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра. 
 
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у ппглављу IV 
кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва (Образац изјаве из 
ппглавља IV кпнкурсне дпкументације). 
 
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
 
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку ппнуду у 
име задругара. 
 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј набавци 
пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 
 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра 
п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа - Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша, дп 
25-пг у текућем месецу за претхпдни месец, а пп пријему фактуре (рашуна) за исппрушене кплишине 
електришне енергије кпју исппставља снабдеваш на пснпву дпкумента кпјим нарушилац и ппнуђаш 
(пднпснп Купац и Снабдеваш) пптврђују исппрушене кплишине електришне енергије. Ппнуђашу није 
дпзвпљенп да захтева аванс. 
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8.2. Захтев у ппгледу места и рпка исппруке дпбара - Ппнуђаш је у пбавези да исппруши електришну 
енергију на мерна места купца прикљушена на дистрибутивни систем у категприји пптрпщое на нискпм 
наппну. Перипд исппруке пд 15.06.2018. – 14.06.2019. гпдине. 
 
8.3. Захтеви у ппгледу квалитета предмета набавке – Квалитет електришне енергије мпра бити у складу 
са Правилима п раду пренпснпг система (Сл.гласник РС бр. 79/2014) и Правилима п раду 
дистрибутивнпг система и Уредбпм п услпвима исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм 
(Сл.гласник РС бр. 63/2013). 
 
8.4. Захтеви у ппгледу рпка важеоа ппнуде – Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд 
дана птвараоа ппнуда. У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику 
затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое 
рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду. 
 
8.5. Дпдатни захтев у ппгледу пбавезе закљушеоа угпвпра у смислу шлана 141. став 5. Закпна п 
енергетици . 
 
Чланпм 141. став 5. Закпна п енергетици је прпписанп: 
"Када је закљушен угпвпр п прпдаји са пптпуним снабдевашем, пре птппшиоаоа снабдеваоа снабдеваш, 
пднпснп јавни снабдеваш дужан је да закљуши: 
1) угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца прикљушен; 
 
2) угпвпр кпјим преузима целпкупну балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца". 
 
Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду, дпстави изјаву на свпм мемпрандуму, пптписану пд стране пдгпвпрнпг 
лица ппнуђаша и пверену пешатпм, кпјпм се пбавезује да ће, укпликп му буде дпдељен угпвпр у 
предметнпм ппступку јавне набавке ппступити у складу са шл.141. став 5.Закпна п енергетици, пднпснп 
да ће пдмах пп пптписиваоу угпвпра закљушити: 
 
1) угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца прикљушен; 
 
2) угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца. 
 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 
 
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде 
узимати у пбзир, цена без ппреза на дпдату вреднпст. 
 
Цена је фиксна и не мпже се меоати. 
 
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. 
Закпна. Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп 
пдвпјенп искаже у динарима. 
 
Нарушилац дпзвпљава ппнуђашу да цену у ппнуди искаже и у еврима и у тпм слушају ће се за прерашун у 
динаре кпристити пдгпварајући средои девизни курс Нарпдне банке Србије на дан када је заппшетп 
птвараое ппнуда. Обрашун – фактурисаое и наплата исппрушене кплишине електришне енергије врщи се 
пп наведенпј јединишнпј цени из пбрасца структуре цене, а према стварнп исппрушенпј кплишини 
електришне енергије за пбрашунски перипд, на местима примппредаје тпкпм перипда снабдеваоа, а 
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ппд услпвима утврђеним пвим угпвпрпм, максималнп дп вреднпсти пд                        динара без ПДВ-а 
(прпцеоена вреднпст набавке – финансијски пквир набавке). У цену из претхпднпг става пве ташке 
мпрају бити урашунати трпщкпви балансираоа.  
Цена за јединицу мере - „kwh“, (и у виспкпј и у нискпј тарифи и у јединственпј тарифи), je фиксна за 
угпвпрени перипд исппруке. Трпщкпве приступа и кприщћеоа пренпснпг и дистрибутивнпг система 
(мрежарина), пднпснп трпщкпве накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша електришне енергије, 
прпдавац ће у пквиру рашуна, фактурисати купцу свакпг месеца, на пснпву пбрашунских велишина за 
места примппредаје купца, и тп на следећи нашин:  
а) за приступ систему за пренпс електришне енергије – према важећпј (у перипду пбрашуна) Одлуци п 
утврђиваоу метпдплпгије за пдређиваое цене приступа систему за пренпс електришне енергије, а кпја 
је пбјављена у Службенпм гласнику Републике Србије;  
б) за приступ систему за дистрибуцију електришне енергије - према важећпј (у перипду пбрашуна) 
Одлуци п утврђиваоу метпдплпгије за пдређиваое цене приступа систему за дистрибуцију електришне 
енергије, на дистрибутивнпм ппдрушју Привреднпг друщтва за дистрибуцију електришне енергије из 
надлежнпсти за кпнзумна ппдрушја купца, а кпја је пбјављена у Службенпм гласнику Републике Србије.  
в) за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша електришне енергије - према важећпј Уредби п мерама 
ппдстицаја за ппвлащћене прпизвпђаше електришне енергије. 
 
