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             На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту Закон), и члана 2. Правилника  о  

обавезним  елементима  конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова  („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке 

о покретању поступка јавне набавке  број 37-03 од 27.05.2020. године  и Решења  о  

образовању Комисије  за  јавну  набавку број  38-03 од 27.05.2020. године, 

припремљена  је:    

  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 
 У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - електричне 

енергије, број набавке 04/2020. 
 

  

  Конкурсна документација садржи:  

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци  3 

II Подаци о предмету јавне набавке  3 

 

III 

Врста,техничке карактеристике,квалитет,количина и 

опис добара и сл. 

4 

 

IV 

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

76. Закона и упутство понуђачима  како се доказује 

испуњеност услова 

7 

V Критеријум за доделу уговора 11 

Образац 1 Образац понуде  12 

Образац 1.1 Oпис предмета набавке 15 

Образац 2 Образац структуре цене са упитством како да се попуни 16 

Образац 3 Образац трошкова припреме понуде 17 

Образац 4 Образац изјаве о независној понуди 18 

Образац 5 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл.75 

став 1 тачка 1) до 4) Закона 

19 

Образац 6 Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из 

чл.75 став 1 тачка 1) до 4) Закона 

20 

Образац 7 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2 

Закона 

21 

Образац 8 Образац изјаве понуђача о достављању менице 22 

Образац 9  Менично овлашћење 23 

Образац 10 Модел уговора 25 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 32 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о Наручиоцу 

Назив Наручиоца: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „КЊАЖЕВАЦ“ 

Адреса Наручиоца : Карађорђева бр. 55 

Сајт: www.gcknjazevac.rs 

Е-mail адреса: gcknjaz@verat.net 

Порески индентификациони број: 100633924 

Матични број: 06491669 

Шифра делатности: 8710 

ЈБКЈС: 00194 

 

2. Врста поступка јавне набавке - отворени поступак, у складу са Законом о јавним 

набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке: добра - електрична енергија, за  потребе  Геронтолошког 

центра „Књажевац“ 
 

4.  Циљ спровођења поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци за снабдевањем електричном енергијом. 

 

5. У предметном поступку НИЈЕ у питању резервисана набавка 

 

6 . Електронска лицитација - Не спроводи се електронска лицитација. 

 

7. Контакт особа: Наташа Величковић-Милетић и Аница Бранковић, факс 019/731-695, 

е-mail: gcknjaz@verat.net 

 

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних инфорамција у вези 

са припремањем понуда није дозвољено телефонским путем, већ електронским путем 

или путем поште или факса. 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке  

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке 04/2020 je електрична енергија.  

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија.  

 

2. Партије  

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  

 

3. Врста оквирног споразума  

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 

 

 

 

 

mailto:gcknjaz@verat.net
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

1. Врста, количина добара и техничке карактеристике 

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). 

Количина електричне енергије одређиваће се према стварно испорученој количини 

електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода 

снабдевања.  

Врста продаје је стална и гарантована. 

Капацитет испоруке: према спецификацији на бази просечне потрошње у у претходне три 

године (2017., 2018., 2019. години). 

Период испоруке: од дана потписивања уговора за период од 12 месеци, од 00:00h-24:00h. 

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје Купцу (Наручиоцу). 

Техничке карактеристике добара – у складу са документом Правила о раду тржиштима 

електричне енергије  ('''Сл.Гласник РС', бр.120/2012). 

 

2. Квалитет добара 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије морају бити у складу са Правилима 

о раду преносног система („Сл. гласник РС“, број 91/2015) и Правилима о раду 

дистрибутивног система („Сл. гласник РС“, број 41/2014) и Уредбе о условима испоруке 

и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2013 и 91/2018). 

Снабдевач се обавезује да испоруку електричне енергије врши у складу са Правилима о 

раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“, број 120/2012), Правилима о раду 

преносног система („Сл. гласник РС“, број 91/2015), Правилима о раду дистрибутивног 

система („Сл. гласник РС“, број 41/2014) и Уредбе о условима испоруке и снабдевања 

електричном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2013 и 91/2018) и Уредбе о начину и 

условима одређивања уједначених цена приступа дистрибутивном систему („Сл. гласник 

РС“, број 113/2013 и 65/2014), односно у складу са свим важећим законским и 

подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

 

3. Капацитет испоруке 

На бази предвиђених потреба по мерним местима. 

 

4. Период испоруке 
Испорука се врши за период до закључења новог уговора о јавној набавци електричне 

енергије за 2021. годину, а најкасније до годину дана , почев од дана закључења уговора па 

до 24 часа последњег дана уговореног рока, с тим да се испорука у току дана врши од 00 до 

24 часа. 

 

5. Места испоруке 

Место испоруке је мерна места Установе "Геронтолошки центар Књажевац" 

прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и 

широкој потрошњи. 

 

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

Понуђач, као енергетски субјект, је дужан да у оквиру својих овлашћења, обезбеди 

квалитет испоруке и снабдевања електричном енегријом утврђен важећим Законом о 
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енергетици РС, прописима који уређују опште услове испоруке и снабдевања 

електричном енергијом и другим прописима донетим на основу закона, осим уколико 

наступе околности које се нису могле предвидети од стране Понуђача (као 

Снабдевача), односно чије се наступање није могло спречити, дакле које су настале 

независно од воље Понуђача (виша сила). 