 
10. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА 
ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА Изабрани ппнуђаш је дужан да дпстави: Изабрани ппнуђаш се 
пбавезује да приликпм пптписиваоа угпвпра пднпснп најкасније у рпку пд 5 дана пд дана закљушеоа 
угпвпра, преда нарушипцу једну пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, пптписану и пверену бланкп, 
сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла. Меница мпра бити регистрпвана у складу са шланпм 47а Закпна 
п платнпм прпмету („Службени лист СРЈ“, бр.3/2002, 5/2003, и „Службени гласник РС“, бр.43/2004, 
62/2006, 31/2011) и Одлукпм НБС п ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа Регистра меница и 
пвлащћеоа („Службени гласник РС“, бр.56/2011), са рпкпм важеоа кпји је најмаое 30 дана дужи пд 
истека рпка важеоа угпвпра. Изабрани ппнуђаш ће бити у пбавези да дпстави менишнп пвлащћеое да се 
меница у изнпсу пд 10% пд финансијскпг пквира набавке (                     динара), без сагласнпсти ппнуђаша 
мпже ппднети на наплату, у рпку кпји траје 30 дана дуже пд истека рпка важнпсти угпвпра, у слушају 
неизврщеоа угпвпрних пбавеза пп закљушенпм угпвпру. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене 
рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, дејствп дпстављене менице кап средства гаранције за дпбрп 
изврщеое ппсла мпра да се прпдужи. Нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа набавке за 
дпбрп изврщеое ппсла у слушају да ппнуђаш не буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на 
нашин предвиђен угпвпрпм. 
 Изабрани ппнуђаш ће бити у пбавези да дпстави кппију картпна деппнпваних пптписа кпд банке на кпме 
се јаснп виде деппнпвани пптпис и пешат ппнуђаша. Пптпис пвлащћенпг лица на меницама и менишнпм 
пвлащћеоу мпра бити идентишан са пптписпм на картпну деппнпваних пптписа. У слушају прпмене лица 
пвлащћенпг за заступаое, менишнп пвлащћеое пстаје на снази. Пп заврщенпм ппслу нарушилац ће 
предметну меницу вратити, на писани захтев ппнуђаша. 
 
11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ЛПКАЛНЕ 
САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
 
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи Министарства финансија и привреде, а 
лпкалним ппреским пбавезама у Опщтинскпј управи Власптинце – Лпкална ппреска администрација. 
 
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у 
Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине. 
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Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада, 
заппщљаваоа и спцијалне пплитике. 
 
12. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  
 
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое. 
 
 
13. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 
 
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца, тражити пд нарушипца 
дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде најкасније 5  дана пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуде. 
 
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних 
набавки и на свпјпј интернет страници. 
 
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм "Захтев за дпдатним инфпрмацијама 
или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације ЈНМВ – 1/2018“. 
 
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу 
рпка за ппднпщеое ппнуда. 
 
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује 
кпнкурсну дпкументацију. Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен 
шл. 20.Закпна. 
 
 
14. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА 
ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА 
 
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику захтева 
пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, 
а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шл. 93. Закпна). 
 
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу 
(увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк да 
ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд 
оегпвпг ппдизвпђаша. 
 
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм 
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа. 
 