Евентуалне штете које су настале на уређајима Наручиоца услед разних поремећаја у 

систему, писмено ће констатовати комисија образована ad-hoc, од стране Наручиоца. 

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

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

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

чланом 188. став 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора 

закључити: 

-Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје наручиоца као крајњег купца 

- Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат наручиоца, као 

крајњег купца,  прикључен.  

У том смислу понуђач је дужан да када се стекну услови за закључење уговора о јавној 

набавци са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања да закључи наведене 

уговоре: 1. уговор о приступу систему са оператором система и 2. уговор којим је 

уредио своју балансну одговорност. 

 

ПРИЛОГ 1 –табеле са планираним утрошцима за 2020. годину процењеним на 

бази потрошње у претходне три године по мерним местима. 

 

Табела 1. 

МЕРНО МЕСТО: Геронтолошки центар «Књажевац», Карађорђева 55, Књажевац 

Место мерења: 2218000565506 

Одобрена снага: 175 kW 

Количине су дате у MWh 

Укупна процењена количина за ово бројило је 407,3 MWh 

Категорија: Ниски напон ТГ4/4 

 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ВT 31,8 27,2 28,7 25,5 25,8 23,2 24,6 24,4 23,7 27,0 28,8 29,2 

НT 8,8 8,1 8,3 7,4 6,5 5,2 5,5 5,6 5,7 8,1 8,2 10 

збир 40,6 35,3 37,0 32,9 32,3 28,4 30,1 30,0 29,4 35,1 37,0 39,2 

 

 

Табела 2. 

МЕРНО МЕСТО: Геронтолошки центар «Књажевац», Карађорђева 55, Књажевац 

Место мерења: 2218001820399 

Одобрена снага: 40 kW 

Количине су дате у MWh 

Укупна процењена количина за ово бројило је 70,4 MWh 

Категорија:  Потрошња на ниском напону ТГ4 
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 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 

ВТ 6,1 4,9 5,1 3,6 3,4 2,9 2,6 2,6 3,0 3,9 4,9 6,3 

НТ 2,6 2,1 2,1 1,8 1,6 1,3 1,1 1,1 1,3 1,8 1,9 2,4 

збир 8,7 7,0 7,2 5,4 5,0 4,2 3,7 3,7 4,3 5,7 6,8 8,7 

 

 

Табела 3. 

МЕРНО МЕСТО: Геронтолошки центар «Књажевац», Карађорђева 57, Књажевац 

Место мерења: 2218000565697 

Одобрена снага: 17,25 kW 

Количине су дате у кWh 

Укупна процењена количина за ово бројило је 240 кWh 

Категорија: Широка потрошња ТГ5/6 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 

ВТ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

НТ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

збир 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

Табела 4. 

МЕРНО МЕСТО: Дом стараца Жуковац, Жуковац ББ, 19350 

Место мерења: 2251000565828 

Одобрена снага: 17,25 kW 

Количине су дате у кWh 

Укупна процењена количина за ово бројило је 240 кWh 

Категорија: Широка потрошња ТГ11/6 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 

ВТ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

НТ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

збир 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА У СКЛАДУ 

СА ЧЛ .77 ЗЈН 

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

 

 

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

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

 

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);  

 

2) Услов: 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) Услов: 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. 3) Закона);  

 

4) Услов: Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом (чл. 75.став 1. Тач. 4) Закона).  

 

5) Услов: Да понуђач, при састављању својих понуда, 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 понуда (чл. 75. ст. 2. 

Закона).  

 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА  

 

2.1. 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) Услов: Пословни капацитет 

Понуђач 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 1 (један) уговор о испоруци електричне 

енергије, што се доказује потврдом оператора преносног система о броју транскација. 

 

1.2. 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, а 

и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће 

понуђач извршити преко подизвођача. 

  

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5), дужан је да испуни 
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понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

 

НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ (обавезним и додатним): 

 

Докази о испуњености обавезних и додатних услова морају бити достављени уз понуду. 

 

За случај да понуђачи не доставе доказе из члана 75. став 1. тачке. 1-5. Закона о јавним 

набавкама Наручилац задржава право да изврши проверу истих на сајту Агенције за 

енергетику, као и сајту Агенције за привредне регистре у Регистру понуђача за све 

понуђаче који су доставили понуде, те уколико се утврди да Понуђачи не испуњавају 

услове из члана 75.став 1 тачке 1-5, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

У складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник 124/12), понуђач 

који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није ду- 

жан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у 

понуди не мора да доставља доказе из члана 75. став 1. тачке 1-4 Закона о јавним 

набавкама. 

Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђачи могу 

доставити у понуди копију Решења о упису понуђача у регистар или да у понуди 

наведу податак да су извршили упис у Регистар понуђача. 

Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на 

сајту Агенције за привредне регистре. 

Наручилац неће одбити понуду која не садржи доказ одређен конкурсном документаци- 

јом ако понуђач наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, 

због тога што она у тренутку подношења понуда нису могла бити издата по прописима 

државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ 

за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 

примереном року. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац задржава право да провери да ли 

су документи којима се доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе наведени докази (докази из 

чл. 77 ЗЈН), понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 

органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Докази о испуњености обавезних и додатних услова могу се достављати у неовереним 

копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинале или оверену копију свих или појединих 

доказа, у року који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писаног позива 

Наручиоца да достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености 

услова из члана 75.и 76. ЗЈН 

Уколико Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у остављеном року не 

достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће Одлуком, а у 

складу са чланом 79. став 3. Закона о јавним набавкама, такву понуду одбити као 

неприхватљиву.  
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3. 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. 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.  
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа:  

  

Потврда (Уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на 

тржишту електричне енергије, односно да је у било којем периоду од две године до 

мометнта објављивања позива за подношење понуда, склопио минимум 1 уговор о 

испоруци електричне енергије који је закључен након спроведеног поступка ЈН. 

 

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, 

 
НАПОМЕНА: Наведене доказе за испуњење обавезних услова из тачке 1), 2) и 3), понуђач, 

подизвођач и чланови групе могу испунити достављањем попуњеног Обрасца бр.5 

односно Обрасца 6 – Изјаве о испуњењу неопходних законских услова, те их уз понуду није 

потребно достављати. Доказ о испуњењу обавезног услова под тачком 4) и додатног услова 

под тачком 1) понуђач доставља у неовереној копији. 

 

 

Понуђач je 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 да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине (чл.75. ст. 2. Закона, образац 7 у конкурсној документацији).  

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

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).  

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.  

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 
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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. 

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.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на 

српском језику , мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског 

тумача. 

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. 
 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Одлука о додели Уговора о јавној набавци добара донеће се применом 

критеријума  „најнижа понуђена цена“  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће 

доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију 

потрошача купца из предмета ове набавке (широка потрошња). Уколико понуђачи 

имају исти број спроведених трансакција као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача која је временски раније стигла. 
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Образац бр. 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда брoj _____________ од _______________ за јавну набавку - набавка 

електричне енергије, јавна набавка број 04/20. 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 
 
 

Адреса понуђача: 

 

 
 
 

Врста правног лица (велико, средње, 

мало) 

 

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  
 
 

Интернет страница на којој су докази из 

члана 77. Став 1. Тачке 1 до 4 ЗЈН-а јавно 

доступни (уколико се докази не 

достављају уз понуду) 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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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 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 
 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 

 

 
 

 

Адреса: 

 

 Врста правног лица (велико, средње, 

мало) 

 

 
 

 

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) 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 

 

 
 

 

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 
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је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 

 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 
 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 

Адреса: 

 

 Врста правног лица (велико, средње, 

мало) 

 

 
 

 

Матични број: 

 

 
 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 

Адреса: 

 

 Врста правног лица (велико, средње, 

мало) 

 

 
 

 

Матични број: 

 

 
 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 

Адреса: 

 

 Врста правног лица (велико, средње, 

мало) 

 

 
 

 

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. 

 

 

 



Геронтолошки центар „Књажевац“,ЈН 04/2020, електрична енергија Page 15 
 

Образац бр. 1.1 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка електричне енергије, јавна набавка број 

04/20. 
 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАЗИВ ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ  

Једнична цена  

РСД/kWh без ПДВ-а 

Једнична цена  

РСД/kWh са ПДВ-ом 

1. ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 

(ВТ) 

kWh  

__________________

РСД/kWh 

 

__________________

РСД/kWh 

2. ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 

(НТ) 

kWh  

__________________

РСД/kWh 

 

__________________

РСД/kWh 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун у 

року од максимум 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна на писарницу Наручиоца, 

Установа „Геронтолошки центар Књажевац„ 

Карађорђева 55, 19350 Књажевац 

 

Период испоруке 

Добра се испоручују свакодневно од 00:00 h 

до 24:00 h у периоду од 12 месеци 

 

 

Место и начин испоруке 

Мерна места Установе «Геронтолошки 

центар Књажевац» прикључена на ди- 

стрибутивни систем у категорији по- трошње 

на ниском напону и широкој потрошњи 

(списак објеката је саставни део конкурсне 

документације). 

Капацитет испоруке 

 

На бази планиране трогодишње потрошње 

 

Рок важења понуде (не може бити 

краћи од 30 дана) 

 

_____ дана од дана отварања понуда 

 

 

 

                                                 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_______________________                          __________________________ 
 
 

Напомене:  

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

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

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

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

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

понуде. 
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Образац бр. 2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ  

 

Редни 

број 

Предмет ЈН Јед. 

мере 

Процењене 

количине 

Једнична 

цена 

РСД/kW

h без 

ПДВ-а 

Једнична 

цена 

РСД/kW

h са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

РСД/kWh без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

РСД/kWh са  

ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 

(ВТ) 

 

kWh 

 

370648 

    

2. ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 

(НТ) 

 

kWh 

 

100452 

    

УКУПНО: 

 

  

 

* Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у складу 

са Законом о енергетици, а необухвата трошкове приступа систему за пренос електричне 

енергије, трошкове приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, трошкове накнаде 

за подстицај повлашћених призвођача електричне енергије, као и друге порезе, доприносе, 

додатке и накнаде које одређују државне институције, а које на темељу важећих прописа 

снадбевач зарачунава купцу. 