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. Акп се ппнуђаш не 
сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 
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15.  РАЗЛПЗИ ЗБПГ КПЈИХ ППНУДА МПЖЕ БИТИ ПДБИЈЕНА 

 

Нарушилац ће пдбити ппнуду акп је неблагпвремена, неприхватљива и непдгпварајућа, а све у складу са 
шланпм 3. ташкпм 31), 32) и 33) Закпна п јавним набавкама. Такпђе, нарушилац ће пдбити ппнуду и акп: 

1) ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће; 
2) ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве; 
3) ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи је пд прпписанпг; 
4) ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину 

ппнуде или није мпгуће уппредити је са другим ппнудама. 
 

Ппнуда ппнуђаша мпра да садржи сва дпкумента дефинисана кпнкурснпм дпкументацијпм. 

Нарушилац мпже да пдбије ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није испуоавап 
свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се пднпсили на исти 
предмет набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине. Дпказ мпже бити: 

1) правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана; 

2) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне     
набавке или испуоеоа угпвпрних пбавеза; 

3) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни; 

4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку; 

5) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин и 

ппд услпвима предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси; 

6) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у 

ппнуди кап ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша; 

7) други пдгпварајући дпказ примерен предмету јавне набавке, пдређен кпнкурснпм 
дпкументацијпм, кпји се пднпси на испуоеое пбавеза у ранијим ппступцима јавне 
набавке или пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама. 

 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ СЕ 
ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума "Најнижа ппнуђена цена". 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У 
СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ 
ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ 
 
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће изабрана 
ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип нижу цену за јединицу мере пптрпщое у виспкпј тарифи (KWh), 
акп су и тада исте цене, избпр ће се изврщити жребаоем.   
 
18. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА 
 
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм 
пдгпвпрщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне свпјине.  
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 19. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне 
свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
 
20. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА 
 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице кпје има 
интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да 
претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама пвпг ЗЈН.  
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији 
за защтиту права у ппступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републишка кпмисија).  
Захтев за защтиту права се дпставља нарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail: 
info@srcvlasina.com, факспм на брпј 016/875-200  или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм на 
адресу нарушипца. 
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
нарушипца, псим акп ЗЈН није другашије пдређенп. О ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац 
пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву 
на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници нарушипца, најкасније у рпку пд два дана пд дана 
пријема захтева.  
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или 
кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца најкасније 
три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је 
ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. ЗЈН указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и 
неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.  
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпг става, сматраће се благпвременим укпликп је 
ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл.108. ЗЈН или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке 
из шл. 109. ЗЈН, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је пет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на 
Ппрталу јавних набавки. 
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке 
акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка. 
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева 
знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у складу са 
пдредбама шлана 150. пвпг ЗЈН.  
 
Захтев за защтиту права мпра да садржи:  
1) назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт; 
2) назив и адресу нарушипца;  
3)ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца;  
4) ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке; 
5) шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују;  
6) пптврду п уплати таксе из шлана 156. пвпг ЗЈН; 
7) пптпис ппднпсипца.  
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Валидан дпказ п изврщенпј уплати таксе, у складу са Упутствпм п уплати таксе за ппднпщеое захтева за 
защтиту права Републишке кпмисије, пбјављенпм на сајту Републишке кпмисије, у смислу шлана 151. став 
1. ташка 6) ЗЈН, је:  
 

1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;  
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи 

ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум 
изврщеоа налпга. * Републишка кпмисија мпже да изврщи увид у пдгпварајући извпд евиденципнпг 
рашуна дпстављенпг пд стране Министарства финансија – Управе за трезпр и на тај нашин дпдатнп 
прпвери шиоеницу да ли је налпг за пренпс реализпван.  

(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи - 60.000 динара;  
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;  
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 

защтиту права; 
(7) сврха: ЗЗП: СРЦ „Власина“ Бранислава Нущића бб, Власптинце; јавна набавка ЈНМВ 1/2018; 
(8) кприсник: Бучет Републике Србије; 
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена 

уплата таксе;  
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке, или  
2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или 

ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд ташкпм 1, 
или  

3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, 
пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, 
псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају птвпрен рашун у 
пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници 
бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп псигураое и други 
кприсници јавних средстава), или 

4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п 
изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други субјекти) кпји 
имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прпписпм. 
Ппступак защтите права регулисан је пдредбама шл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
21. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана пд дана 
прптека рпка за ппднпщеоа захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна. 
 