Сагласност на примену начина обрачуна наведеног у овом обрасцу, верификује понуђач. 

Јединична цена исказана по јединици мере и то у дин/кWh. Утврђена јединична цена је фиксна 

за све време трајања уговора. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

У колони 4 – уписати јединичну цену без ПДВ-а; 

У колони 5 – уписати јединичну цену са ПДВ-ом, 

У колони 6- уписати укупну цену без ПДВ-а  за процењене количине, која се добија тако 

што се колона 4 (јединична цена без ПДВ-а) помножи са колоном 3 (процењене количине). 

У колони 7- уписати укупну цену са ПДВ-ом  за процењене количине, која се добија тако 

што се колона 5 (јединична цена са ПДВ-ом) помножи са колоном 3 (процењене количине). 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама 

обрасца структуре цене. 

Уколико група понуђача подносе заједничку понуду, Образац попуњава понуђач, члан 

групе – носилац посла, односно његово овлашћено лице (лице са ОП обрасца). 

 

У  ______________________ 

 

Дана ____________________                       М.П.            Потпис понуђача 

 

                                                                                                            ____________________ 
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Образац бр. 3. 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 

Редни 

број 

Спецификација трошкова  Износ без ПДВ-а (у 

динарима) 

Износ са ПДВ-ом (у 

динарима) 

 

    

    

    

    

    

 Укупан износ:   

 

 

 

Напомена: 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. 

У случају непостојања горе наведених трошкова, достављање овог обрасца није 

обавезно. 

 

 

М.П. 

 

                                                                                                                ПОНУЂАЧ 

 

 

                                                                                                       ___________________ 
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Образац бр. 4. 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________ 

       (назив понуђача) 

даје: 

 

 

И З Ј А В У 

О   НЕЗАВИСНОЈ   ПОНУДИ 

 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара електричне енергије, број 04/2020, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

У _____________________                                                    Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                     М.П.                ______________________________  

 

 

 

 

 
Напомене:  

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 

утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 

јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштитa конкуренције. Мера забране 

учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 5. 

 

  

 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊАВАЊУ  ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА  ИЗ 

ЧЛАНА  75. СТАВ 1. ТАЧ. 1) ДО  4) ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  

НАБАВКЕ   

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________, у поступку јавне 

набавке – набавка електричне енергије  ЈН број 04/2020, испуњава све услове из 

члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији) 

 

 

 

Место:_____________     

                                                                                                         Понуђач 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

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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Образац бр. 6. 

 

 

 

 ИЗЈАВА  ПОДИЗВОЂАЧА  О  ИСПУЊАВАЊУ  ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА  ИЗ 

ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧ. 1) ДО 4)  ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  

НАБАВКЕ  

 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________, у поступку јавне 

набавке – набавка електричне енергије  ЈН број 04/2020,  испуњава све услове из 

члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији). 

 

 

Место:_____________      

                                                                                                         Подизвођач 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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Образац бр. 7 

 

  

 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА  О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

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

следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач: ______________________________________________________________, из  

______________________, у поступку јавне набавке добара електричне енергије, број 

04/2020, поштовао је обавезе које произлазе 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. 

 

 

 

 

 

У _____________________                                                Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                    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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Образац бр. 8 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 

ПОСЛА 

 

 

 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се 

додели Уговор за јавну набавку бр.04/2020, најкасније 8 дана од закључења Уговора, 

доставити бланко сопствену меницу регистровану код пословне банке, менично 

овлашћење и картон депонованих потписа, за добро извршење посла, у износу од 10 % 

од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са 

клаузулом „ без протеста”,  роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 10 дана дужим 

од рока за испуњење обавеза, с тим да евентуални продужетак рока за испуњење 

обавеза има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за 

исти број дана за који ће бити продужен и рок за испуњење обавеза. 

                         

 

 

 

 (м.п.)                                                ПОНУЂАЧ  

 

                                                        ____________________________ 

                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 

 

 

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује 

овлашћени представник групе понуђача.  
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Образац бр. 9 

 

 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, 

СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о 

облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» 

(СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04) и учествовања у поступку јавне набавке добара – 

електричне енергије ЈН 04/2020, менични дужник предаје: 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА 

КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ СЕРИЈСКОГ БРОЈА: 

_________________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК  

СЕДИШТЕ И АДРЕСА  

МАТИЧНИ БРОЈ  ПИБ  

ТЕКУЋИ РАЧУН/БАНКА  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ Геронтолошки центар „Књажевац“ 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА Карађорђева бр.55 

МАТИЧНИ БРОЈ 06491669 ПИБ 100633924 

 
Менични дужник предаје меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 

броја:__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних 

услова за исплату. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за добро извршење 

посла, односно испуњење свих уговорних обавеза, евентуално плаћање уговорне казне, 

коју је менични дужник поднео приликом потписивања Уговора о јавној набавци 

добара – електричне енергије ЈН 02/2019. 