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шл. 112. став 2. ташка 5. Закпна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СРЦ “ВЛАСИНА“ Власптинце                              Кпнкурсна дпкументација ЈНМВ  1/2018 

          Страна 21/30 

 

 
 
 

VII - ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 
 

 
Ппнуда бр.__________ пд __________________ за јавну набавку - НАБАВКА И ИСППРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ, JНМВ  1/2018 
 
 
 
1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
 

Назив ппнуђаша: 
 

 

Адреса ппнуђаша: 
 

 

Матишни брпј ппнуђаша: 
 

 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша 
(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 

Електрпнска адреса ппнуђаша (е-mail): 
 

 

Телефпн: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке: 
 

 

Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра: 
 

 

 
  
 
2) ППНУДУ ППДНПСИ: 
 
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се 
ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп 
ппнуду ппднпси група ппнуђача. 
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

1) Назив ппдизвпђаша: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Ппрески идентификаципни брпј: 
 

 

 Име пспбе за кпнтакт: 
 

 

 Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 
ће изврщити ппдизвпђаш: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

 

2) Назив ппдизвпђаша: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Ппрески идентификаципни брпј: 
 

 

 Име пспбе за кпнтакт: 
 

 

 Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 
ће изврщити ппдизвпђаш: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

 

 
 
 
 
Наппмена: Табелу "Ппдаци п ппдизвпђачу" пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са 
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је да 
се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг 
ппдизвпђача. 
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 

1) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матишни брпј: 
 

 

 Ппрески идентификаципни брпј: 
 

 

 Име пспбе за кпнтакт: 
 

 

2) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матишни брпј: 
 

 

 Ппрески идентификаципни брпј: 
 

 

 Име пспбе за кпнтакт: 
 

 

3) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матишни брпј: 
 

 

 Ппрески идентификаципни брпј: 
 

 

 Име пспбе за кпнтакт: 
 

 

 
 
 
Наппмена: Табелу "Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди" пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји 
ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места 
предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се 
пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 
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5) НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, JНМВ  – 1 /2018 
 
 

Опис предмета јавне набавке: Угпвпр п пптпунпм снабдеваоу електришне 
енергије 
 

 
Ппнуђена јединишна цена: 

1. ____________РСД/kwh VT  
2. ____________РСД/kwh NT  
3. ____________РСД/kwh JT . 

Ппнуђена укупна цена 
(без ПДВ-а) 

 
 

Ппнуђена укупна цена 
(са пбрашунатим ПДВ-пм) 

 

Рпк и нашин плаћаоа: 
 

Рпк плаћаоа је дп 25-пг у текућем месецу за 
претхпдни месец, а пп пријему фактуре (рашуна) 
за исппрушене кплишине електришне енергије 
кпју исппставља исппрушилац (снабдеваш) на 
пснпву дпкумента кпјим нарушилац (купац) и    
исппрушилац (снабдеваш) пптврђују исппрушене 
кплишине електришне енергије. 

Рпк важеоа ппнуде: 
 

 

Перипд исппруке: 
 

15.06.2018. – 14.06.2019. гпдине пд 00,00 дп 
24,00 

 
 
             Датум                                                                                      Ппнуђаш 
                                                                            М.П. 
_____________________                                                      ________________________ 
 
 
 
 
Наппмене: Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су 
тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени.Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група 
ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из 
групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, 
пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. 
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Ппнуђач је у пбавези да пппуни, печатира и парафира мпдел угпвпра, чиме пптврђује да се слаже са 
предлпженим угoвпрпм. 

VIII - МПДЕЛ УГПВПРА 
 
 

УГПВПР П ПРПДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
JНМВ  1/2018 

 
 
закљушен у Власптинцу, дана _______. 2018.гпдине између: 
 
1. СППРТСКП-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР “ВЛАСИНА“ Власптинце, Бранислава Нущића бб, кпга заступа  
директпр Дејан Чикић,  ПИБ – 105773759, матишни брпј – 17718398 (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ-купац) 
 
2.__________________________________________________________,из__________________________  

ул.  _____________________________________________________________, бр._________ ,   кпје заступа  

___________________________________________, ПИБ-______________________, матишни брпј 

__________________ (у даљем тексту: ИСППРУЧИЛАЦ-снабдевач) 

 
Члан 1. 

Угпвпрне стране кпнстатују: 
 
- да је Нарушилац-купац, на пснпву шл. 39. Закпна п јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), спрпвеп јавну набавку мале вреднпсти - набавка и исппрука електришне енергије, 
пбјављенпг ппзива на сајту Нарушипца, www.srcvlasina.com, и Ппрталу јавних набавки, пп Одлуци бр. 24-
05/2018 пд 16.05.2018. г. (у даљем тексту: дпбра), кпје су предмет јавне набавке Нарушипца; 
 
- да је Исппрушилац-снабдеваш дпставип ппнуду бр. ______________ пд __________2018. гпдине, 
заведену кпд Купца ппд брпјем_____________ пд ________2018.гпдине, за кпју је утврђенп да испуоава 
све услпве из Закпна и кпнкурсне дпкументације; 
 
- да је Нарушилац - купац дпнеп пдлуку бр._______________ пд ____________ 2018. гпдине п дпдели 
угпвпра Исппрушипцу - снабдевашу за јавну набавку електришне енергије. 
 
Предмет угпвпра 

 Члан 2. 
Исппрушилац - снабдеваш се пбавезује да Нарушипцу - купцу исппруши електришну енергију, а Нарушилац 
- купац да преузме и плати електришну енергију исппрушену у кплишини и на нашин утврђен пвим 
угпвпрпм, а у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм  и ппнудпм Исппрушипца - снабдеваша бр. 
_________ пд _________ 2018. гпдине, у свему у складу са свим важећим закпнским и ппдзакпнским 
прпписима кпји регулищу исппруку електришне енергије. 
 
Кпличина и квалитет електричне енергије 
 

Члан 3. 
Угпвпрне стране пбавезу исппруке и прпдаје, пднпснп преузимаоа и плаћаоа електришне енергије 
изврщиће према следећем: 
 

http://www.srcvlasina.com/
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 Врста прпдаје: пптпунп снабдеваое електришнпм енергијпм са баланснпм пдгпвпрнпщћу, 

 Капацитет исппруке: јединишна цена е/kwh, 

 Перипд исппруке пд 15.06.2018. гпдине дп 14.06.2019. гпдине пд 00:00 дп 24:00, 

 Кплишина енергије: на пснпву пстварене пптрпщое купца,  

 Местп исппруке: пбрашунскп мернп местп купца прикљушенп на дистрибутивни систем у 
категприји пптрпщое на нискпм наппну у складу са ппстпјећим пзнакама ЕД из табеле и 
кпнкурсне дпкументације. 
 

Исппрушилац - снабдеваш се пбавезује да исппрука електришне енергије буде у складу са Правилима п 
раду тржищта електришне енергије ("Сл.гласник РС" бр.120 пд 21.12.2012.гпд.), Правилима п раду 
дистрибутивнпг система и Уредбпм п услпвима исппруке елктришне енергије, пднпснп у складу са свим 
важећим закпнским и ппдзакпнским прпписима кпји регулищу исппруку електришне енергије. 
 
Цена електричне енергије 

Члан 4. 
Нарушилац - купац се пбавезује да плати Исппрушипцу - снабдевашу за један kwh електришне енергије 
изнпс пд VT- _____ дин, NT - _______ дин, и  JT- _______ дин., укупнп ____________________  динара без 
ПДВ-а.  Цена је фиксна за угпвпрени перипд исппруке. 
 
У цену из става 1. пвпг шлана угпвпра нису урашунати трпщкпви приступа и кприщћеоа система за 
пренпс електришне енергије ни трпщкпви приступа и кприщћеоа система за дистрибуцију електришне 
енергије, кап ни накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша ел. енергије. 
 
Трпщкпве из става 3. пвпг шлана угпвпра, Исппрушилац - снабдеваш ће, у пквиру рашуна, фактурисати 
Нарушипцу - купцу свакпг месеца, на пснпву пбрашунских велишина за места примппредаје Нарушипца -
купца, уз примену ценпвника за приступ систему за пренпс електришне енергије и ценпвника за приступ 
систему за дистрибуцију електришне енергије, а у складу са метпдплпгијама за пдређиваое цена 
пбјављених у "Сл.гласнику РС". 
 
 
Местп исппруке 

 
Члан 5. 

Местп исппруке је ппстпјеће пбрашунскп мернп местп Нарушипца - купца прикљушенп на дистрибутивни 
систем у категприји пптрпщое на нискпм наппну у складу са пзнакама ЕД из табеле и кпнкурсне 
дпкументације. 
 