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 10 дана дужи од 

дана окончања реализације уговора, с тим да евентуални продужетак рока за испуњење 

обавеза има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за 

исти број дана за који ће бити продужен и рок за испуњење обавеза. Менични дужник 

је сагласан да менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично 

овлашћење на износ од ______________ динара 

(Словима:_____________________________________________________________), што 

представља 10% без ПДВ-а од износа понуде коју је Менични дужник поднео. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 

безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 

Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 

наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава 

на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом 

о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања предметног 

Уговора дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за 
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располагање средствима са рачуна Меничног дужника, промена печата, статусних 

промена код дужника, оснивање нових правних субјеката дужника и других промена 

које су од значаја за платни промет. 

За све спорове који евентуално настану надлежан је суд Књажевцу. 

 

Датум и место издавања овлашћења                                        Дужник-издавалац менице 

                                                                                                        (пун назив, адреса, овера) 

________________________                           М.П. 

                                                                                                 ___________________________ 
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Образац бр. 10 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

  

У Г О В О Р 

Закључен између уговорних страна:  

 

 1. Установе «Геронтолошки центар «Књажевац», Карађорђева 55, Књажевац 

ПИБ 100633924, матични број 06491669, коју заступа вд директор Саша Игњатовић, (у 

даљем тексту: Купац), с једне стране 

 

И 

 

2._________________________________________ (назив и седиште продавца)  

ПИБ ______________, матични број ______________, број текућег рачуна 

________________ кога заступа _______________________________________(име и 

презиме генералог директора/директора), (у даљем тексту: Продавац), с друге стране 

 

 

(АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА) 

 

2.________________________________________________из_______________________, 

ул. ____________________________ бр. ____, МБ _____________, ПИБ _____________, 

који заједнички наступа са  ______________________________________________ из 

________________, ул. ______________________________ бр. ______, МБ ___________, 

ПИБ ______________ (у даљем тексту: Снабдевач), кога заступа 

______________________________. 

 

На основу закљученог споразума _________________ од  __________ године, ради 

учешћа у поступку јавне набавке отворени поступак 04/2020 – добра – Набавка 

електричне енергије, споразумне сране су се сагласиле да у предметној јавној набавци 

наступа фирма _________________________ из _________________, ул. 

_________________________ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла. 

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење 

преузетог посла.  

Споразум о заједничкој сарадњи бр. ___________ је саставни део овог уговора. 

 

 

(АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

 

Снабдевач је део набавке која је предмет овог уговора ____________________________ 

поверио подизвођачу _______________________________________ 

МБ__________________ ПИБ_______________ а која чини ______________  од укупно 

уговорене вредности. 
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Снабдевач је део набавке која је предмет овог уговора ____________________________ 

поверио подизвођачу _______________________________________ 

МБ__________________ ПИБ_______________ а која чини ______________  од укупно 

уговорене вредности. 

 За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара снабдевач као да 

је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима. 

 

 

Опште одредбе 

 

Члан 1. 

 

 

Предмет овог уговора је набавка добра - електричне енергије за потребе 

Геронтолошког центра „Књажевац“,  за период од годину дана, у складу са 

спроведеним поступком јавне набавке - ЈНМВ број 04/2020, као и Одлуке о о додели 

уговора бр. _________ од _______ 2020. године, а у свему према прихваћеној Понуди 

Снабдевача бр. ________________ од ________. 2020. године, односно бр.__________ 

од __________. 2020. године заведене код наручиоца,  која је изабрана као 

најповољнија и која је саставни део овог Уговора (у даљем тексту: Понуда). 

 

Предмет Уговора 

 

Члан 2. 

 

Након спроведеног поступка за доделу уговора о јавној набавци, уговорне 

стране сагла-сно утврђују права, обавезе и одговорности у погледу продаје електричне 

енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију овог 

уговора као и услове под којима се Продавац обавезује да у периоду до закључивања 

новог уговора о јавној набавци електричне енергије а најкасније у року од годину дана 

од дана закључења овог уговора продаје и испоручије електричну енергију, а Купац да 

преузме и плати добра која су предмет овог Уговора, по јединичним ценама из усвојене 

понуде Продавца код Купца заведеној под бр. _______  од ___. ___ . 2020. године, а у 

свему према техничкој спецификацији, која је саставни део конкурсне документације 

Купца, овом Уговору и у складу са свим важећим законским прописима. 

Понуда из претходног става овог члана, општи подаци о понуђачу, структура 

цене, из- јава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, 

запошља- вању и условима рада, заштити животне средине, о поштовању права 

интелектуалне својине трећих лица, односно да је понуђач носилац права 

интелектуалне својине и технички услови из конкурсне документације чине саставни 

део овог Уговора. 

 

Количина и квалитет електричне енергије 

 

Члан 3. 

 

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије извршиће према следећем: 

- Врста продаје: Стална и гарантована. 