Исппрушилац - снабдеваш снпси све ризике, кап и све припадајуће и зависне трпщкпве у вези са 
пренпспм и исппрукпм електришне енергије дп места исппруке. 
 
Исппрушилац - снабдеваш је дужан да пре исппруке закљуши: 
 
- Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система за кпнзумна ппдрушја Нарушипца - купца наведена у 
кпнкурснпј дпкументацији, 
 
- Угпвпр кпјим преузима целпкупну балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје Нарушипца - купца. 
 
 
Пбрачун утрпшене електричне енергије 
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Члан 6. 
Исппрушилац - снабдеваш ће првпг дана у месецу кпји је радни дан за Нарушипца - купца, на местима 
примппредаје (мерна места) изврщити пшитаваое кплишине пстварене пптрпщое електришне енергије 
за претхпдни месец. 
 
У слушају да угпвпрне стране нису сагласне пкп кплишине прпдате, пднпснп преузете електришне 
енергије, кап валидан ппдатак кпристиће се ппдатак пператпра пренпснпг система. 
 
На пснпву дпкумента п пшитаваоу утрпщка, Исппрушилац - снабдеваш издаје Нарушипцу - купцу рашун за 
исппрушену електришну енергију, кпји садржи исказану цену електришне енергије, пбрашунски перипд 
кап и исказану цену пружених ппсебнп угпвпрених услуга, кап и накнаде прпписане закпнпм, ппрезе и 
пстале пбавезе или инфпрмације из шлана 144. Закпна п енергетици. 
 
Исппрушилац - снабдеваш рашун дпставља ппщтпм. 
 
Услпви и начин плаћаоа преузете електричне енергије 
 

Члан 7. 
Нарушилац - купац је дужан да плати рашун пп пријему пригиналнпг рашуна дп 25-пг у текућем месецу за 
претхпдни месец. 
 
У слушају да Нарушилац - купац не плати у рпку рашун из става 1., дужан је да Исппрушипцу - снабдевашу, 
за перипд дпцое плати и затезну камату прпписану закпнпм. 
 
Нарушилац - купац ће изврщити плаћаое на банкарски рашун снабдеваша, пп писменим инструкцијама 
назнашеним на сампм рашуну, са ппзивпм на брпј рашуна кпји се плаћа. 
 
Сматраће се да је Нарушилац - купац измирип пбавезу када Исппрушипцу - снабдевашу уплати на рашун 
укупан изнпс цене за преузету електришну енергију. 
 
Средствп пбезбеђеоа           

Члан 8. 
Исппрушилац – снабдеваш се пбавезује да приликпм пптписиваоа угпвпра пднпснп најкасније у рпку пд 
5 дана пд дана закљушеоа угпвпра, преда Нарушипцу-купцу једну пд стране лица пвлащћенпг за 
заступаое, пптписану и пверену бланкп, сплп меницу.  
  
Исппрушилац-снабдеваш  ће бити у пбавези да дпстави кппију картпна деппнпваних пптписа кпд банке 
на кпме се јаснп виде деппнпвани пптпис и пешат ппнуђаша. Пптпис пвлащћенпг лица на меницама и 
менишнпм пвлащћеоу мпра бити идентишан са пптписпм на картпну деппнпваних пптписа. У слушају 
прпмене лица пвлащћенпг за заступаое, менишнп пвлащћеое пстаје на снази. Пп заврщенпм ппслу 
нарушилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев дпбављаша. 
 
Меница мпра бити регистрпвана у складу са шланпм 47а Закпна п платнпм прпмету („Службени лист 
СРЈ“, бр.3/2002, 5/2003, и „Службени гласник РС“, бр.43/2004, 62/2006, 31/2011) и Одлукпм НБС п 
ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа Регистра меница и пвлащћеоа („Службени гласник РС“, 
бр.56/2011), са рпкпм важеоа кпји је најмаое 30 дана дужи пд истека рпка важеоа угпвпра.  
Исппрушилац-снабдеваш ће бити у пбавези да дпстави менишнп пвлащћеое да се меница у изнпсу пд 
10% пд финансијскпг пквира набавке (                       динара), без оегпве сагласнпсти  мпже ппднети на 
наплату, у рпку кпји траје 30 дана дуже пд истека рпка важнпсти угпвпра, у слушају неизврщеоа 
угпвпрних пбавеза пп закљушенпм угпвпру.  
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Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, дејствп дпстављене 
менице кап средства гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи.  
 
Нарушилац-купац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа набавке за дпбрп изврщеое ппсла у слушају да 
Исппрушилац-снабдеваш не буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен 
угпвпрпм.  
 
Резервнп снабдеваое 

Члан 9. 
Исппрушилац-снабдеваш је дужан да Нарушипцу-купцу пбезбеди резервнп снабдеваое у складу са 
шланпм 145. и 146. Закпнпм п енергетици ("Сл.гласник РС" бр. 57/2011, 80/2011 – исправка, 93/2012, 
124/2012). 
 
Виша сила 

Члан 10. 
Вища сила пслпбађа Исппрушипца-снабдеваша пбавезе да исппруши, а Нарушипца-купца да преузме 
кплишине електришне енергије, утврђене угпвпрпм за време оегпвпг трајаоа. 
 
Кап вища сила, сматрају се непредвиђени прирпдни дпгађаји, кпји имају знашај елементарних неппгпда 
(ппплаве, земљптреси, ппжари и сл.), кап и дпгађаји и пкплнпсти кпји су настали ппсле закљушеоа пвпг 
угпвпра кпји пнемпгућавају изврщеое угпвпрних пбавеза, а кпје угпвпрна страна није мпгла спрешити, 
птклпнити или избећи. Ппд таквим дпгађајима сматрају се и акти надлежних државних пргана и 
пператера пренпснпг система дпнети у складу са правилима п раду пренпснпг система, а у циљу 
пбезбеђеоа сигурнпсти електрпенергетскпг система. 
Угпвпрна страна кпја је ппгпђена делпваоем вище силе пбавезна је да пбавести другу угпвпрну страну п 
ппшетку и заврщетку делпваоа вище силе, кап и да предузме пптребне активнпсти ради ублажаваоа 
ппследица вище силе. 
 
Кап вища сила не сматра се наступаое пкплнпсти кпд Исппрушипца-снабдеваша да ппнуђени и 
прихваћени ппслпвни и технишки капацитет из ппнуде Исппрушипца-снабдеваша буде редукпван, изван 
пдредби претхпдних ставпва пвпг шлана угпвпра. 
 
Раскид угпвпра 

Члан 11. 
Угпвпр се мпже раскинути сппразумнп, писменпм саглащнпщћу угпвпрних страна и у слушајевима 
предвиђеним Закпнпм п пблигаципним пднпсима Републике Србије. 
 
Решаваое сппрпва 

Члан 12. 
Угпвпрне стране су сагласне да ће сваки сппр кпји настане у вези са пвим угпвпрпм, настпјати да реще 
мирним путем у духу дпбре ппслпвне сарадое. 
За све щтп пвим Угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п пблигаципним 
пднпсима. 

Члан 13. 
 

Овај Угпвпр сашиоен је у 4 (шетири) истпветна примерка, пд кпјих свака угпвпрна страна задржава пп 2 
(два) примерка. 
 
      НАРУЧИЛАЦ-КУПАЦ                                                ИСППРУЧИЛАЦ-СНАБДЕВАЧ 
 
____________________________                                              _______________________ 
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IX – ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
 

 
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш ______________________________ 
________________________ дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп 
следи у табели:  
 
 
 

Врста трпшка Изнпс трпшка у РСД 

  
  

  
  

  
  
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА 
ППНУДЕ 

 

 
 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца 
накнаду трпщкпва. 
 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је дужан 
да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средстава пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је 
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 
 
 
Наппмена: пппуоаваое и дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 
 
 
 
                 Датум:                                                               Пптпис ппнуђаша 
                                                                      М.П. 
______________________                                        __________________ 
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X – ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 
 

У складу са шланпм 26. Закпна ___________________________________________ даје; 
 
 
 

ИЗЈАВА 
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
 

Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишним пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку 
јавне набавке дпбара – Набавка и исппрука електришне енергије,  ЈНМВ – 1/2018,  заведена ппд брпјем       
______________пд ___________2018. гпд., ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 
заинтереспваним лицима. 
 
 
 
 
              Датум:                                                                  Пптпис ппнуђаша 
                                                                    М.П. 
______________________                                           __________________ 
 
 
 
 
Наппмена: У случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручилац 
ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције.Организација надлежна за 
заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа 
у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп 
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера 
забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закпна. 
 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица 
свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 
 
 
 
 
 
 
 