- Капацитет испоруке: На бази планиране годишње  потрошње. 
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- Период испоруке: Од момента закључења уговора до закључења новог уговора 

по јавној набавци за електричну енергију за 2021. годину, а најкасније у року од годину 

дана од дана закључења овог Уговора од 00:00Н -24:00Н према централно - европском 

времену (СЕТ).  

- Количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије за 

обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања. 

- Места примопредаје: сва мерна места Установе Геронтолошки центар 

«Књажевац»» прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском 

напону и широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД из табела техничког 

описа конкурсне документације, који чини саставни део овог уговора. 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са 

позитивним прописима Републике Србије који регулишу поље енергетике, тржиште 

електричне енергије, испоруку и снабдевање електричне енергије. 

 

Продавац је дужан да након закључења Уговора, а пре отпочињања периода 

снабдевања закључи и Купцу достави: 

- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца 

наведена у конкурсној документацији. 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца. 

Копије Уговора из претходног става, Продавац је дужан доставити Купцу пре почетка 

испоруке. 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном 

који одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног система 

 

Цена електричне енергије 

 

Члан 4. 

 

Цена за испоручену електричну енергију по вишој тарифи износи __________ 

динара без ПДВ-а за 1 (један) KWh, односно по нижој тарифи ____________ динара без 

ПДВ-а за 1 (један) KWh. Цена за испоручену електричну енергију по вишој тарифи 

износи __________ динара са ПДВ-ом за 1 (један) KWh, односно по нижој тарифи 

____________ динара са ПДВ-ом за 1 (један) KWh.  

Укупна вредност закљученог уговора износи _____________ динара без ПДВ-а, 

односно ________________ динара са ПДВ-ом. 

 

Цене из става 1. овог члана су фиксне и не могу се мењати. 

Цена из става 1. обухвата цену електричне енергије и трошкове балансирања 

система. 

У цену из става 1. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и 

коришћења система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења 

система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача електричне енергије. 

Трошкове из става 4. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати 

Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз 

примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за 

приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком 

о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном 

гласнику Републике Србије, односно у ускладу са методологијама за одређивање цена 

објављених у Службеном гласнику Републике Србије.                                                               
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Укупна финансијска вредност за уговорена добра из члана 1. овог уговора, са 

трошковима из претходног става, за период снабдевања, не може прећи износ 

процењене вредности предметне јавне набавке, о чему ће се старати како Снабдевач 

тако и Купац. 

Начин плаћања 

 

Члан 5. 

 

Купац се обавезује да Снабдевачу изврши месечно плаћање за испоручену 

електричну енергију у предходном месецу, најкасније у року од 45 дана од дана 

испостављања исправног рачуна – регистроване фактуре (без рекламације на 

испоручено добро), уплатом на текући рачун Снадбевача број 

_________________________ који се води код банке ______________________. 

Плаћање ће се вршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/05 и 113/17). 

             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. 

Снабдевач доставља рачуне Купцу путем поште и путем мејла. 

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун 

укупан износ задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана. 

Новчане обавезе Купца, које на основу овог уговора,  доспевају за наплату у 

наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа средстава која ће му за 

ту намену бити одобрена у 2020. години. 

 

Резервно снабдевање 

 

Члан 6. 

 

Продавац је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 

145. и 146. Закона о енергетици.  

 

Средство финансијског обезбеђења 

 

Члан 7. 

 

Снабдевач је дужан да одмах по потписивању уговора, а најкасније у року од 8 

(осам) дана, као средство обезбеђења за добро извршења посла преда Купцу једну 

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз менице мора 

бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат и оверен од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења меница је (10) десет дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла.  

Уколико Снабдевач не достави захтевано средство финансијског обезбеђења у 

уговореном року корисник има право једностраног раскида уговора.  
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Члан 8. 

 

Купац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Снабдевач 

не извршaва преузете уговорне обавезе у роковима и на начин прописан Уговором. 

 

 

Гарантни рок и рекламација 

 

Члан 9. 

 

Снабдевач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку 

електричне енергије, у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима 

који регулишу испоруку електричне енергије. 

 

Члан 10. 

 

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

неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Купац има право да у року од 8 

(осам) дана од дана пријема рачуна поднесе приговор Снабдевачу. 

Снабдевач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора 

одлучи о приговору Купца. 

Ако Снабдевач није у могућности да поступи по рекламацији из става 1. овог 

члана, Купац има право и да активира меницу као финансијско обезбеђење за добро 

извршење уговорне обавезе. 

У случају да Купац активира меницу као финансијско обезбеђење за добро 

извршење уговорне обавезе, то ће се сматрати негативном референцом у смислу члана 

82. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012). 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно 

преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора 

преносног система. 

 

Мере заштите 

 

Члан 11. 

 

Снабдевач је дужан да приликом испоруке добара који су предмет Уговора, 

примењује све потребне мере заштите у складу са позитивним прописима Републике 

Србије који регулишу безбедности и здрављу на раду. 

 

Промена података 

 

Члан 12. 

 

Снабдевач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, 

без одлагања писмено обавести Купца о било којој промени у вези са испуњеношћу 

услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења овог уговора и да је 

документује на прописани начин. 
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Период важења уговора 

 

Члан 13. 

 

Овај уговор се сматра закљученим обостраним потписивањем уговорних страна. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници 

уговорних страна или од њих овлашћена лица, закључује се на период од годину дана, а 

ступа на снагу првог наредног дана од дана потписивања, односно од дана завршетка 

законске процедуре промене снабдевача. 

Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих 

средстава Купца пре истека рока на који је уговор закључен, у износу процењене 

вредности предметне јавне набавке, овај уговор престаје да важи, о чему ће Купац 

обавестити Снабдевача. 

 

Виша сила 

 

Члан 14. 

 

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. 

 

 

Раскид уговора 

 

Члан 15. 

 

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних 

страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике 

Србије. 

У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге 

Уговорне стране, Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој 

Уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид 

Уговора. 

 

Решавање спорова 

 

Члан 16. 

 

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

Зајечару. 

Продавац и Купац, уколико по законима Републике Србије Продавац није 

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

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

Привредне коморе Србије у Београду, да се примењује Правилник Спољнотрговинске 

арбитраже Привредне коморе Србије у Београду, а примењује се као меродавно право 

Закон о облигационим односима у верзији која је у примени у Републици Србији и 

материјални закони и прописи Републике Србије. 

Уговорне стране су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова 

узима уговор на српском језику. 

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

међу уговорним странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје 

обавезе. 

 

Завршне одредбе 

 

Члан 17. 

 

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

о облигационим односима и други материјални закони и прописи Републике Србије. 

 

 

Члан 18. 

 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна оригинална примерака на српском 

језику од којих Продавац задржава 2 (два) примерка, а Купац задржава 2 (два) 

примерка. 

 

 

    ПРОДАВАЦ                                                                         КУПАЦ 

 

_________________                                                         __________________________ 

                                                                                              Вд директор, Саша Игњатовић 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена  

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи 

који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи 

изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране 

овлашћеног судског тумача. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена и отварање понуда 

 

Понуђач понуду подноси непосредно на капији наручиоца 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/кутији је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди.  

Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар “Књажевац“, Карађорђева 

бр. 55, 19350 Књажевац, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара-електричне 

енергије, број 04/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

најкасније до 15.06.2020. године, до 12:00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 

се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

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

сат пријема понуде.  

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

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

сматраће се неблаговременом.  

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену 

понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Јавно отварање понуда одржаће се 15.06.2020. године, у 13:00 часова, у 

просторијама Геронтолошког центра, Карађорђева бр.55,19350 Књажевац.  

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници 

понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу 

предају писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, издато и 

потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

2.1. Понуда мора да садржи:  

 

1. Образац Понуде – попуњен, печатом оверен и потписан -  образац бр.1 

 

2. Образац Понуде – попуњен, печатом оверен и потписан – део „подаци о 
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подизвођачу“, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава 

подизвођачу – образац бр. 1 

3. Образац Понуде – попуњен, печатом оверен и потписан – део „подаци о 

подизвођачу који је учесник у заједничкој понуди“, уколико понуду подноси 

група понуђача – образац бр. 1 

4. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача. 

5. Образац Опис предмета набавке - попуњен, печатом оверен и потписан – 

образац бр. 1.1 

6. Образац структуре цене - попуњен, печатом оверен и потписан - образац бр.2 

 

7. Образац изјаве о независној понуди - попуњен, печатом оверен и потписан - 

образац бр.4 

8. Образац Изјава о испуњавању услова из члана 75.став 1. тачке 1-4 Закона – 

попуњен, печатом оверен и потписан - образац бр. 5 

9. Образац Изјава о испуњавању услова из члана 75.став 1. тачке 1-4 Закона – 

попуњен, печатом оверен и потписан - образац бр. 6 (уколико је у питању 

подизвођач) 

10. Образац Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о ЈН - попуњен, 

печатом оверен и потписан - образац бр. 7 

11. Образац Изјаве да ће уколико им буде додељен уговор, доставити средство 

обезбеђења за добро извршење посла у складу са конк.документацијом - 

образац бр. 8 

12. Лиценца о испуњавању услова из члана 75.став 1. тачке 5. Закона. 

13. Доказ о испуњавању услова уз члана 76. ЗЈН 

14. Модел уговора – попуњен, парафиран, оверен печатом и потписан – образац 

бр.10 

15. Изјава понуђача на свом меморандуму потписану од стране одговорног лица 

понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор 

у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона 

о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:  

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

прикључен и  

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 

  

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и 

Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (достављање овог 

обрасца није обавезно).  

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити  стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

6) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање понуда. 
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Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити 

њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте 

потписује и печатом оверава.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају 

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

групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 

документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу (образац 4 у конкурсној документацији - 

Образац изјаве о независној понуди, образац 7 у конкурсној документацији - Образац 

изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац 4 у конкурсној 

документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац 7 у конкурсној 

документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним 

набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од 

учесника у заједничкој понуди потписује  

и печатом оверава образац који се на њега односи.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 

печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 

треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 

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

понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. Партије 

 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4. Подношење понуда са варијантама 

 

Подношење понуда с 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 Геронтолошки 

центар „Књажевац“, Карађорђева 55, 19350 Књажевац, са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку добара – електричне енергије, број 04/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ“ или  

„Допуна понуде за јавну набавку добара – електричне енергије, број 04/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку добара – електричне енергије, број 04/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ“ или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – електричне енергије, број 

04/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“.  
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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. 

 

 

7. Понуда са подизвођачем 

  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде (образац број VI у конкурсној документацији) наведе да понуду подноси са 

подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а 

који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

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

јавној набавци.  

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

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

доказује испуњеност услова.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

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

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

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.  

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац 

ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.  

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа 

могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која 

се извршава преко тог подизвођача. 

 

8. Заједничка понуда  

 

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група 

понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из 

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

обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:  
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1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, 

потписују и оверавају сви чланови групе. 

Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за 

заступање доставити за сваког члана групе понуђача. 

 

9. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке, 

гарантног рока, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 Рок плаћања је одређен понудом, и не може бити дужи до 45 дана од дана 

службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза 

у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/05 и 113/17) 

рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине електричне 

енергије (потврђене од стране наручиоца и понуђача).  

Наручилац ће плаћање вршити по пријему исправне фактуре (рачуна), у року 

наведеном у понуди. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Авансно плаћање није дозвољено.  

 

9.2. Захтеви у погледу места и рока испоруке 

 

  Место испоруке-примопредаје су мерна места Наручиоца прикључена на 

идистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем, ниском напону и широкој 

потрошњи, у свему према табелама у ПРИЛОГУ 1 конкурсне документације.  

Испорука се врши за период од годину дана, почев од дана закључења уговора 

па до 24 часа последњег дана уговореног рока, с тим да се испорука у току дана врши 

од 00 до 24 часа. 

 

9.3. Гаранција 

 

  Снабдевач и Купац су дужни поштовати све законске и подзаконске акте које 

дефинише тржиште електричном енергијом. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде  

 

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

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да 

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 

 

Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 

Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде и 

обрасцу структуре цене. 
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Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичну цену, као и укупну цену, на 

начин назначен у Обрасцу понуде и обрасцу структуре цене. 

Цена је фиксна за уговорени период. 

У цену испоруке урачуната је цена електричне енергије и трошак балансирања. 

У току оцењивања понуде, Комисија ће вршити и контролу рачунарских 

операција понуђача, а као меродавну, узимати јединичну цену. 

Понуђене јединичне цене морају бити јасно и читко исписане. Свака евентуална 

измена и преправка већ уписане цене, мора бити прафирана и оверена од стране 

понуђача, тако да не доводи у сумњу, која од уписаних цена важи. 

 

11. Средство финансијског обезбеђења  

 

11.1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла  

Изабрани понуђач је дужан да достави:  

 

1) Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 

дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Меница 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 достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

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 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако 

се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

менице за добро извршење посла мора да се продужи. 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. Поднета меница не може да 

садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 

надлежност за решавање спорова.  

 

Уколико се снабдевач налази на списку негативних референци који води Управа 

за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 

предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, обавезан је да у року 

од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење 

посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница 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 достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком 

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

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Уз меницу мора бити 

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

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

 
12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
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Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће 

давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и 

подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до 

отварања понуда, односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 

ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача.  

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 

који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, 

поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача.  

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на 

поменути начин. 

 

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, сваког 

радног дана од 07-15 часова. Уколико захтев за додатним информацијама стигне након 

радног времена наручиоца, односно за време нерадних дана или дане викенда, 

наручилац ће исти завести првог наредног радног дана. 

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

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку 

електричне енергије -  04/2020“, на неки од следећи начина:  

- путем поште на адресу наручиоца: Геронтолошки центар „Књажевац“, 

Карађорђева 55, 19350 Књажевац  

- факсом на број 019/731-695;  

- електронским путем на адресу gcknjz@verat.net.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

 

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача, односно његовог подизвођача  

 

mailto:gcknjz@verat.net
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

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

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

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

Ако се понуђач не усагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

15. 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.  

 

16. Додатно обезбеђење испуњења обавеза понуђача који се налазе на списку 

негативних треференци  

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 

набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.  
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8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

Наручилац може понуду понуђача који је на списку негативних референци, који 

води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке 

истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

 

17.  Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао своје 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. (Образац Изјаве о 

поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

18. Разлози због којих понуда може бити одбијена  

 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и 

неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним 

набавкама.  

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:  

 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 

19. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у 

писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом, а копија захтева за 

заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  

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

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

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

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

чланом 63. став 2.  Закона о јавним набавкама 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. 
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 

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

заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

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 задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама чл.150 Закона. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учесник у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.  

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

у изнoсу од 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 

153, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права 97 01-2019, сврха уплате: скраћеница "ЗЗП", затим назив 

наручиоца и на крају број или ознака јавне набавке, корисник: буџет Републике Србије.  

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу се 

видети у оквиру "банера" на интернет страници Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

20. Рок у којем ће уговор бити закључен  

 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 

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. 

 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон 

о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 

68/2015). 


